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Chorwacja safari nurkowe  
Wyjątkowe safari nurkowe - trasa Północna i Kornaty 

 
 

Termin wyjazdu 

  
 
3.07-10.07.2021  

 
Cena imprezy 

  
4.990,00 PLN – osoba nurkująca  

   
   

Główne atrakcje   królestwo jaskiń, kanionów, krabów, langust, ośmiornic i gorgonii 
 najlepsze miejsca nurkowe Północnej Chorwacji i Kornat 
 niezwykle komfortowa i zadbana łódź nurkowa 
 doskonałe wyposażenie oraz profesjonalna obsługa 
 wyspy: Premuda, Długi Otok, Molat, Ist, Ugljan, Rivanj 
 kameralny klimat z dala od cywilizacji i niezapomniana przygoda nurkowa 

   
  Nurkowania w Chorwacji w zupełnie innej odsłonie! 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Opis wyjazdu 
  

Wszystkich pasjonatów podwodnego świata zapraszamy na pokład 
profesjonalnej łodzi nurkowej, zbudowanej przez nurków specjalnie dla nurków! 
Podczas siedmiodniowego rejsu będziemy mieli zaszczyt pokazać Wam 
nieodkryte piękno podwodnego świata Adriatyku. Nasze safari to zupełnie inny 
rodzaj wypoczynku, zwłaszcza w kraju posiadającym linię brzegową o długości 
6.000 km oraz 1.185 wysp! Safari nurkowe to zupełnie inny rodzaj wypoczynku – 
to przygoda i relaks w jednym! Dołącz do nas i powitaj kolejny dzień na pokładzie 
super łodzi nurkowej Vranjak. Trasa oferuje połączenie doskonałych miejsc do 
nurkowania z małymi dalmatyńskimi portami i pięknymi krajobrazami. Obszar 
Północnej Dalmacji jest dość odizolowany od głównego lądu, dzięki temu udało 
mu się zachować swoje pierwotne piękno. Zobacz na własne oczy w krystalicznie 
czystej wodzie: rafy, systemy jaskiń, kaniony, ściany, lasy gorgonii oraz zwierzęta: 
delfiny, ośmiornice, mureny, langusty... Chorwacja to unikalny eko region Europy, 
który zachwyca bogactwem podwodnych atrakcji! 
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Ramowy program imprezy 

 
 

Dzień 1 
3.07.2021 (sobota) 

  
 
Spotkanie w porcie w Sukošan (przy dojeździe własnym) lub na lotnisku w 
Zadarze/Trogirze - w zależności od wybranej opcji przelotu (transfer na pokład 
łodzi za dodatkową opłata), 
Zaokrętowanie na pokładzie łodzi Vranjak, od godziny 12:30 w sobotę, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy! Zaokrętowanie przy miasteczku Kukljica przy 
wyspie Ugljan, sprawdzenie sprzętu, odprawa, zapoznanie z łodzią, czas wolny, 
nocleg! :) 

 
Dzień 2 – 3 

4-5.07.2021  
(niedziela-poniedziałek) 

  
Śniadanie, poranne przepłynięcie na teren Parku Narodowego Kornaty: 
1-sze nurkowanie, przerwa na powierzchni,  
2- gie nurkowanie, w niedzielę wieczorem, zapraszamy na nurkowanie nocne przy 
wyspie Levrnaka – dla chętnych (dodatkowo płatne), 
W międzyczasie lunch i kolacja, 
W poniedziałek wieczorem, po drugim nurkowaniu, kurs w kierunku płn. części 
wyspy Ugljan, zakotwiczenie w porcie Muline. 

 
Dzień 4 – 5 

6-7.07.2021  
(wtorek-środa) 

  
Śniadanie, 
2 nurkowania w ciągu dnia, 
Piątego dnia kurs łodzi w kierunku wyspy Premuda oferującej zachwycające 
nurkowania w systemach jaskiń. Premuda to jedno z najpiękniejszych miejsc 
nurkowych Północnej Dalmati – zarówno dla osób początkujących jak i 
doświadczonych, w międzyczasie lunch i kolacja, czas wolny i nocleg w porcie na 
wyspie Molat. Molat.  

 
Dzień 6 – 7 

8-9.07.2021  
(czwartek-piątek) 

  
Śniadanie, W dniu szóstym kurs łodzi w kierunku wyspy Długi Otok,  
2 nurkowania w ciągu dnia, planowane wokół: Sestrunj, Rivanj, wrak „Ledenik”,  
W międzyczasie lunch i kolacja, 
Czas wolny i nocleg w porcie. 
! W piątkowy wieczór powrót do mariny Sukosan, kolacja pożegnalna.  

 
Dzień 8 

10.07.2021 (sobota) 

  
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi o godzinie 9:30,  
Oficjalne zakończenie safari i powrót do domu.   

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych panujących 

na morzu!!! Kapitan ze względu na pogodę i bezpieczeństwo Gości zastrzega sobie zmianę trasy. 
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Opis Łodzi Vranjak ****+ 

 
 

Opis główny 

  
 
Na 3 pokładach rozlokowano 10 klimatyzowanych kabin (maksymalnie dla 20 osób) z 
których każda posiada prywatną łazienkę. Uznanie budzi pokład nurkowy i wielka 
platforma nurkowa. Całość napędzana jest przez 2 silniki Turbodiesel MAN je 360 PS. 
Pokład nurkowy jest wyposażony w miejsca siedzące dla nurków i skrzynki na sprzęt 
nurkowy. Platforma nurkowa jest tak przystosowana, aby mogła zaspokoić 
najbardziej wymagających nurków, w tym również dla  nurków technicznych!!!! 
 
Górny pokład: 4 podwójne kabiny i sun deck! 
Główny pokład: Pokład nurkowy, platforma nurkowa, salon z klimatyzacją i TV, bar, 
kuchnia, WC, prysznic i miejsce dla załogi, 
Niższy pokład: Kabiny dla załogi, 4 podwójne kabiny (wejście przez drzwi 
bezpośrednio z głównego pokładu), 2 kabiny na rufie statku (wejście z salonu na 
głównym pokładzie). 
 
2011/2012  

Długość: 27 m 

Szerokość: 7 m    

10 klimatyzowanych, dwuosobowych kabin (z toaletą i prysznicem) 

Klimatyzowany salon z telewizorem  

11.000 l  

2 x MAN D 2866 LXE 40, 360 HP 

1 x 27 KW 1 x 11 KW    

1 x Bauer 250, 1 x Bauer 200 and 1 x Bauer Mariner 320 

Arimar 5.3m z silnikiem Ervinrude 50 PS    

Tlen i pierwsza pomoc  

CRS (Croatian Register of Ships)   

Hel i tlen do trimixu oraz wyższy nitrox 

Analizator do helu I tlenu 

Butle: 16 x 12lstalowych butli (podwójne zawory typu DIN), 6 x 15lstalowe butle 
(wszystkie z podwójnymi zaworami typu DIN), 15x 11l aluminiowe butle (80 CF ALU), 
6x 11 l aluminiowy twinset z zintegrowanym balastem 4kg oraz 1x 7l aluminiowe 
przejściówki do zaworów typu INT.  

Dostępne na pokładzie: Sofnolina, Nitrox EAN 50, EAN 80, 100% O2, Helium, Oxygen, 
mieszanie…  
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Opis atrakcji 
 
 

Wrak Ledenik 

  
 

Nieopodal wyspy Dugi Otok, w kierunku północnym znajduje się mniejsza 

chorwacka wyspa – Sestrunj. To tu na początku XXI wieku zatonął chorwacki 

statek cargo. Miejsce jest wyjątkowo mało eksplorowane przez nurków, dzięki 

czemu wciąż można natrafić na takie przedmioty jak ubrania, talerze, sprzęty AGD 

i wiele innych. Ledenik był statkiem towarowym przewożącym ryby. Posiadał 

wyjątkowo płaskie dno umożliwiające wpłynięcie na niewielkie głębokości przy 

portach, i przez to wymagał dobrego rozplanowania ładunku. 

Najprawdopodobniej właśnie błąd logistycznego rozplanowania towaru był 

przyczyną jego zatonięcia. Wrak statku spoczywa na głębokości 8-25 metrów przy 

dnie na lewej burcie. Ze względu na niewielką głębokość osadzenia wraku, jest on 

dobrze oświetlony co sprawia, że idealnie nadaje się do fotografii. Liczność 

pomieszczeń do których można wpłynąć zdecydowanie podnosi atrakcyjność 

statku. 

Wyspa Premuda  Najbardziej na zachód wysunięta wyspa archipelagu zadarskiego. Jest niewielka 

– ma niespełna 10 km2, ale jej zachodni brzeg pełen jest pięknych i dzikich zatok, 

idealnych do cumowania. Pod wyspą Premuda, na głębokości 30 m, ukryty jest 

ciąg jaskiń zwanych Katedrala (Katedra), które zdecydowanie ułatwiają ich 

odkrywanie. Po przepłynięciu 18 m dociera się do komnaty, na dnie której znajduje 

się otwór. Po wydostaniu się z korytarza, po 20 m nurkowania, dotrze się do 

wąskiego tunelu "Dimnjak". Świat podwodny na tej lokalizacji, słynący z bogactwa 

i różnorodności, z pewnością oczaruje każdego nurka. 

Park Narodowy 
Kornati 

 Park powstał w 1980 roku i jego zadaniem jest ochrona naturalnej 

bioróżnorodności tego regionu. Warto dodać, że większość wysp jest 

niezamieszkana, a do tego niesamowicie piękna – ze zjawiskowymi klifami i 

uroczymi zatoczkami. Nazwa Kornaty pochodzi od łacińskiego słowa „corona” i 

oznacza w języku polskim „koronę”. Nazwę tę nosi nie tylko archipelag lecz 

również jego największa wyspa – Kornat. Znajdziemy na niej najwyższy szczyt 

archipelagu – Metlinę 237 m. n.pm. oraz 34 metrową jaskinię Stinivę. Nagie, 

górzyste szczyty wysp oraz klifowe brzegi najlepiej prezentują się z lotu ptaka. 
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Cena imprezy  

 

 
 

 

 
 

d 

Cena imprezy zawiera: 
 
v safari nurkowe w Chorwacji: 7 noclegów                        
w dwuosobowych, klimatyzowanych kabinach 
na pokładzie łodzi M/Y Vranjak, 
v pełne wyżywienie podczas safari: 3 posiłki 
dziennie (śniadanie, obiad, lunch), 
v napoje podczas safari: kawa, herbata, woda, 
v 6 dni nurkowych (zgodnie z programem 
nurkowym, kursem łodzi oraz obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa - min. przerwami 
powierzchniowymi): 6 dni x 1-2 nurkowania 
dziennie, 
v sprzęt nurkowy – butla 12l stalowa i pas 
balastowy,  
v opiekę lokalnego instruktora/ przewodnika 
nurkowego, 
v ładowanie butli powietrzem, 
v opłaty portowe i paliwo, 
v koszty ubezpieczenia podstawowego KL + 
NNW + bagaż + SWR (nurkowanie),  
v opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v opłaty 30€ za pozwolenia – płatne na 
miejscu,  
v posiłków nie wymienionych i napoi, 
v transferów: lotnisko w Zadarze - łódź – 
lotnisko   w Zadarze (ok. 20€/osoba); lotnisko 
w Splicie – łódź - lotnisko w Splicie 
(ok.60€/osoba) – opcja z przelotem,  
v kosztów przelotu do Chorwacji – szczegóły 
u Organizatora, 
v kosztów dojazdu do Sukosan’u - średni 
koszt przy 3 osobach w samochodzie wynosi 
około 550zł/osoba (w 1 stronę), 
v nurkowanie nocne – 20€/os., 
v butla 15l – koszt 30€/tydzień,  
v kosztów strzeżonego parkingu przy 
dojeździe własnym (20€/tydzień/auto), 
v soft drinków i alkoholi, wydatków własnych, 

v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

gazów, mieszania, twinsetów, stage’y… 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne, zalecane 
ubezpieczenie DAN lub/oraz od kosztów 
rezygnacji z udziału w imprezie – dostępne u 
organizatora. 
 

 

Warunki rezerwacji  v  Zaliczka: 1500,00zł - płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v  Dopłata pozostałej kwoty na 30 dni przed wyjazdem. 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  
 

Wymogi  v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd, 
 

Ubezpieczenie  Rekomendujemy zakupić dodatkowe ubezpieczenie nurkowe DAN lub od kosztów rezygnacji 
Ergo – informacje u organizatora. 

 

 
 

 
 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję 
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 383.139,00 PLN,  na okres 18.09-17.09.2021. 
Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • 
pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.  
Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007 
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