Wakacje w Norwegii Fjell k/Bergen
4-11 lipca 2018 r.
Piękna Norwegia, wrakowe nurki, wędkowanie…

Bergen jest drugim co do wielkości miastem kraju i znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Jest bardzo znanym miejscem nurkowym, które pochłonęło wiele wraków,
m.in. wielkie statki handlowe i wojenne sięgające 100 i więcej metrów długości.
Nurkowanie Wrakowe w okolicach Bergen w Norwegii to raj dla miłośników odkrywania
podwodnych tajemnic. Kraina fiordów ma do zaoferowania wspaniałe widoki i wiele
historycznych tajemnic zatopionych jednostek m.in. podczas II wojny światowej.
Wraki Bergen charakteryzuje przede wszystkim czysta woda, pełna wszelkiego rodzaju
stworzeń, olbrzymia ilość ryb oraz dobra widoczność. Do tego niesamowity pejzaż Norwegi…
Po prostu trzeba to zobaczyć!

Nurkowanie
Nurkowania nie są ograniczone kaprysami pogody, wybrzeże Norwegii z licznymi fiordami i
zatoczkami osłania od wiatru miejsca nurkowe. Dziennie planowane są dwa nurkowania a baza
zapewnia kompletną obsługą (butle nurkowe, przejazdy między nurkowiskami, obsługa i
konserwacja sprzętu).
Ze względu na specyfikę wyjazdu tj. nurkowanie na wrakach i głębokości często sięgającej do
40 m wymagane są uprawnienia minimum AOWD oraz specjalizacji nurkowanie wrakowe.

Lista wraków zaplanowanych do odwiedzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glesvær – Lokalizacja: Glesvær Głębokość: 15-35m
DS Inger Seks – Lokalizacja: Lnstefjord Głębokość: 30-60m
MV Server – Lokalizacja : Hellesøyna głębokość 30 m
Landrovågen – Lokalizacja: Landrovågen Głębokość: 5-45m
MS Frankenwald – Lokalizacja: Ytre Sula Głębokość: 7-40m
MS Sotra – Lokalizacja: Hauglund Głębokość: 8-20 m
Bärenfels – Lokalizacja: Bjorndalsvika Głębokość: 20-35m
DS Kinn – Lokalizacja: Alvoen, Bergen Głębokość: 20 – 26m
MS Fjordbuen – Lokalizacja : Stamnes Głębokość: 20-33m
DS Spring – Lokalizacja: Ramsoy, po zachodniej stronie Askoy. Głębokość: 8M-42M Czas jazdy
od Bergen: 45 minut

Wycieczki, czas wolny
W czasie wolnym od nurkowania proponujemy popołudniowe wycieczki, łowienie ryb, grilla
i wszelkie inne sposoby miłego spędzania czasu w zależności od upodobań.
Podczas pobytu zaplanowana jest wycieczka do Bergen, oferującego wspaniałe widoki na
morze. Krajobraz Bergen tworzą domki przytulone do siedmiu wzgórz otaczających miasto. Jego
główną atrakcją jest Bryggen, kupiecka drewniana starówka - dwupiętrowe domy zwrócone
wąskimi fasadami ku wodzie. Tragiczny pożar w 1702 roku strawił większość pierwotnej
zabudowy. Obecne budynki pochodzą z początków XVIII wieku i nawiązują charakterem do

wcześniejszych budowli. Mimo kolejnych pożarów, do naszych czasów przetrwało około 60
budynków.

Kolejną atrakcją jest targ rybny pod gołym niebem zwany Fisketorget – jedno z najbardziej
znanych miejsc w Norwegii. Wybór ryb, owoców morza i potraw, które tu oferują, może
zaimponować. Warto się skusić na sporą bułę ze świeżymi krewetkami lub łososiem.

Bergen jest otoczony siedmioma górami z których można podziwiać panoramiczne widoki
miasta. Na szczyt Fløibanen dostaniemy się kolejką linowo-terenową (funikular), która łączy
miasto ze szczytem góry Fløyen.

W mieście jest również wiele innych atrakcji m.in. kościoły, muzea, galerie sztuki.

Wodospady
Dodatkowo możliwa wycieczka na wodospady znajdujące się blisko bazy nurkowej.

Zakwaterowanie
Zakwaterowani będziemy w domkach należących do Centrum Nurkowego w Sekkingstad,
Hordaland.
Do dyspozycji będzie kuchnia a posiłki będziemy sami przygotowywać.

Dom nr 1 - maksymalnie do 8 osób

Dom nr 2 - maksymalnie do 16 osób

Dom nr 3 - maksymalnie do 8 osób

Dom nr 4 - maksymalnie do 8 osób w jednej części domu.

Dom nr 5 - maksymalnie do 15 osób

CENA ZA OSOBĘ*: 4400 PLN; Osoba nienurkująca 3400 PLN
*cena może ulec zmianie, jeżeli wzrośnie koszt przelotu
Cena zawiera:
– przelot na trasie Gdańsk-Bergen-Gdańsk,
- transfery z i na lotnisko,
- zakwaterowanie w domkach,
- pełne wyżywienie (ale posiłki przygotowujemy sami),
- pakiet 10 nurkowań (butle i balast)
- ubezpieczenie turystyczne i UFG,
- transport bagażu busem z Polski,
- wycieczkę do Bergen (bez biletów wstępu do różnych atrakcji),
- opiekę polskiego pilota i instruktora nurkowania,
Cena nie zawiera:
- kursu wrakowego (należy posiadać uprawnienia do nurkowań na wrakach)
- ubezpieczenia nurkowego i UKR
- napojów i alkoholu (poza wodą)
- dzień wędkowania z łodzi wraz ze sprzętem – 200 PLN

Informacje i zapisy:
Marta 608 450 707, marta@aquadiver.pl
Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA Polska - Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. o numerze M 207649 w kwocie 397,413,00 złotych.
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA,
Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

