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Miejsce
Byliśmy w Chorwacji już w kilku miejscach, w tym roku przyszedł czas na Murter i okolice. Planujemy
mieszkać w Jezera , które jest uznane za jedno z najlepiej zorganizowanych miejsc wypoczynku w
Chorwacji i najpiękniejszym symbolem tego, co Dalmacja i Adriatyk oferują. Miasteczko rybaków i
marynarzy może się poszczycić krystalicznie czystym morzem, oryginalnymi zwyczajami, brukowanymi
uliczkami i bogatą historią od czasów starożytnych. Pięć lat z rzędu Jezera zdobywają nagrodę „Blue Flower”
Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, najbardziej prestiżowej formy uznania dla piękna i aranżacji
otoczenia, co czyni z nich istotne miejsce na mapie turystyki chorwackiej.
Są tu wspaniałe zatok, gdzie zapach morza miesza się z zapachem sosny, lawendy, rozmarynu, oliwek.
Latem Jezera przyciągają wielu turystów, którzy oprócz pływania, nurkowania i opalania mogą korzystać z
wielu organizowanych tu wydarzeń, takich jak: lokalne wieczory z występami ludowych grup, festiwale
rybackie, degustacje, spotkania z poezją chorwacką, zawody i konkurencje w tradycyjnych umiejętnościach.
Jezera oferują przepyszną lokalną kuchnię bogatą w świeże ryby i owoce morza.
Wyspa Murter sąsiaduje z wielkimi parkami przyrody oferującymi możliwość nurkowania, wspinaczki,

obserwacji gatunków zwierząt objętych ochroną, wycieczek rowerowych itp. Ze względu na bardzo
dogodny dojazd autostradą oraz wjazd na wyspę przez most, bez opłat, Jezera to doskonała baza
wypadowa dla lubiących zwiedzać! Zarówno zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO, jak i
największe parki przyrody z dedykowanymi ścieżkami edukacyjnymi są w zasięgu kilkudziesięciu
kilometrów.

Nurkowania
Miejsca nurkowe są zróżnicowane, znajdziemy tu ściany (opadające poniżej 100m), groty, półki skalne,
bogato porośnięte gąbkami, gorgoniami żółtymi oraz czerwonymi dodatkową atrakcją są wraki. Samolot
Junkers JU87 R2- unikat!, tran- sportowiec Francesca da Rimini, kuter Borko, transportowiec Borak,
holownik Gladiator, torpedowiec Gnmeni. Kolejną nurkową atrakcja są nurkowania w Parku Narodowym
Kornaty - klify i ściany opadające do głębokości 110m., wyjątkowe bogactwo fauny i flory.

Przebojem nurkowym od 2014 roku jest samolot Junkers JU 87 R2 znajdujący się na 28 metrach. Ju 87
był jednosilnikowym dolnopłatem wykonanym całkowicie z metalu (duraluminium). Miał stałe podwozie a
załogę stanowiły 2 osoby (pilot i tylny strzelec). Budowa modułowa pozwalała na przewożenie samolotu
ciężarówkami lub koleją oraz na szybką wymianę części bezpośrednio na polu walki. Oryginalna
konstrukcja skrzydeł "złamanych" na kształt litery "W" była pomysłem Junkersa - ten specyficzny profil
dawał dużą siłę nośną, pozwalał na start i lądowanie na bardzo krótkim odcinku oraz zwiększał pole
widzenia pilota. Procedura lotu nurkującego pozwalała na w miarę precyzyjny zrzut bomb a dopracowany
mechanizm wyprowadzał maszynę z lotu nurkującego i pozwalał na płynne odzyskanie sterowności. Drugą
cechą charakterystyczną Ju 87 były montowane w początkowym okresie wojny syreny akustyczne (tzw.
„trąby jerychońskie”), uruchamiane podczas wprowadzania samolotu w lot nurkowy. Dźwięk syren
wywoływał panikę na ziemi. Oprócz tego do bomb podczepianych do samolotu montowano kartonowe rurki,
które wywoływały narastający w trakcie spadania świst. Samolot był w tamtych czasach bardzo
nowoczesny, miał jednak też szereg wad – był słabo opancerzony, mało zwrotny i powolny. Ju 87 bez
eskorty myśliwców stawał się łatwym celem. "Szczupak" używany był do ostatnich dni wojny i wycofany ze
służby w 1945r. Według dostępnych danych historycznych, najbardziej prawdopodobna wersja zakłada, że
jest to jeden z trzech bombowców eskadry włoskiej biorącej udział w bombardowaniu floty jugosłowiańskiej
12 kwietnia 1941 w pobliżu Szybenika. Dwa z nich wówczas poległy: jednego zestrzelono, drugi z powodu
uszkodzeń lądował na powierzchni morza. Ten znaleziony przy Żirje, poza brakiem silnika, jest w pełni
kompletny i w bardzo dobrym stanie - nawet spoczywa na kołach, jakby to było gładkie lądowanie na dnie
morza. Wartość odkrycia Ju 87R-2 ma rangę światową - dotychczas odnaleziono zachowane w dobrym
stanie tylko 2 sztuki - znajdują się obecnie w muzeach w Chicago i Londynie.

Baza nurkowa mieści się w centrum miasteczka Jezera (przy samym porcie jachtowym), przy zatoce,
skąd wyrusza łódź. Na wyposażeniu bazy - zestawy ratownictwa tlenowego,defibrylator, nitrox, zestawy
twinset, stageO2, zestawy sidemount, skutery Suex, zaplecze audiowizualne, WiFi. Stale : tlen i hel.
Duża, wygodna łódź, sprawna i doświadczona załoga, toalety, pokład słoneczny, kabiny, napoje na łodzi,
odpłatne lunche.

Do zwiedzania
- zabytkowe miasta: Szybenik - 30 km od Jezer, Zadar- 60 km od Jezer,
- park i wodospady na rzece KRKA - 40 km od Jezer ( wycieczka na prawie cały dzień, najlepiej od rana,
możliwość kąpieli pod wodospadem)
- Vransko Jezero- 40 km od Jezer- ogromne jezioro z możliwością obserwacji ptaków i ścieżką rowerową
dookoła
- rejs statkiem razem z osobami nurkującymi- w trakcie wypłynięcia na nurkowania osoby towarzyszące
są mile widziane na łodzi. Mamy pokład górny ( suchy, słoneczny ), gdzie znajdują się stoły, ławki i krzesła,
jest część zadaszona, na dziobie pokład słoneczny :) Miejsca jest bardzo dużo. Nurkowie mają do
dyspozycji dolny pokład mokry- tu też są wygodne ławki z miejscami dla 30-40 osób nurkujących.
Łódź cumuje przy wyspach na czas nurkowania więc osoby towarzyszące mogą popływać dookoła z maską,
rurką lub nawet przepłynąć na wyspę.
Plaże w Jezerach:
Plaża publiczna Lucica:
- pierwszą część plaży stanowi betonowy taras do opalania- szeroki i płaski z natryskami oraz atrakcją w
postaci zjeżdżalni. Znajduje się tu również caffe-bar ze stolikami i ławkami w piniowym lasku - idealne
miejsce na odpoczynek w cieniu. Można wypożyczyć leżaki.
- zaraz za częścią wybetonowaną rozciąga się szeroki pas plaży wysypanej drobnym żwirem, z bardzo
łagodnym zejściem do wody – szczególnie polecanej dla małych dzieci.
- dalej ciągnie się plaża "na dziko" - ścieżka wzdłuż wybrzeża z małymi, kameralnymi zatoczkami,

zacienionymi miejscami,wybrzeże typowo skaliste- dla wielbicieli kameralnego klimatu.
Plaża wzdłuż ścieżki do Tisno:
- po przeciwnej stronie zatoki ciągnie się pas skał schodzących wprost do morza. Znajdziemy wśród nich
wiele płaskich miejsc, które upodobali sobie turyści do opalania. Ta część ciągnie się aż do miasteczka
Tisno- dokładnie wzdłuż ścieżki nadmorskiej w piniowym lesie dającym przyjemny chłód! Tu również
znajdziemy atrakcję dla wielbicieli snorkelingu: podwodny szlak edukacyjny - na głębokości 1-2 m pod
wodą ulokowane są tablice informacyjne opisujące faunę i florę Adriatyku. Każda tablica oznaczona jest
bojką - w sumie 7 przystanków. Projekt sfinansowany został przede wszystkim z funduszy MedPANstowarzyszenia wspierającego morskie obszary chronione Morza Śródziemnego- w tym i nasz Kanał
Murterski.
Tu również znajduje się ulubiona ścieżka spacerowo-biegowa prowadząca do Tisno - dla lubiących aktywny
wypoczynek.

Dojazd
Z Olsztyna planujemy wyjechać około godziny 17.00. Mamy do przejechania 1573 km. Jedziemy przez
Wiedeń i Zagrzeb , może odbijemy na Lublianę, bo koło Zagrzebia zazwyczaj w wakacje są korki. Będzie to
sam początek wakacji więc może obędzie się bez korków. Dalej dojazd Autostradą A1- jedziemy w kierunku
na Split. 60 km za Zadarem jest zjazd z autostrady na : Pirovac, Otok Murter.
Po zjeździe z autostrady kierujemy się na Tisno, gdzie znajduje się most na wyspę.
Na wyspę wjeżdżamy przez most, bez żadnych opłat. Most jest jedynie podnoszony 2 x dziennie :
około 9tej rano i około 17tej po południu - na pół godziny.
Przez resztę dnia i w nocy jest stałe połączenie wyspy z lądem. Po przejechaniu przez most kierujemy się
na Jezera.

Winiety
Czechy Za 10-dniowa winietę (oznaczenie D) dla pojazdów do 3,5 t zapłacimy 310 CZK (ok 54 PLN).
Austria Za 10 dniową winietą dla samochodów osobowych do 3,5 tony zapłacimy 9,4 Euro (ok 45 PLN)
Słowenia Za 7 dniową winietę dla samochodów osobowych do 3,5 tony zapłacimy 15 Euro (ok 68 PLN)

ZAKWATEROWANIE:
W APARTAMENTACH z klimatyzacją 3*** - w cenie taksa klimatyczna, ręczniki, pościel,

sprzątanie, parking

Ceny: 230-280 euro/osoba/tydzień (apartamenty 2-os.)
130-190 euro/osoba/tydzień (apartamenty 3-os.)
130-170 euro/osoba/tydzień (apartamenty 4-os.)
140-150 euro/osoba/tydzień (apartamenty 5-os.)

Zależnie od rodziny czy grupy dobieramy lub polecamy apartament.

* Wyżywienie ( opcjonalnie):
formuła HB (śniadania i obiadokolacje ), napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
HB dla dorosłych: 130 euro / osoba/ 7 dni,
HB dla dzieci: 90 euro / osoba/ 7 dni ( porcje są odpowiednio mniejsze, menu dziecięce),
Tylko ŚNIADANIA - 60 euro osoba/ 7 dni,
Tylko OBIADOKOLACJE - 95 euro osoba/ 7 dni

PAKIET NURKOWY: 370 euro
W cenie :10 nurkowań z łodzi, butle z powietrzem, balast)
- JUNKERS JU 87 R2, Francesca da Rimini, wrak rybackiego kutra Borko - dopłata do pakietu za
nurkowanie w Parku Narodowym Kornaty głęboki wrak Gladiator, wrak Plavi Jadran

- opłata za Kornaty , opłata za nurkowania koncesjonowane (gladiator i Junkers)
- lunch na pokładzie

OPŁATY DODATKOWE
Rejs dla osób towarzyszących z dni razem z rejsem na Kornaty 115 euro/osoba,
- dla chętnych rejs wieczorny do Szybenika 40 euro/osoba (w tym degustacja alkoholi i krótkie zwiedzanie
Szybenika)

Wpłaty na
P.H.U. IBF Igor Bartoszewicz
ul.Dąbrowszczaków 5/1 10-538 Olsztyn
Idea Bank

Konto złotówkowe: 04 1950 0001 2006 3090 7151 0001
Konto euro: 47 1950 0001 2006 3090 7151 0003
z dopiskiem "Chorwacja 2020 i imię i nazwisko"

Zaliczka to opłata za apartament.

Masz pytania ? Potrzebujesz więcej informacji : Igor Bartoszewicz mail lub telefon +48 605 630 240

CZY JEST KTOŚ ZAINTERESOWANY WSPÓLNĄ JAZDĄ BUSEM - JEŻELI TAK PROSZE O
INFORMACJĘ

