Potápění v Chorvatsku – Vis a Kornat!
Milí potápěčšt přátelé,
Připravili jsme pro Vás další dobrodružnou potápěčskou dovolenou, tentokrát
potápění v Chorvatsku na ostrovech Vis a Kornat v roce 2020, kde budou
spokojeni nejen potápěči, ale všichni, co mají rádi moře a poznávání krásných
míst. Plavba po moři bude na moderní potápěčské lodi Vranjak I.

Vranjak I
„M/Y Vranjak I“ je 27 metrů dlouhá ocelová loď vyrobena především pro potápěče a
dobrodružné potápěčské plavby.
Paluba je vybavena potápěčskými sedadly a boxy pro potápěčské vybavení. Potápěčská
platorma na lodi Vranjak I uspokojí i ty nejnáročnější potápěče. Loď má 10 klimatzovaných
double kabin se soukromou toaletou (WC/sprcha) a poskytuje místa pro 20 osob.

Loď má 3 paluby:
Horní paluba – 4 double kabiny a místo na opalování

Hlavni paluba - místo pro potápěče, vstup do moře, saloon s klimatzací, bar, kuchyně,
toalety, sprcha a saloon pro posádku
Spodní paluba – kabiny pro posádku (příď lodi), 4 kabiny uprostřed lodi (vstup přes dveře
přímo z hlavní paluby), 2 kabiny na zádi lodi (vstup přes saloon na hlavní palubě)
Vranjak I je také vybaven pro technické potápěče a běžné vyhlídkové plavby.

Popis lodě:
Rok stavby: 2011/2012
Délka: 27 metrů
Šířka: 7 metrů
Kabiny: 10 klimatzovaných double kabin (včetně toalety a sprchy)
Saloon: klimatzovaný saloon s videem, DVD a TV
Voda: 11 000 litrů
Motory: 2 turbodiesely MAN 360 PS
Generátory: 1x27 KW 1x11 KW
Kompresory: 1xBAUER 250, 1x BAUER 200 a 1xBAUER Mariner 320x20x12 litrů, ocelové
nádrže a 10x15 litrů ocelové nádrže (všechny s dvojitým DIN ventlem)
Záchranný člun: Arimar 5,3 metrů s Ervinrude 50 PS přívěsným motorem
Security: 2 záchranné čluny, záchranné vesty, dioxygen a první pomoc
Klasifkace: CRS (Croatan Register of Ships) – Vranjak I má nejvyšší požární bezpečnostní
systém se senzory a kamerami

Informace o plavbě


začátek plavby je v městečku Sukosan blízko Zadaru.



poslední noc plavby je vždy v přístavu nalodění.



check-in: od 12:00.



check-out: do 9:00



parkovací místa jsou k dispozici v blízkost přístavu



kapitán si vyhrazuje právo změnit trasy v případě špatného počasí



plavba trvá 7 dní

7 denní plavba na „M/Y Vranjak I“
3 dny potápění kolem ostrova Vis a 3 dny ostrovy Kornat

Strava: plná penze – 3x denně
Termín: 11. - 18. července 2020

Cena:

950 Eur - potápěč
850 Eur - nepotápěč

Cena zahrnuje:
- 7 nocí v prostorných kabinách pro 2 osoby
- 6 dní potápění (2 ponory denně), vzduch, olova a 12l lahve
- poplatky v přístavech a palivo
- turistckou daň
- voda, káva a čaj
- plná penza

Cena nezahrnuje:
- poplatky v národních parcích (15 euro/den/osoba na Kornatech,Vis)
- palivový příplatek za plavbu na ostrov Vis / 60 Eur /osoba/
- potápěčské lahve 15l (poplatek 30 euro/týden)
- pit na palubě (nealkoholické pit, alkohol)
Každý potápěč musí mít potápěčské pojištění DAN nebo adekvátní jiné.Potápěčské pojištění
DAN lze vyřídit v potápěčském centru OCEÁN PADI - alespoň 3 týdny před odjezdem, za režijní
poplatek 200,- Kč.

Potápěčský servis na lodi: zahrnuje: briefng, výběr lokality, záchranný člun, vzduch
v lahvi, kufr první pomoci, drobný servis pot. techniky. Směsi „Nitrox“ a „Trimix“ se plat
navíc, cena bude upřesněna dle počtu zájemců o tyto směsi.

Doprava:

Vlastní, nutná zelená karta.

Zálohy:
1. do 30. září
2019 ve výši 300 Eur
2. do 30. ledna 2020 ve výši 400 Eur
3. do 10. května 2020 ve výši 250 Eur - potápěči
150 Eur - nepotápěči
Půjčujeme potápěčskou techniku dle ceníku, na týden kompletní potápěčskou
výstroj á 3.500,- Kč, jednotlivě dle ceníku.

Informace a rezervace:
Potápěčské centrum
OCEÁN PADI
Smetanova 5225
760 01 Zlín
Ondřej Rudecký – tel. 602 716 794
Irča Rudecká – tel. 606 760 155

www.oceanpadi.cz
oceanpadi@oceanpadi.cz

