VIS 2020

VIS, Chorwacja – wyjazd dla nurków
zaawansowanych & doświadczonych.
Wracamy do Chorwacji  Miejsca tak bliskiego
naszemu sercu.
Ale tym razem proponujemy coś całkiem innego –
mała grupa doświadczonych nurków, wyjazd na VIS
i nurkowania głębokie, nurkowania na wrakach,
w grotach i przy ścianach.
To będzie całkiem inna Chorwacja 

TERMIN:
14 - 21 czerwca 2020.
ILOŚĆ MIEJSC: 6
Data przyjmowania zgłoszeń: do 30 listopada 2019.
Informacje o zakwalifikowaniu
max do 20 grudnia 2019.

się

na

wyjazd:

WYMAGANIA:

• Stopień minimum AOWD, najlepiej DEEP (możliwość
zrealizowania specjalizacji deep na miejscu).
• Minimum 2 lata doświadczenia nurkowego.
• Minimum 35 zalogowanych nurkowań, w tym przynajmniej
15 poniżej 18m.

WAŻNE!!!
Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji
miejsca umowa – zgłoszenie oraz dosłanie najpóźniej do
14 marca aktualnych badań lekarskich dopuszczających do
nurkowania. W przypadku ich braku: nie ma możliwości
udziału w nurkowaniach.

Program
Dzień

Program

Dzień 1 –
14 czerwca
(niedziela)

Zbiórka na lotnisku w Warszawie o 9:00 rano, bezpośredni przelot do Splitu (2 h liniami
rejsowymi 11:10-13:10), transfer z lotniska na prom (ok. 45min), prom na wyspę VIS
(2h10min), zakwaterowanie w apartamencie prywatnym.

Dzień 2 –
15 czerwca

Rano udamy się wspólnie do bazy nurkowej (apartamenty usytuowane są ok. 5min. od bazy),
na dobranie sprzętu nurkowego, wypełnienie dokumentów i zrobimy nurkowanie z brzegu
(check dive ). Czas wolny. Nocne nurkowanie.

Dzień 3 – 6
16- 19 czerwca

2 nurkowania z łodzi. Czas wolny po nurkowaniach. W planie nurkowania na wrakach, w
grotach, przy ścianach – opisy na kolejnych stronach.

Dzień 7 –
20 czerwca

Dzień wolny. Możliwość dobrania opcjonalnych nurkowań albo zorganizowania wycieczki
po wyspie.

Dzień 8 –
21 czerwca

Wczesno poranny transfer na prom do Splitu, transfer na lotnisko, przelot do Warszawy
(14:00-16:00).
*Program może ulec zmianie ze względu na godziny przelotów, warunki pogodowe oraz poziom wyszkolenia
Uczestników.

ZAKWATEROWANIE
W Visie nie ma niestety oferty noclegowej przystosowanej dla osób
poruszających się na wózkach.
Najlepsze są apartamenty Dino, ponieważ są przy głównej ulicy, na
poziomie morza (bazy i portu) oraz są na parterze, wózek wjeżdża do
łazienki, ale prysznic jest niedostosowany.
Miasteczko jest górzyste, więc inne apartamenty wymagają dojeżdżania
samochodem.
Apartamenty położone są blisko bazy (3 minuty piechotą).

Składają się z salonu z aneksem kuchennym, w którym znajduje się
rozkładana kanapa oraz sypialni (2x oddzielne łóżka)
Zarezerwowane mamy dla Was dwa apartamenty po 3 osoby (2 w sypialni
(osobne łóżka) i jedna na kanapie)

Nurkowania:
Vassilios T.
Jednym z najbardziej interesujących wraków znajdujących się wokół wyspy Vis jest z pewnością wrak
greckiego statku parowego Vassilios T. Zatonął 23 maja 1930 roku wskutek błędu nawigacyjnego
w czasie nocnej żeglugi. Spoczywa na lewej burcie, na głębokości od 20 metrów na szczycie burty do 55
metrów pod śrubą. Statek zatonął przewożąc ładunek węgla, który, wydobywany przez mieszkańców
Komiży, długi czas ogrzewał domy mieszkańców wyspy. Opływając wrak, można zajrzeć do obszernych
ładowni, podziwiać olbrzymie kotwice oraz robiącą wrażenie śrubę. Mierzący 104 metry wrak jest
jednym z najciekawszych miejsc nurkowych na Adriatyku.

Teti
23 maja 1930 roku wiał bardzo silny wiatr z południa (jugo). Morze było na tyle wzburzone, że fale
przelewały się nad wysepką Mali Barjak. W tych warunkach wyspę Vis mijał parowiec Teti pod włoską
banderą. Załoga, mimo doświadczenia, źle oszacowała odległość od lądu i statek uderzył o wysepkę
Mali Barjak. Miejscowi rybacy, pod dowództwem kapitana portu, pospieszyli z pomocą i ocalili życie
wszystkich członków załogi. Niestety, zbudowanej w 1883 roku stalowej jednostki już nie dało się
uratować. Szargana kolejnymi sztormami zaczęła osiadać coraz niżej na stoku podmorskiej części
Malego Barjaka, by ostatecznie dotknąć piaszczystego dna, znajdującego się na głębokości 35 m.
Nurkowanie na wraku statku Teti jest dostępne dla nurków na wszystkich poziomach wyszkolenia. Wrak
72-metrowej jednostki rozpoczyna się już na głębokości 10 m. Część położona płycej jest bardziej
zniszczona ze względu na długotrwałe rozbijanie się o skały. Głębiej wrak jest zdecydowanie lepiej
zachowany. Jego flagowym elementem jest znajdujące się na rufie porośnięte żółtymi i fioletowymi
gąbkami zapasowe koło sterowe – miejsce, z którego pochodzi prawdopodobnie najwięcej nurkowych
zdjęć z okolic wyspy Vis.
Czas zalegania pod wodą zrobił swoje – wrak zyskał wielu mieszkańców. Przestrzenie stworzone przez
człowieka upodobały sobie morskie drapieżniki. Spotyka się tu mureny, skorpeny, a także
przekraczające 2 m. długości kongery.

NURKOWANIA
Bili Bok
Od powierzchni do głębokości 10 m schodzi wolno opadający stok, który u podnóża przekształca
się w pionową ścianę ciągnącą się do głębokości 20 m. I to właśnie ta niewysoka ściana jest
miejscem ocenianym jako jedno z najciekawszych na Visie. Na dystansie, którego pokonanie
zajmuje około 30 minut spokojnego płynięcia znajduje się 5 kawern i jeden niewielki tunel.
Kawerny są różnych rozmiarów – te, do których dopływa się na początku nurkowania wymagają
wpływania pojedynczo, a pod koniec z kolei znajduje się kawerna ze względu na rozmiary
nazywana katedrą.
.
Jak zawsze w przypadku jaskiń – najwięcej się dzieje na granicy światła i ciemności. To tu możemy
spotkać liczne skorupiaki, tu również polują skorpeny i mureny. Wewnątrz kawern można
zaobserwować kolorowe ściany i sufity – bardzo bogato porośnięte przez różne organizmy roślinne
i zwierzęce. Dna z kolei są pokryte drobnymi osadami sypkimi frakcji piaskowej i mułowej.
W najciemniejszych miejscach na piasku można zobaczyć tysiące maleńkich krewetek.

Volici (Mali i Veliki)
Bogactwo flory i fauny w tym miejscu wynika z dobrego natlenienia wody, które z kolei wynika
z intensywnego jej mieszania, co z kolei wskazuje na możliwość występowania stosunkowo silnych
jak na Adriatyk prądów morskich. Prądy najczęściej niosą wodę od Volića Malego do Velego,
dlatego w takich sytuacjach wybiera się nurkowanie dryftowe z prądem. Nurkowanie rozpoczyna
się przy mniejszej z wysp, przy której na głębokości kilku metrów można przepłynąć pod bardzo
charakterystyczną skałą, kształtem przypominającą łuk. Pomiędzy wyspami z kolei znajduje się
siodło na głębokości około 16 m, wzdłuż którego się podąża, chroniąc się przed prądami
i podziwiając kobierce gorgonii.

Nurkowania:
DLA OSÓB Z DEEP (możliwość zrobienia kursu na wyjeździe)
Wrak samolotu B24 Liberator Tulsamerican
spoczywa na dnie Adriatyku w pobliżu wysepki Veli Paržanj, położonej na południowy wschód od
wyspy Vis. W pobliżu kadłuba znajduje się blok betonowy, do którego prowadzi lina opustowa. Kadłub
zalega na głębokości 40 m. Najpłytsze miejsce leżącej do góry nogami części wraku to koło
wysuniętego podwozia znajdujące się na głębokości 37 m. Nurkowanie bezdekompresyjne odbywa się
jedynie przy kadłubie ze skrzydłami o rozpiętości 33 m. Nurkowie techniczni mogą się udać również do
ogona wraku, zalegającego na głębokości 52 m w odległości około 100 m od kadłuba. Eksploracja
całego wraku jest jednak możliwa jedynie w spokojnych warunkach – ze względu na znaczne
oddalenie od lądu w miejscu tym często występują silne prądy. Co ciekawe, na B24 Liberator
Tulsamerican nurkowie natrafili po raz pierwszy dopiero pod koniec 2009, a w 2017 roku z kolei
zorganizowano badania archeologiczne mające na celu potwierdzenie obecności i identyfikację ofiar.

Nova Posta
Nurkowanie przy Novej Pošcie rozpoczyna się w spokojnej zatoce, w której łódź zostaje zakotwiczona.
Nurkowie na początku płyną niewielkim kanionem na głębokości około 2-3 m, by dopłynąć do
pierwszego tunelu, którego wejście znajduje się tuż po powierzchnią wody, a wyjście jest na
głębokości około 6 m. Następnie znajdują się w charakterystycznym basenie, z trzech stron otoczonym
skałami sięgającymi co najmniej powierzchni wody. W tym miejscu bardzo często spotyka się
ośmiornice i inne mięczaki – ślimaki nagoskrzelne. Zdarza się również widywać bardzo rzadko
występujące ślimaki posiadające muszle – z gatunku róg Trytona. Stąd można wypłynąć pod okazałą
formacją skalną przypominającą łuk, by po stopniowo schodzącym dnie dopłynąć do znajdującej się
na głębokości 40 m jaskini. Wejście do jaskini robi ogromne wrażenie – nawis skalny jest porośnięty
żółtymi gąbkami, które na tej głębokości (przez zanik ciepłych barw) wydają się wręcz fluorescencyjne.
Po wypłynięciu z jaskini nurkowie mogą podziwiać piotrosze, langusty, racznice i ukwiały, a następnie
kierują się do komina, do którego wpływa się na głębokości 30 m, a wypływa na 17 m, skąd płynie się
dalej – szerokim kanionem z powrotem do basenu, z którego można wrócić do łodzi wcześniej
przebytym tunelem lub okrążając niewielki półwysep.

Informacje dodatkowe:
Vis to najdalej wysunięta w morze zamieszkała wyspa Chorwacji. Na wyspę można dostać się
jedynie promem ze Splitu. Dzięki swojej lokalizacji – praktycznie na środku Morza Adriatyckiego –
oraz urwistym, skalistym zboczom wyspa Vis jest doskonałym miejscem do nurkowania
rekreacyjnego i technicznego. To miejsce unikalne, także dzięki temu, że do 1991 roku ten rejon
był strefą wojskową, całkowicie zamkniętą dla ruchu turystycznego. Sama wyspa jest niewielka, ma
raptem 89,72 km² , długość 17 km, szerokość do 8 km – obszar możliwy do pokonania na rowerze
w ciągu jednego dnia. Natomiast niezwykle rozwinięta linia brzegowa, obejmująca aż 85 km,
tworzy fenomenalne i bogate miejsca nurkowe. Najważniejsze miasteczka to: Vis (tu dopływa
prom i mieści się nasza baza) oraz – położona na przeciwległym krańcu wyspy – Komiža. Specyfika
obu tych rybackich miasteczek, rozciągających się wokół małych portów i ukształtowanych przez
morze powoduje, że czas tu zwalnia. Raptem kilka razy dziennie cumuje prom, właściwie nie
ingerując w codzienne życie mieszkańców i turystów. Jest spokojnie, leniwie, wakacyjnie…

• Aby wjechać na terytorium Chorwacji, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, lub paszport
ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące. Pobyt bezwizowy może trwać do 90 dni.
• Temp. Powietrza czerwiec: ok. 26, wody: 21 – zalecane grube pianki z docieplaczami / suche
skafandry, rękawice, buty, kaptury.
• Koszty jedzenia na miejscu: https://www.cenynaswiecie.pl/ceny-w-chorwacji,38/

• Waluta: kuna. Zupełnie nieopłacalny jest zakup kun w kantorze w Polsce. W Chorwacji można
często zakupić kuny za złotówki. Do Chorwacji najlepiej zabrać ze sobą euro. Wymiany euro na
kuny najlepiej dokonać w kantorach w Splicie (kantor w porcie promowym czynny od 6 rano do
23).

Informacje szczegółowe, cennik i zgłoszenia:
biuro@nauticatravel.pl
Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.
Numer konta:
Santander Bank Zachodni WBK S.A.
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

UWAGA:
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP (choroby przewlekłe).

