
                    

                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

            

      

Pozývame vás na potápačskú dovolenku v Chorvátsku  
    

  na ostrove VIS 
            v mestečku Komiža 
 

v termíne 18. až 24. júna 2016   
 

     v spolupráci s miestnym ISSA Diving Centrom  

                        s individuálnou dopravou a ubytovaním  
                v súkromných apartmánoch za akciovú cenu 

 
 

Kvôli prítomnosti pirátov v minulosti sa osady formovali hlavne vo vnútrozemí ostrova, kde bolo hlavným 
mestom Velo Selo a pri mori vznikali mestečká Komiža a Luka Sv. Jurja (dnešný Vis). Ostrov Vis (v minulosti 
nazývaný Issa) je známy už od staroveku. Okrem kultúrneho dedičstva je Vis známy vďaka svojím 
prírodným krásam. Vo vnútrozemí ostrova, na ceste smerom na Komižu  sú vinohrady, v ktorých sa pestuje 
hrozno na výrobu kvalitného domáceho vína Višská vugava, taktiež výborný Plavac a nájdete tu aj kvalitné 
biele vína. Do roku 1989 bol ostrov Vis nedostupný pre turistov, pretože bol vojenským objektom, a preto 
je na ňom  nedotknutá príroda. Vis je pravým miestom pre pokojnú a príjemnú potápačskú dovolenku, je 
obklopený bohatým podmorským svetom a preto je mimoriadne atraktívnou potápačskou destináciou. 
 

 

Vis je najvzdialenejší ostrov v stredodalmatínskom  súostroví s 
najvyšším vrcholom Hum  (587 m n.m.)  Na ostrove sa nachádza 
13 mestečiek a má iba okolo 5000 obyvateľov. V plodných 
údoliach, pokrytých červenou hlinou a miestami preložených 
piesočnatými nánosmi, sa pestuje vínna réva. Vis je s pevninou 
(Splitom) spojený každodennými trajektovými linkami. Pozdĺž 
západného pobrežia ostrova sa tiahne veľký záliv Komiža a  na 
južnom pobreží sa nachádza niekoľko menších zátok. Hlavné 
osady na ostrove Vis a Komiža sú spojené cestou a lodným 
spojením. Ostrov je vystavený severozápadným a juho-
východným vetrom. 
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Prihlásiť sa môžete v Nautiluse osobne alebo emailom, pre potvrdenie rezercvácie je potrebné 
vyplniť prihlášku a zaplatiť 50% zálohu. 

 
  Akcia platí do naplnenia kapacít ISSA Diving Centra, preto neváhajte a rezervujte  

si svoju potápačskú dovolenku čím skôr.  
 

TEŠÍME SA NA POTÁPANIE S VAMI  
   

    NAUTILUS, spol. s r. o.                          POD VODOU SME DOMA!                                              Tel: 02/67209031-5  
    Hrobákova 21, 851 02 Bratislava                               www.nautilus.sk                                                 Email: info@nautilus.sk 

 
 

Potápanie na VIS-e 
ISSA Diving Center je pomenované podľa pôvodného historického 

mena ostrova Vis. Potápačské centrum stojí v priamo v srdci 

mestečka na peknej štrkovej pláži v bezprostrednej blízkosti Hotela 

BISEVO. Potápačské centrum vzniklo v roku 1996 ako prvé a jediné na 

ostrove. ISSA ponúka potápanie v lokalitách okolo ostrova, ponory do 

jaskýň a početných vrakov, ponory na strmé steny, nočné potápanie, 

kompletnú technickú podporu pre rekreačné aj technické potápanie, 

plnenie vzduchom, Nitroxom a Trimixom.  

Viac info na http://www.scubadiving.hr 

 

 
 

 

 

V rámci špeciálnej predsezónnej akcie 
ponúkame veľmi výhodnú cenu za celý 
balík ubytovanie + potápanie! 
 

Balík je v cene 318 € za 7 dní / 6 nocí 

a obsahuje ubytovanie v súkromných 
apartmánoch plus  desať ponorov 
s člnom, divemaster, plnenie 
vzduchom, závažie.  
 

V balíku sú zahrnuté 3 ponory na vraky 
(TETI - 10 m - 34 m, VASSILIOS - 20 m - 
50 m,  FORTUNAL 40 m - 55 m), 5 
ponorov na reefoch a  2 ponory do 
jaskyne. 
 

Doprava a strava je individuálna, mapku polohy 
diving centra ISSA nájdete tu: 
http://www.scubadiving.hr/en/where_we_are.htm 
Trajekt zo Splitu premáva 4-5x denne.  
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