
 
 Informacje dla osób korzystających z usług bazy nurkowej Nautica 
Vis  

Lokalizacja  
Baza nurkowa Nautica Vis jest zlokalizowana na parterze Hotelu Issa, położonego 

w północno-zachodniej części miasta Vis w odległości około 400 m od przystani 
promowej.  

Adres:  
Hotel Issa  
Šetalište Apolonija Zanelle 5  

21480 Vis, Croatia  

Ograniczenia nurkowe  
Wyspa Vis jest strefą chronioną – stanowi park krajobrazowy oraz jest 
stanowiskiem archeologicznym. Wszystkie nurkowania na wyspie, mogą być 
wykonywane tylko pod przewodnictwem profesjonalnego przewodnika, 

posiadającego odpowiednie chorwackie uprawnienia. Samodzielne nurkowania 
są surowo wzbronione na terenie wyspy Vis, a wydobywanie jakichkolwiek 

przedmiotów z morza może zostać potraktowane jako przestępstwo 
kryminalne.  

Godziny otwarcia bazy  
Baza nurkowa otwierana jest dla Gości godzinę przed pierwszym 
wypłynięciem odbywającym się danego dnia (informacja o godzinie pierwszego 

wypłynięcia podawana jest na karcie wypłynięć) – zazwyczaj o 8:00 i działa do 
godziny 20:30. Jeżeli dostęp do bazy potrzebny jest wcześniej, to należy to 

zgłosić w biurze.  

Funkcjonalność bazy  
Obszar bazy podzielony jest na kilka sekcji.  

Biuro znajduje się na wprost wejścia z ulicy. W tym pomieszczeniu można 
uzyskać wszelkie informacje dotyczące wyspy, bazy, jej pracowników, nurkowań, 

rozliczeń itp. W biurze znajduje się tak zwany charging point – specjalne 
miejsce przygotowane do ładowania latarek, komputerów, telefonów, tabletów, 
skuterów itp. W biurze jest również kącik kawowy – miejsce, w którym można 

przygotować kawę lub herbatę, poczęstować się ciasteczkiem lub napić chłodnych 
napojów.  



Przed wejściem do biura znajduje się tablica informacyjna. Jest to platforma 

wymiany informacji pomiędzy pracownikami bazy a Gośćmi. Na tablicy pojawiają 
się, najważniejsze informacje dotyczące pobytu i korzystania z usług bazy. 

Znaleźć tu można hasło do sieci wi-fi, ogłoszenia dotyczące planowanych spotkań 
i wydarzeń odbywających się w mieście, listy wypłynięć oraz numery 
telefonów do najważniejszych osób w bazie.  

Toalety znajdują się po lewej stronie przed wejściem do biura, za białymi 
drzwiami. Za toaletami jest ławeczka, która jest jedynym miejscem w bazie, 

gdzie wolno palić. Cała baza – poza tym miejscem – jest strefą NO SMOKING. 
Palenie w toaletach jest surowo wzbronione i obarczone karą finansową w 
wysokości 200 EUR.  

Taras bazy jest podzielony na niezależne sekcje. Pierwsza i trzecia to 
koszykarnie – niebieska i czerwona. W tych pomieszczeniach przechowywany 

jest sprzęt nurkowy Gości i kadry. Znajdują się tam regały, koszyki i wieszaki 
na suche skafandry. Balast znajduje się w niebieskiej koszykarni. Koszyki 
(niebieskie lub żółte) Goście otrzymują po spotkaniu organizacyjnym. Koszyk jest 

jedynym pojemnikiem na sprzęt nurkowy, który można zabrać ze sobą na łódkę. 
Koszyk należy oznaczyć papierową taśmą, a na niej markerem permanentnym 

napisać imię lub nazwisko, ewentualnie ksywę. Warto również dodać, z jakiej jest 
się grupy. Do koszyków chowamy płetwy, maski, automaty, komputery itp. W 

KOSZYKACH NIE WOLNO PRZENOSIĆ BALASTU. Należy go transportować 
osobno – luzem, na pasach lub w wyjmowalnych kieszeniach balastowych.  
Do każdej koszykarni przyporządkowane są wieszaki na kółkach. 

Jednoczęściowe na pianki i ocieplacze lub bieliznę termiczną oraz dzielone na 
jackety. Przed koszykarniami znajdują się stoły, ławki i blaty montażowe. Ta 

przestrzeń służy do składania sprzętu oraz prowadzenia aktywności 
nienurkowych przez osoby korzystające z danej koszykarni.  
Sprężarkownia (kompresorownia) zlokalizowana jest w środkowej części 

tarasu, pomiędzy koszykarniami. W sprężarkowni znajdują się stalowe butle 12- i 
15-litrowe do nurkowań rekreacyjnych powietrznych i nitroxowych oraz butle 

aluminiowe tzw. stage’owe.  



Butle nurkowe  
W cenie każdego nurkowania rekreacyjnego ujęte jest wykorzystanie butli 12-
litrowej napełnionej powietrzem. Według zapotrzebowania na nurkowania można 

zabierać butle 15-litrowe, jednak zgodnie z zasadą, że druga (i kolejna) butla 15-
litrowa używana w ciągu jednego dnia obarczona jest dopłatą 5 EUR/butla. Taką 

samą dopłatą objęte są butle na przetoczenie gazu na łodzi i inne dodatkowe 
butle.  

Przechowywanie butli  
Zgodnie z chorwackim prawem wszystkie prywatne butle nurkowe muszą być 
przechowywane w sprężarkowni. Każda wnoszona do kompresorowni butla 

musi zostać dokładnie i wyraźnie oznaczona. Najlepiej wykorzystać do tego 
celu niezmywalny flamaster i szarą bądź czarną taśmę. Ponadto każda prywatna 
butla musi zostać wpisana do niebieskiego rejestru (nazwisko właściciela, numer 

seryjny butli, data wstawienia i zabrania butli, opis oraz podpis). Niewpisanie 
butli lub nieoznaczenie jej w jasny, widoczny sposób może spowodować że nie 

będzie ona nabijana.  

Napełnianie butli  
Wszystkie stalowe nauticowe butle są na bieżąco nabijane powietrzem. Nabita 
butla ma założony na zawór szary piankowy pierścień. Brak pierścienia na butli 
prawdopodobnie oznacza, że butla nie była nabijana. Prywatne butle wstawione 

do sprężarkowni NIE BĘDĄ NABIJANE, jeżeli nie zostanie na nich zawieszona 
tabliczka z informacją, co ma się w danej butli znaleźć. Tabliczki oznaczone AIR, 

O2 i EAN50 są dostępne na kracie przy wejściu do sprężarkowni. Jeżeli 
zamówiona ma być inna mieszanka, na czystej tabliczce należy napisać 
flamastrem ścieralnym odpowiednie oznaczenie mieszaniny. Następnie tabliczkę 

należy zawiesić na zaworze butli i, o ile blender nie powie inaczej, butle należy 
ustawić przy białym kompresorze. Po nabiciu butle zostaną oznaczone 

piankowym pierścieniem. Zamówione gazy należy przeanalizować przy odbiorze i 
wpisać do żółtego rejestru gazów. Przy pierwszym zamówionym gazie innym 
niż powietrze (lub przy pobraniu dodatkowej butli) należy założyć i wypełnić 

kartę zamawiania gazów na cały okres pobytu w bazie. Zamawianie gazów 
powinno odbywać się nie później niż do godziny 18 dnia poprzedniego.  



Pobieranie butli ze sprężarkowni  
Pobierając butlę ze sprężarkowni, należy zwrócić uwagę, czy ma ona na zaworze 
założony piankowy pierścień, oznaczający napełnioną butlę. Wybrane butle na 

nurkowanie (zazwyczaj 2) wynosi się na zewnątrz sprężarkowni i sprawdza 
ciśnienie w butlach. Na ścianie przed wejściem do sprężarkowni znajduje się 

manometr kontrolny. KAŻDY NUREK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE 
CIŚNIENIA W POBRANYCH BUTLACH ORAZ ANALIZĘ WŁAŚCIWEJ MIESZANKI. 
Zanalizowany i odebrany gaz należy wpisać do rejestru gazów pobranych i 

potwierdzić podpisem.  
OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU DO KOMPRESOROWNI, JEŻELI NIE MA W 

NIEJ BLENDERA, SZCZEGÓLNIE PODCZAS PRACY KOMPRESORA.  

Logistyka wypłynięć  
Każde wypłynięcie jest zaplanowane dzień wcześniej. Każde wypłynięcie w ciągu 

dnia jest na 2 nurkowania. Przerwę między znurkowaniami spędza się na łodzi – 
nie wraca się do bazy. Listy wypłynięć są wywieszane na tablicy 

informacyjnej poprzedniego dnia. Lista wypłynięć zawiera nazwę łodzi (Neno, 
Bajkonur, Łoś), datę oraz godzinę planowanego wypłynięcia i ewentualnie nazwy 
miejsc nurkowych. Lista zawiera imienną listę osób zapisanych na dane 

wypłynięcie. W założeniu każdy nurkuje codziennie. Osoby pragnące zrobić 
sobie dzień przerwy w nurkowaniu, powinny zgłosić to dnia poprzedniego. 

Niestawienie się na wypłynięcie bez zgłoszenia lub zrezygnowanie z nurkowania 
na łodzi powoduje zdjęcie tego nurkowania z pakietu nurkowań. Podana na liście 
godzina jest godziną opuszczenia bazy. Tak należy zaplanować swoje 

przyjście do bazy i przygotowanie sprzętu, aby o podanej godzinie być gotowym 
do opuszczenia bazy i udania się na łódź. Większości osób na przygotowanie się 

do wypłynięcia wystarcza 30 minut.  
Wszystkie wypłynięcia na nurkowania z bazy Nautica Vis poprzedzone są 
transportem sprzętu do łodzi nurkowej. Przed opuszczeniem bazy należy wraz 

z osobą prowadzącą nurkowanie (divemasterem lub instruktorem – 
pracownikiem Nautiki) spakować samochód dostawczy. Pakowanie samochodu 

następuje na podany sygnał, według wskazówek prowadzącego nurkowanie. 
Pakuje się uprzednio przygotowane 2 butle na 2 nurkowania, koszyk ze swoim 

sprzętem (maska, płetwy, automat, jacket, komputer, skafander – suchy 
skafander / ocieplacz ewentualnie można zabrać osobno, np. w dodatkowej 
torbie) i balast. Po spakowaniu samochodu przewodnik prowadzi osoby nurkujące 

do łodzi, gdzie następuje przepakowanie  



sprzętu na łódkę i wypłynięcie na nurkowania. Pływamy dwoma 10-metrowymi 

jednostkami o twardym pokładzie. Łódź Bajkonur to stalowa, stateczna, 10-
tonowa jednostka, stabilnie zachowująca się nawet przy wysokim stanie morza. 

Neno, najnowsza łódź w naszej flocie, to jednostka o konstrukcji kompozytowej. 
Wyposażona w potężny silnik o pojemności 8,5 l i mocy 300 KM oraz obszerny 
pokład. Oferuje szybkie dotarcie na nawet najdalej wysunięte pozycje nurkowe. 

Na łodziach znajdują się kawa, herbata, woda, sok i ciasteczka. Na każdej 
jednostce znajdują się podstawowe narzędzia, zapasowe elementy sprzętu, 

zestaw tlenowy oraz apteczka. Bajkonur wyposażony jest również w toaletę.  

Karty Klienta  
Przy wypełnianiu kart Klienta bardzo ważne jest podanie wszystkich danych 
osobowych na pierwszej stronie. Bardzo prosimy o wpisanie w prawym górnym 
rogu, oznaczenia koszyka i ewentualnego oznaczenia prywatnych butli 

(ksywy) oraz grupy, z którą się nurkuje. Bardzo ważne jest wpisanie własnego 
numeru telefonu, oraz numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz relacji z osobą, 

którą należy powiadomić w razie wypadku. Do kart należy dołączyć swój 
certyfikat nurkowy oraz ubezpieczenie nurkowe. Osoby, które wykupiły 
nurkowanie i zakwaterowanie w Nautice, objęte są grupowym ubezpieczeniem.  

Na drugiej stronie kart Klienckich należy wypełnić formularz medyczny (wpisując 
TAK lub NIE pełnymi słowami) oraz formularz zrzeczenia się z odpowiedzialności. 

Wpisanie TAK przy którymkolwiek z pytań formularza medycznego wiąże się z 
koniecznością przedstawienia opinii lekarza, wyrażającego zgodę na nurkowanie.  

Apartamenty  
Apartamenty mieszczą się w prywatnych domach gospodarzy i są wynajmowane 
na potrzeby Gości. Należy uszanować prośby gospodarzy. Cisza nocna 

obowiązuje od godziny 22:00 i dotyczy przebywania na terenie tzw. kuchni 
letniej, bądź innych części wspólnych. Gospodarze powinni być informowani o 
ewentualnych spotkaniach towarzyskich na terenie posesji, w których miałyby 

uczestniczyć osoby zakwaterowane u innych gospodarzy. Powinni również 
wyrazić zgodę na takie spotkania.  



Miasto Vis  
Miasto Vis podzielone jest na trzy części. Kut to najnowsza część Visu, kiedyś 
odrębna osada, znajdująca się w południowo-wschodniej części miasta. Ta część 

bogata jest w restauracje i kawiarnie oraz elegancką, odnowioną rivę (deptak 
nadmorski), przy której cumują jachty żaglowe. Issa, czyli najstarsza część Visu, 

to część ciągnąca się od przystani promowej, aż do Hotelu Issa. Pomiędzy Issą 
a Kutem znajduje się Luka – stara, portowa część miasta. Tu znajduje się 
większość sklepików z pamiątkami, restauracji, pizzerii oraz kawiarni. W tej 

części mieszczą się również wszystkie urzędy oraz bank. Naprzeciwko promu 
znajduje się największy i najlepiej zaopatrzony sklep w centrum miasteczka – 

Studenac. Można tu nabyć zarówno produkty spożywcze, jak i podstawową 
chemię i inne produkty pierwszej potrzeby. Podążając główną drogą (ul. Ravnica 
Matice Hrvatske) w kierunku południowo-wschodnim, po prawej stronie mija się 

Konzum, drugi co do wielkości market w mieście. Po przeciwnej stronie ulicy 
znajduje się apteka i punkt pomocy medycznej.  

Podążając z przystani promowej w kierunku północnym (ul. Stara Issa) po lewej 
stronie mija się klubo-kawiarnię Bejbi. Kultowe miejsce na Visie, w dzień 
będące kawiarnią, a wieczorami zamieniające się w tętniący życiem klub. Jest 

to miejsce spotkań zarówno turystów jak i mieszkańców. Tuż obok Bebji mieści 
się agencja turystyczna Paiz, w której można dokonać wymiany pieniędzy. W 

kolejnych budynkach zlokalizowane są jeszcze dwa sklepy – mięsny i owocowo-
warzywny, Pivac i Voćniara. Naprzeciwko nich z kolei znajduje się jedyna na 
wyspie stacja paliw.  

Wyspa Vis  
Wyspa Vis bogata jest w atrakcje turystyczne. Warto odwiedzić inne miasteczka – Rukavac i Komižę. 

Na wyspie znajdują się liczne przepiękne plaże, między innymi Srebrna i Štiniva – uznana za 

najładniejszą plażę na świecie w 2016 roku. Oprócz plaż na całym Visie rozsianych jest wiele punktów 

widokowych, szlaków górskich i tras rowerowych. Na wyspie znajduje się ponad 175 km podziemnych 

tuneli i bunkrów, znaczną ich część można odwiedzić samodzielnie lub korzystając ze 

zorganizowanych wycieczek. Na wyspie produkowane jest białe i czerwone wino oraz jedna z 

najlepszych oliw w Chorwacji. Oferowanych jest wiele wycieczek morskich, na które można wybrać 

się naszymi łodziami lub szybką motorówką. Najpopularniejsze trasy to zatoka Stoncica, Budinhovac, 

Zielona Jaskinia czy Błękitna Grota. Więcej informacji można uzyskać w biurze bazy Nautica Vis. 


