
Zapraszamy na nurkowania w lazurowych wodach Adriatyku – w pięknym regionie 
północnej Dalmacji. Pod wodą ciekawe miejsca nurkowe, bogata fauna i flora, 
wraki, monumentalne ściany, kaniony i groty oraz przepiękna okolica.
 
Mieszkamy na wyspie Murter, w miejscowości Jezera. Zakwaterowanie 200 metrów 
od bazy nurkowej, 50 m od restauracji i 300 metrów od plaży miejskiej. 
Apartamenty wyposażone są w aneks kuchenny, łazienkę oraz taras lub okno 
balkonowe. Tańsze apartamenty nie posiadają klimatyzacji. 

Do wyboru są apartamenty:

- 2 osobowy typu studio/ 120 
-130 eu/os/tydzień
- 2 + 1/  110 -130 eu/os/tydzień
- 2 + 2/ 100 -140 eu/os/tydzień
- 5 osobowy/ 105-150 
eu/os/tydzień
- 6 osobowy/ 100-150 
eu/os/tydzień

+ taksa klimatyczna 1 
euro/dziennie – płatna w recepcji 
obiektu w dniu wymeldowania
Pościel i ręczniki w cenie. Dzieci do 3 lat śpiące razem z rodzicami – pobyt gratis.

Turnus trwa od soboty do soboty, zakwaterowanie w apartamentach od godziny 
16:00, wykwaterowanie do godziny 10:00



Na miejscu można wykupić wyżywienie HB (śniadanie + obiadokolacja) w cenie 130 
euro/os/7dni. W restauracji podawane są dania kuchni europejskiej, 
śródziemnomorskiej i dalmatyńskiej (kalmary, ryba z grilla, wybór mięs z grilla, 
świeży tuńczyk, zupa rybna i inne. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.

Nurkowania:

Baza nurkowa mieści się w centrum miasteczka Jezera (przy samym porcie 
jachtowym), przy zatoce, skąd wyrusza duża, wygodna łódź ze sprawną i 
doświadczoną załogą, toaletami, pokładem słonecznym. Na łodzi podawane są 
napoje oraz odpłatne lunche. 
Miejsca nurkowe są zróżnicowane, znajdziemy tu ściany (opadające poniżej 100m), 
groty, półki skalne, bogato porośnięte gąbkami, gorgoniami żółtymi oraz 
czerwonymi. Łódź najczęściej cumuje na wypłyceniach nad podwodnymi grzbietami 
lub w spokojnych zatokach.
Wraki: 
samolot Junkers JU87 R2- unikat!, transportowiec Francesca da Rimini, kuter Borko,
transportowiec Borak, holownik Gladiator, torpedowiec Grmeni.
Nurkowania w Parku Narodowym Kornaty:
klify i ściany opadające do głębokości 110m., wyjątkowe bogactwo fauny i flory.

PAKIET NURKOWY 
PODSTAWOWY: 
260 euro ( 10 nurkowań z 
łodzi, butle z powietrzem, 
balast)
Opcjonalne dopłaty:
- opłaty koncesyjne za 
nurkowania na wrakach
JUNKERS JU 87 R2 i 
Francesca da Rimini 
- po 20 euro za wrak/ osoba
- dopłata do pakietu za 
nurkowanie w Parku 
Narodowym Kornaty 
– 30 euro/ osoba
- lunch na pokładzie 
– 6 euro/osoba/dzień

Dojazd do Chorwacji we własnym zakresie.

Zapisy na wyjazd: PCN Nautica, ul.Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, 
tel: 618 729 066, 601 284 195, 693 835 36, biuro@nautica.poznan.pl


