
Maraton Wrakowy w Kalabrii  
Proponowany termin : 29.06-06.07. 2017 lub  
inny w miarę dostępności biletów lotniczych.  
Pakiety:  
 
Transfery + 7 noclegów w B & B (nocleg + śniadanie kontynentalne) + 
obiadokolacja (dwa dania + deser +napoje w tym wino) + program 
turystyczny (1 dzień) + 10 nurkowań 
 cena € 700.00  
Dwie kolacje uroczyste będą organizowane w lokalach z kuchnią 
tradycyjną Kalabrii, z napojami (wino, woda) wliczonymi w cenę. 
 
Transfery + 7 noclegów w B & B (nocleg + śniadanie kontynentalne + 
obiadokolacja(dwa dania+ deser+napoje w tym wino) + program 
turystyczny (1 dzień)  
cena detaliczna € 500.00  
Dwie kolacje będą organizowane w lokalach z kuchnią tradycyjną 
Kalabrii, z napojami (wino , woda) wliczonymi w cenę. 
------------------------------------------------------- 
Dopłaty na miejscu:  
€ 25 za 1 nurkowanie na dalekich pozycjach u wybrzeży Sycylii. 
€ 15 za pokój jednoosobowy wynosi za noc. 
€ 50-70 koszt za 1 nurkowanie na mieszankach gazowych, dopłata za 
dystans dalekie pozycje u wybrzeży Sycyllii  
Dzieci 0-3 lat są bezpłatne. Od 3 lat do 12 mają zniżkę w wysokości 
10%.  
------------------------------------------------------ 
Przelot PL-Kalabria-PL wylot z Krakowa lub Warszawy w zależności od 
terminu i dostępności biletów, bilet z wliczonym bagażem rejestrowym , 
czyli 23 kg bagaż + 8 kg podręczny 
termin 29.06-06.07  cena 1300 pln 
 
 
Kalabria. Proponujemy nurkowanie w dwóch akwenach morskich :Morze Jońskie, 
Morze Tyrreńskie i Cieśnina Messyńska. Będziemy nurkować wśród wielu 
fascynujących wraków z II wojny światowej, oraz przebogatych kolorowych ścianek 
i skał jak choćby SCILLA w cieśninie Messyńskiej, w jednym z najpiękniejszych 
miejsc we Włoszech! Te szczególne miejsca, zadowolą również osoby nienurkujące, 
które mogą podróżować z nami busem i odwiedzać  miejsca, w których będziemy 
nurkować. Następnie, wieczorami, zostanie zorganizowane kilka “typowych” 
wieczerzy z kuchnią kalabryjską oraz zwiedzanie średniowiecznych 
miejscowości, znajdujących się w głąb lądu. 
 



1. TRANSFER (przylot i wylot) 
minibusami (Reggio Calabria) lotnisko/hotel(Marina Gioiosa) 

2. CODZIENNY TRANSFER 
dla całej grupy do miejsc nurkowych oraz na wycieczki. 

3. ZAKWATEROWANIE 
(7 noclegów) pokoje 2 osobowe w Hotelu 4*, na wybrzeżu, w centrum miasta, 

4. WYŻYWIENIE 
1. śniadania kontynentalne: 

1. Napoje: soki owocowe, mleko, kawa lub cappuccino 
2. Menu: płatki, chleb / bułki, rogaliki, masło, dżem, miód, wędliny, 

sery, jajka, na życzenie jajecznica i kiełbaski. 
2. Kolacja (Menu: pierwsze danie, danie główne, deser, kawa, 1⁄4 L wina i 

1⁄2 L butelka wody na osobę) 
3. kolacje w lokalnej restauracji z tradycyjną kuchnią Kalabrii (bogate 

menu, napoje/wino wliczone w cenę), 
5. CAŁODZIENNA WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 

Propozycje do wyboru : 
1. Reggio Calabria + Pentidattilo oraz 
2. Gerace + park archeologiczny Locri. 

6. NURKOWANIA 
Do nurkowania, będziemy wybierać pozycje, które mogą zrobić wszyscy takie 
jak Scilla i Palmia a także dostępne wraki. Wrak Laura C jest zablokowany 
przez  CARABINIERI (nie można nurkować), jest jednak wiele innych 
ciekawych wraków. Na miejscu ustalimy możliwe pozycje i ewentualny podział 
na grupy z uwzględnieniem kwalifikacji, tak aby możliwe było nurkowanie całej 
grupy jednak podzielonej na poziomy z zakresem głębokości. 

WSTĘPNY HARMONOGRAM 
który może ulec zmianie w zależności od pogody, stanu morza lub sugestii i potrzeb 
uczestników,  strona przyjmująca zakłada możliwość organizowania maksymalnie 
pakietu 10 nurkowań): 

 Dzień 1 
Przylot na lotnisko Reggio Calabria 18:30. Transfer i zakwaterowanie w Hotel 
Miramare, Marina di Gioiosa. Kolacja w hotelu,2 nurkowania. Czas wolny na 
obiad(we własnym zakresie). Kolacja w tradycyjnej gospodzie, wino i kuchnia 
regionalna. 

 Dzień 2 
2 nurkowania. 

 Dzień 3 
2 nurkowania 

 Dzień 4 
2 nurkowania. 

 Dzień 5 
2 nurkowania 

 Dzień 6 
2 nurkowania.  

 Dzień 7 
Całodzienna wycieczka lub czas wolny. Po południu kontynuacja zwiedzania. 



Kolacja pożegnalna w tradycyjnej trattorii Kalabryjskiej wino, woda, kawa w 
cenie. 

 Dzień 8 
Wykwaterowanie i transfer na lotnisko Reggio Calabria, wylot i powrót do 
Polski. 

NOTATKI: 
Posiłek w trakcie dnia czyli tzw. obiad to najczęściej lekki posiłek, pomiędzy 
nurkowaniami lub po nurkowaniu: kanapki, sałatki, pizza, etc., Na miejscu ustalimy 
ewentualne wieczorne wyjścia do pizzerii lub trattorii w wolnych terminach, lub 
wycieczki z programu fakultatywnego. PROGRAM FAKULTATYWNY, jako 
uzupełnienie programu turystycznego i nurkowego,   dodatkowo płatny (jedna 
wycieczka w cenie) podane ceny za wycieczki skalkulowane przy założeniu 
uczestniczenia całej  grupy 

UWAGA!! 

Będzie możliwość zrobienia szkolenia wrakowa WM1, DEEP DIVER, NAWIGATION,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nurkowania – przykładowe dostępne wraki.  

W obszarze działania przyjmującej bazy nurkowej znajduje się kilkanaście wraków 
dostępnych na różnych głębokościach od nurkowań rekreacyjnych po techniczne.  
Przykładowe wraki  
 











 


