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 Wczasy; 
           Wycieczki objazdowe; 
                     Egzotyka; 
                               Oferty first minute; 
                                         Oferty last minute; 
 

 Bilety lotnicze, autokarowe, promowe; 
           Turystyka nurkowa; 
                     Obozy młodzieżowe; 
                               Kolonie; 
                                        Wycieczki szkolne. 

                            
 

Nurkowe wakacje z OCTOPUSEM ! 

CHORWACJA – KRK 

dwa terminy : 

  21-28.07  cena: 198€/os. 

  18-25.08  cena: 218€/os.    

      

Zakwaterowanie  w apartamentach w miejscowości VRBNIK 
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Wyspa Krk jest najbardziej wysuniętą na Północ wyspą i jedną z największych wysp Morza Adriatyckiego, położoną 

w zatoce Kvarner, na wschód od półwyspu Istria. 

Powierzchnia wyspy Krk wynosi 405,78 km ² i jest otoczona przez kilka mniejszych wysepek, Św Marka (Sv. Marko) 

na Północ, wysepkę Plavnik, Kormat i Košljun z południowo-zachodniej strony, oraz wysepki Prvić, Galun i Zec  z 

południowo-wschodniej. 

Wyspa Krk należy do województwa Primorsko-Goranskiego. Podzielona jest na miasto Krk i sześć gmin: Punat, Baska, 

Dobrinj, Malinska, Omišalj i Vrbnik, a zamieszkana przez 19.286 tys. mieszkańców. 

Możemy spokojnie powiedzieć, że wyspa Krk jest najbardziej dostępna Chorwacka wyspą. Można dotrzeć do niej 

samochodem, autobusem, statkiem i samolotem, a najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Rijece (56 km). Od 1980 

roku wyspa Krk została połączona ze stałym lądem mostem. Istnieją połączenia promowe z wyspy Krk na wyspę Cres i 

Rab (prom kursuje od czerwca do września). 

Lotnisko w Rjeka  znajduje się w sąsiedztwie Omišalj na wyspie Krk i łączy wyspę z wieloma miastami europejskimi. 

Wyspa Krk leży w obszarze charakteryzującym się klimatem umiarkowanym i łagodnym. Średnia temperatura powietrza 

latem wynosi 26 ° C. Najczęstsze wiatry to wiatr północny, lokalnie nazywany “Bura”, “Sirocco” (mieszkańcy nazywają go 

także “jugo” ) i wiatr morski, lokalnie znany jako Maestral. Wyspa Krk jest również jednym z najbardziej słonecznych 

regionów Europy z 2500 słonecznych godzin rocznie. 

Ochrona środowiska jest tu przestrzegana w sposób ciągły i systematyczny. Szczególnie można to zauważyć na plażach 

wyspy, poprzez trzepoczące na wietrze liczne niebieskie flagi: w mieście Krk, Baska, Malinska, Nivice, Omisalj i Punat 

Marina. Błękitna Flaga symbolizuje zachowane, bezpieczne i przyjemne środowisko przeznaczone do wakacji, rekreacji i 

rozrywki, a także przedstawia dobrze działający system zarządzania strefą przybrzeżną i kontroli rozwoju turystyki. 
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APARTAMENTY 

Obiekt jest położony 1 minutę spacerem od plaży. Kompleks zapewnia panoramiczne widoki na morze. Znajduje się w 

średniowiecznej miejscowości Vrbnik i oferuje zakwaterowanie w klimatyzowanych apartamentach z telewizją kablową 

oraz balkonem lub tarasem. Dom położony jest 2 minuty spacerem od centrum miejscowości oraz 30 km od lotniska w 

Rijece. Najbliższa plaża znajduje się  zaledwie 50 metrów od obiektu 

Każdy apartament typu studio obejmuje część wypoczynkową, w pełni wyposażony aneks kuchenny z lodówką i łazienkę z 

wanną. W apartamentach można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

W ogrodzie Goście mogą się zrelaksować i skorzystać ze sprzętu do grillowania. Na miejscu do dyspozycji Gości jest 

bezpłatny prywatny parking.  

 

  

  

Największym atutem tych apartamentów jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. 
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NURKOWANIE 

Dla tych którym leżenie na plaży słusznie nie wystarcza by urlop uznać za udany ,polecamy 

nurkowanie w wodach Adriatyku. Oczywiście nurkowanie przez duże N, połączone ze zwiedzaniem 

wraków. Jest to na tyle popularny sposób urozmaicenia nurkowania że na świecie celowo zatapia 

się stare statki, aby umożliwić ich eksplorację w czasie nurkowania. Kiedy już napatrzyliście się 

pod wodą na ryby i inne żywe stworzenia zwróćcie swe oczy zakryte szkłem maski na wraki, a tych 

nie brakuje przy brzegach Chorwacji.  

Atrakcją i rajem dla nurków są również liczne jaskinie, które przyciągają tu wielu nurkujących 

turystów. 
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Cena zawiera:       Cena nie zawiera:     

- zakwaterowanie w apartamentach                                     - taksy klimatycznej- 1,08 euro/os./dzień                                                                                                                                                                                                         

-  7 nocy nad Adriatykiem                                                                                       -ubezpieczenia podróżno-nurkowego                                                                   

-  wi-fi                                                                                                                        - pakietu nurkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  parking                                                                                                       

 

 wyżywienie we własnym zakresie 

   dojazd własny lub busem (min. 8 osób)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rezerwacja miejsca po wpłacie 60 €./os. do dnia 15.04. 

na konto EURO 53 1090 2125 0000 0001 0367 3731 

lub osobiście w biurze: 

Octopus Adam Juskowiak 

ul. Leszczyńskich 35 

64-100 Leszno 

 

   ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ WYPRAWĘ 
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