
REZERWAT MEDES, HISZPANIA   

PIONIERSKA 
WYPRAWA HSA  



Czas na kolejną pionierską Wyprawę HSA ☺

TERMIN: 

25 września – 3 października 2021

ILOŚĆ MIEJSC: 10-12.

WAŻNE!!!

Warunkiem wyjazdu jest podpisana umowa – zgłoszenie, 
oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami wyjazdu oraz 

dosłanie najpóźniej 30 dni przed wyjazdem aktualnych 
badań lekarskich dopuszczających do nurkowania. W 

przypadku ich braku: nie ma możliwości udziału w 
wyjeździe, jest to wymóg bazy nurkowej.  

Zapraszamy również Wasze osoby towarzyszące – nurkujące 
i nienurkujące (możliwość zrobienia intro w czasie wyjazdu).

Kochani!

Dobrze wiemy, że tak jak my – wyzwań się nie boicie ☺

Nie raz już to udowodniliście. Dlatego zapraszamy Was na
kolejną pionierską wyprawę – tym razem w rejony trochę
bliższe, ale równie piękne i ciekawe. Ruszamy do Hiszpanii ☺

Od dawna marzy nam się, aby pokazać Wam Rezerwat Morski
Medes i w tym roku postanowiliśmy zrealizować ten plan!
Zwłaszcza, że znaleźliśmy bazę nurkową, która dysponuje
łódką z windą, co na pewno pomoże w logistyce nurkowań ☺

Poza nurkowaniem planujemy jak zawsze dużą ilość relaksu,
dobrej zabawy i opcjonalne zwiedzanie.

Zapraszamy Was na wyjątkowe wakacje w sercu Costa Brava;
nie zwlekajcie, jeśli macie ochotę zanurkować w kolejnym
pięknym miejscu, napiszcie do nas: hsa@nauticatravel.pl.



Data Program

Dzień 1, 
25 września, 
sobota. 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie 03:30 (!), przelot do Barcelony z przesiadką w Monachium
samolotami rejsowymi. Przylot 11:00. Transfer do L’Estartit (ok. 2h).
Z racji wczesnego przylotu proponujemy przy tej okazji opcjonalne zwiedzanie Barcelony*
(po potwierdzeniu grupy podamy Wam nasze propozycje na ten dzień).
Zakwaterowanie w 4* Hotelu Panorama w pokojach dwuosobowych, kolacja.

Dzień 2 – 6, 
26 – 30 września 

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Kolacja.

Dzień 7, 
1 października

Śniadanie. Czas wolny – możliwość zrealizowania wycieczki lądowej lub dodatkowych
nurkowań. Kolacja i taneczna impreza pożegnalna ☺

Dzień 8, 
2 października

Śniadanie. Dzień wolny – odpoczynek na plaży, nad basenem, czas na zakupy i indywidualne
zwiedzanie w podgrupach. Kolacja.

Dzień 9,
3 października, 
niedziela.

Wykwaterowanie z hotelu o 4 rano (!), śniadanie w formie „breakfast-box”. Transfer na lotnisko
(ok. 2h). Wylot z Barcelony o 10:05, przesiadka w Wiedniu, przylot do Polski: 19:05.

Godziny przelotu mogą ulec zmianie. Program wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie ze względu na godziny przelotów,
warunki pogodowe, doświadczenie nurkowe Uczestników oraz wystąpienie tzw. Siły Wyższej.



Przeczytaj zanim się zgłosisz:
• Jak to na pionierskiej wyprawie – mogą się wydarzyć sytuacje przez nas nieprzewidziane.

I z tym musicie się liczyć ☺

• ZAKWATEROWANIE – w zależności od ilości wózków i samodzielności uczestników – może
zdarzyć się tak, że pokoje będą w wersji koedukacyjnej. Jeśli dla kogoś nocowanie w pokoju
z osobą płci przeciwnej może być sytuacją niekomfortowe – niezbędna będzie dopłata do
pokoju jednoosobowego i nie możemy wtedy zagwarantować pomocy kadry. W takim
przypadku zachęcamy do zabrania ze sobą osoby towarzyszącej. Istnieje możliwość dopłacenia
do indywidualnej pomocy w czasie wyjazdu (jeśli ktoś jest zainteresowany takim rozwiązaniem,
prosimy o informację).

• MSZ – koniecznie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa dotyczącymi
wyjazdu do Hiszpanii oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obowiązujących obecnie
zasad i ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu pandemii:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

• NURKOWANIA – Dostępne dla nurków już od stopnia OWD. Poziom od łatwego do trudnego;
czasami może wystąpić prąd w czasie nurkowań. Temperatura wody: ok. 20-22 stopnie.

• DOKUMENTY: ważny dowód / paszport, licencja nurkowa, zaświadczenie medyczne o braku
przeciwwskazań (wymóg bazy nurkowej, bez tego nie ma możliwości wzięcia udziału w
wyjeździe), ewentualny test na covid-19, jeśli będzie wymagany.

• Ze względu na ogłoszony stan pandemii i zmieniające się restrykcje dotyczące przekraczania
granic – organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany terminu
wyjazdu na rok 2022.

• Przed wyjazdem podamy aktualne informacje odnośnie obowiązujących zasad podróżowania:
mogą one obejmować zrobienie przed wylotem obowiązkowego testu na obecność covid-19.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


L’ESTARTIT, HISZPANIA
• L'Estartit to niewielkie miasteczko / nadmorski kurort na wybrzeżu Costa Brava, na północno-

wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Miasto położone jest pomiędzy podnóżem masywu Montgrí
a Morzem Śródziemnym.

• Wyróżnia się przede wszystkim przepięknymi przyrodniczo zakątkami, z widokiem na zatokę
oraz wyspy Rezerwatu Medes.

• W centrum miasta wyróżnia się przystań rybacka i położona na skraju morza promenada
Passeig del Molinet. Ponadto w środkowej części ulicy Santa Anna znajdują się budynki o
interesującej architekturze, takie jak Casa Salietti z początku XX wieku czy Casas de los
„Americanos” z końca XIX wieku. Na tej samej ulicy znajduje się wieża zegarowa Torre del
Rellotge.

• Jedną z głównych atrakcji L'Estartit jest wielokilometrowa plaża podzielona na trzy sektory:
plaża główna (Prinicipal – która dysponuje specjalnymi wózkami, za pomocą których można
wjechać do wody: ważna informacja dla naszej grupy ☺), plaża Griells i plaża La Pletera.

HISZPANIA

• Stolica: Madryt

• Czas: taki sam jak w Polsce

• Waluta: euro

• Język urzędowy: hiszpański, w większości miejscowości turystycznych można się porozumieć
w języku angielskim

• Temperatura powietrza wrzesień/październik: ok. 25 st.



ZAKWATEROWANIE: HOTEL PANORAMA 4*
• Hotel Panorama usytuowany jest przy plaży, w samym sercu Costa Brava. Zaledwie 500

metrów dzieli go od centrum miasteczka L'Estartit i tętniącego życiem portu. Do dyspozycji
Gości jest kryty i odkryty basen, spa oraz siłownia.

• Pokoje w hotelu Panorama są klimatyzowane i oferują bezpłatne WiFi, taras, telewizor
z płaskim ekranem, minibar oraz łazienkę z suszarką do włosów.

• Po uprzedniej rezerwacji Goście hotelu korzystać mogą z ekskluzywnego spa.

• Ten rodzinny hotel udostępnia ponadto bar oraz restaurację bufetową, w której serwowane są
dania kuchni śródziemnomorskiej i międzynarodowej.

• W sezonie letnim obiekt zapewnia nocny program rozrywkowy, w tym koncerty i pokazy
sztuczek magicznych. Każdego wieczoru w ogrodzie można delektować się koktajlami.
Pozostałe udogodnienia obejmują całodobową recepcję oraz plac zabaw dla dzieci.

• W niecałe 30 minut można dojechać samochodem do uroczych wiosek rybackich Begur
i L'Escala. Na miejscu znajduje się prywatny parking.

• Śniadania: 8:00 – 10:00. Kolacja: 20:00 – 21:30.

• Dojazd windą do pokoi na wyższych piętrach.



Rezerwat Morski Medes & Wybrzeże Montgrí & Baix Ter 
Najlepsze nurkowania w Morzu Śródziemnym na wyciągnięcie ręki.

Rezerwat morski Medes Island utworzony jest przez grupę wysp położonych tuż naprzeciw miejscowości L’Estartit.
Rezerwat charakteryzuje się bardzo bogatym życiem morskim. Wyróżniają się w nim przede wszystkim duże grupery,
które można spotkać już na płytkich głębokościach. Te wielkie zwierzęta podpływają do nurków z zaciekawieniem i bez
strachu. Przy odrobinie szczęścia możemy liczyć na spotkania z barakudami, tuńczykami czy orleniami. Mamy również
duże szanse na obserwację pod wodą takich zwierząt jak: skorpeny, dorady, ślimaki nagoskrzelne, mureny, langusty,
kongery, krewetki, kraby, ośmiornice i liczne ławice ryb występujących w Morzu Śródziemnym.

Nurkowie na pewno będą też zachwyceni podwodnymi jaskiniami i ścianami porośniętymi wachlarzami gorgonii.

Te warunki, niespotykane w całej zachodniej części Morza Śródziemnego, sprawiają, że wybrzeże Montgrí
i wyspy Medes są jednymi z najlepszych miejsc nurkowych w tym rejonie świata.

W planie: 5 nurkowań w Rezerwacie Medes.

Dokładny plan nurkowy będziemy potwierdzali na bieżąco na miejscu – ze względu na poziom wyszkolenia grupy
oraz aktualne warunki pogodowe.



Baza & łódź nurkowa & logistyka nurkowań
Baza nurkowana

znajduje się w hotelu Panorama, w którym będziemy zakwaterowani. 50m od plaży L’Estartit, Costa Brava.

Łódź

15m długości, zadaszona, z łazienką. A co najważniejsze dla nas: z windą opuszczaną do wody z platformy
nurkowej.

Logistyka nurkowań

Po śniadaniu spotykamy się w bazie, min. 30 minut przed wypłynięciem, skręcamy sprzęt, który na łódkę trafia
samochodami z bazy. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie iść jadą samochodami, reszta pieszo dostaje się
do portu (ok. 5-10 minut). Wypływamy na dwa nurkowania. Czas dopłynięcia do większości lokalizacji, to
jedyne 10 minut.



Osoby towarzyszące:
Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom towarzyszącym.
Jeśli macie kogoś bliskiego z kim chcielibyście spędzić wakacje – ten wyjazd
przeznaczony jest również dla nich ☺

Costa Brava to miejsce idealne na relaks, odpoczynek, zwiedzanie,
aktywności nad i około wodne – tak więc Wasi bliscy, nawet Ci nienurkujący,
na pewno nie będą się w tym czasie nudzić ☺

Osoby nienurkujące zapraszamy jak zawsze na snorkeling oraz intro nurkowe.

Nurków – zapraszamy, by do nas dołączyli☺

*** UWAGA! Osoby towarzyszące mogą wyjechać pod warunkiem, że będą
w pełni poinformowane, jak takie wyjazdy wyglądają – muszą to być osoby
samodzielne, które pomogą jeśli będą chciały, ale nie będą wymagały, aby
organizować im czas wolny – jednym słowem – sprawdzone przez Was
„w bojach” osoby, za które to Wy weźmiecie odpowiedzialność ☺

Będzie nam super miło, jak więcej osób dołączy do naszego wyjazdu,
ale muszą wiedzieć, że jest to przede wszystkim Wyprawa dla nurków HSA☺

Jeśli macie wątpliwości czy możecie lub powinniście kogoś zabrać –
zapytajcie.



Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
hsa@nauticatravel.pl

Zgłoszenia przyjmujemy: do 10 maja.

Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd: do 23 maja.

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.

Numer konta: 
Bank SANTANDER NAUTICA TRAVEL 

PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

UWAGA: 
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT). Koszt ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu. 

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%).

mailto:hsa@nauticatravel.pl

