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Norwegia z OCTOPUSEM
 Lofoty – rajskie wyspy Północy

16-23 czerwca 2018

cena :  5490 zł./osoba nurkująca

w cenie : zakwaterowanie ,przejazd busem ,nurkowanie

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursy i szkolenia:
     - nurkowe intro;
          - podwodna szkoła dla dzieci i młodzieży;
               - kursy nurkowe dla dorosłych;
                    - kursy specjalistyczne.

 Wyprawy nurkowe w kraju i za granicą;
           Kolonie nurkowe;
                     Wypożyczanie i serwis sprzętu;
                               Ubezpieczenia dla płetwonurków;        

                                         Ładowanie butli.
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Lofoty to „Perełka Skandynawii”.  Raj dla turystów pragnących aktywnie spędzić urlop. Zróżnicowany 

krajobraz  archipelagu  idealnie  nadaje  się  do  pieszych  wędrówek,  łowienia  ryb,  raftingu  a  także  do 

nurkowania. 

 Miejsce,  gdzie  słońce  latem  nigdy  nie  zachodzi,  zorza  polarna  zimą  nigdy  się  nie  nudzi,  krajobraz  

nieustannie się zmienia, a ludzie ciągle się uśmiechają.

Ten  norweski  archipelag  wysp  przez  National  Geographic  został  uznany  za  trzeci  najpiękniejszy  na 

świecie. Dzięki niezwykłemu położeniu geograficznemu około 300 km za kołem podbiegunowym oraz 

obecności ciepłego prądu morskiego Golfsztromu wyspy te są unikalnym i znakomitym miejscem do 

nurkowania. Lofoty słyną ze stromych zboczy gór wyrastających prosto z morza, lazurowej wody, białych 

piaszczystych plaż oraz bogatej fauny i flory.

Zróżnicowany krajobraz archipelagu idealnie nadaje się do pieszych wędrówek, raftingu 

oraz łowienia ryb. Mówi się, że kto raz odwiedził to magiczne miejsce jeszcze tu wróci, bo 

nie łatwo jest się uwolnić od wspomnień spektakularnych widoków morza, fiordόw i gόr 

jednocześnie
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Zakwaterowanie 

 Oferujemy zakwaterowanie w pięknej, 

kompleksowo wyposażonej villi z widokiem na 

morze, góry i fiordy. Ballstad Villa to 

przestronna, typowo skandynawska ‘hytta’ dla 11 

osób. Położona jest na wzniesieniu z którego 

podziwiać można malownicze otoczenie, a w 

okresie letnim także świecące o północy słońce, 

które przy dobrej pogodzie nie zachodzi nawet na 

chwilę.

Wnętrza przygotowano, biorąc pod uwagę 

wymagania i gusta potencjalnych Gości. 

Niewątpliwie  wysoki standard jakościowy jest  

widoczny już za progiem – jasnoszara, drewniana 

podłoga, białe ściany i duże, przestronne okna w  

połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem wprawi  

w  dobre  samopoczucie  wszystkich  kochających  

skandynawską prostotę i estetykę.

Na parterze mieści się obszerny salon z kominkiem, kącik  

multimedialny, jadalnia z wyjściem na taras oraz w

pełni wyposażona kuchnia (lodówki, zamrażarki, 

zmywarka do naczyń, kuchnia z piekarnikiem, 

mikrofala, ekspres do kawy)

Odprężającej atmosferze sprzyjać będzie również czas spędzony 

na tarasie, gdzie po dniu pełnym wrażeń delektować się można  

fantastycznym widokiem na Vestfjord, góry i malowniczą rybacką 

osadę.
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Miejsca nurkowe 

Miejsca nurkowe 

Nurkowanie z arktycznym dorszem – od ponad 
tysiąca lat dorsz arktyczny, który w wieku 6-7
 lat osiąga dojrzałość płciową migruje z morza 
Barentsa na Lofoty na tarło. To widowisko na 
skalę światową możemy podziwiać co rok w 
terminie od lutego do końca kwietnia. Lofoty 
stanowią naturalna ochronę przed surowymi 
warunkami Morza Norweskiego. Znakomita 
większość dorszy dociera do południowej części 
Lofotow i po wewnętrznej stronie wybrzeża składa 
ikrę.Każda samica składa do 4 milionów jaj, jednak 
śmiertelność jest dramatyczna i tylko niewielkiej liczbie
udaje się przeżyć. Mlody narybek następnie sam 
musi się wyżywić, więc (tu spotykamy następny 
fenomen przyrodniczy) taro musi się zbiec z wiosennym 
'boomem' zooplanktonu, który pozwala im przeżyć i 
wrócić na północ. Nurkowanie z dorszem arktycznym tylko
w miesiącu: marzec, kwiecień.

Nurkowanie w fiordach – jest to głównie nurkowanie z lądu, 

ale wygląda zupełnie inaczej niż to, z którym zwykle mieliście do 

czynienia.  Główną  zasługą  tej  niezapomnianej  przygody  jest 

arktyczny klimat, krystalicznie czyste wody Morza Norweskiego i 

dziewicza  przyroda  tego  przepięknego  zakątka  świata. 

Zanurzając się w podwodnym świecie macie możliwość poznania 

i obcowania z dostępnymi tylko tutaj okazami ryb, czy innymi 

morskimi stworzeniami.

Nurkowanie w prądzie – nurkowanie w prądzie to niezwykłe przeżycie, 

wymaga  jednak  od  nurka  odpowiednich  kwalifikacji  i  dyscypliny.  

Najsilniejsze prądy powstają w wąskich cieśninach podczas przypływów i  

odpływów, które „opróżniają” i z powrotem „napełniają” fiordy wodą. W  

tych  miejscach  podziwiać  możecie  lasy  brunatnic,  które  dzięki  stałej  

wymianie  wody  i  tlenu  rozrastają  się  do  ogromnych  rozmiarów.  To  

zachwycające życie podwodne urzeka niejednego nurka.
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Nurkowanie na wrakach – Lofoty słyną z wielu podwodnych atrakcji w postaci 

zatopionych  wraków,  które  uchodz  za  najciekawsze  wcałej  Norwegii. 

Organizujemy wyjazdy na wiele z nich m.inn MS Hadsel i Gudrun. Oba wraki są o 

długości  72  m,  leżą  na  głębokości  od  25-46  m.  Zimne  arktyczne  wody 

spowodowały, że zachowały się przez te lata w całkiem dobrym stanie. Istnieje 

możliwość zobaczenia również innych wraków znajdujących sie na archipelagu.

Nurkowanie przy skalnych ścianach  – nie  tylko  na otwartym 

morzu, ale i w fiordach znajdują się ściany polodowcowych gór, które pod wodą 

osiągają niezbadane głębokości. Są w nich tajemnicze kaniony i zakamarki, które 

pobudzają  naszą  wyobraźnię.  Nurkowanie  przy  takich  ścianach  zawsze  jest 

fascynujące i długo zapada w pamięć.

Nurkowanie z kuszą  – Norwegia to jeden z nielicznych krajów, 

który  udziela  pozwolenia  na  podwodny  połów  ryb  z  harpunem.   organizuje 

wyprawy, podczas których upolować możecie swoją własną kolację, a następnie 

przygotować ją na grillu.

Cena zawiera : 

 * Przejazd busem 

 * Przeprawy promowe 

 * 5-dniowy pakiet nurkowy oraz opiekę przewodnika nurkowego

  * Butle 12 i 15 litrów , balast
  *Transfery do miejsc nurkowych
  * Pomieszczenie gdzie można wysuszyć i przechować bezpiecznie sprzęt
  * Zakwaterowanie (7 dni )w Villi Ballstad, w pokoju DBL lub TPL, bezprzewodowy Internet WiFi, telewizja        
satelitarna 
  * W pełni  wyposażona kuchnia (naczynia oraz sprzęt AGD), do dyspozycji grill, usługi pralni, parking
   

Cena nie zawiera: 

  * wyżywienia 

  * wypożyczenia sprzętu nurkowego
  
  *  Ubezpieczenia KL + NNW + bagaż + nurkowanie (oferujemy ubezpieczenie w  HESTII )

 
UWAGA !  OFERTA WAŻNA DO 31 STYCZNIA 2018

REZERWACJA MIEJSCA NA WYJAZD 

do   31.01.18  wraz z wpłatą  700 zł./os.

kontakt: biuro 65 529 30 94 Adam 603 139 507
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