
Potápanie v Šile s Hippocampom
Ahojte  priatelia.  Pozývame  Vás  na  potápačský  výlet  v

Chorvátsku.  Okrem  potápania  môžete  zažiť  ľahkú  turistiku  po
náhorných plošinách na ostrove.

Ubytovanie a poloha

Potápačská základňa Neptun sa nachádza na ostrove Krk v malom mestečku Šilo naproti cez
more k mestu Crikvenica, do ktorej je to cez more 4 km. Potápačská základňa má ideálnu polohu na
potápanie. V jej blízkosti sa nachádza množstvo zaujímavých potápačských lokalít. Na potápačskej
základni je možnosť ubytovania v krásnych 4 **** apartmánoch s výhľadom na more z každej
strany. Apartmány sú 2 izbové s veľkou kuchyňou a veľkou spojenou terasou. Kuchyňa je plne
vybavená  pre  varenie,  ak  by  mal  niekto  záujem.  V  izbách  sú  po  2  postele.  V  kuchyni  jedna
rozkladacia dvojposteľ. Počet ubytovaných tak môže byť na apartmán 4 až 6 osôb, prípadne ešte na
prístelke. Na základni sa nachádza aj jeden podkrovný apartmán pre2 až 4 osoby. Celkovo sú  3 - 2
izbové apartmány a 1 podkrovný apartmán. Maximálna ubytovacia kapacita základne je tak 22
osôb. V prípade záujmu väčších kapacít Vám radi na základni poskytnú možnosť ubytovania aj v
blízkosti  základne v  rovnako vybavených  apartmánoch.  Samotnú základňu obklopuje  z  3  strán
more. Z najbližšej má základňa vlastné mólo s plážou. Z ostatných 2 je prístup k moru a plážam. V
blízkosti sa nachádza maják.



Potápanie na Šile

Potápačská základňa na Šile je plne vybavená kompletnou potápačskou technikou. Základňa
má  k dispozícii dva vlastné potápačské člny. Prví má kapacitu 14 potápačov. Je rýchly na presuny a
otvorený. Druhý je krytý s kapacitou 24 potápačov. Na základni je možnosť si požičať potápačskú
výstroj v prípade, že ste si nedoviezli vlastnú. Základňa má 2 veľké kompresory. Fúka vzduch aj
zmes Nitroxu. Samozrejmosťou sú Divemajstri.

Lokality na potápanie

Housereef

Priamo pred základňou je takzvaný Housereef. Je to ideálnym začiatkom každého ponoru. Skladá sa
z niekoľkých stupňov od 3 metrov až po 25 m hĺbky. Na každom stupni je množstvo potápačských 
atrakcií a morského života. 



Útes pri majáku

 
Na skok od základne loďou, približne 1 minútu sa nachádza krásny útes. Tiahne sa okolo

majáka. Ponor sa začína v hĺbke 5 m a pokračuje do maximálnej hĺbky 25 m. Vrcholom ponoru je
malá jaskyňa, v ktorej je možné objaviť rôzne morské živočíchy. Na útese je rôzny život a veľké
množstvo rýb.

 
Potápanie na vraku Peltastys

 
Tak ako blýzko je to k majáku, je na blýzku i asi hlavná atrakcia potápanie na Šile. Približne

2 minúty od základne leží v hĺbke 28 m Peltastys. Je to 67 m dlhá nákladná loď. Loď leží v rovine.
Sťažeň je v hĺbke 5 m, na ktorom začína ponor. Ďalej sa pokračuje po sťažni ku kapitánskemu
mostíku, ktorý je priechodný a leží v hĺbke približne 14 m pod hladinou. Loď má niekoľko úrovní.
Niektoré sú pre skúsenejších otvorené. Dominantou je otvorený nákladný priestor, ktorý je možné
celý preplávať. Paluba je v hĺbke 20 m. V lodi a okolo nej žije množstvo živočíchov a tisíce rýb. O
zážitok  má  každý  potápač  postarané.  Navyše  je  loď  prispôsobená  pre  bezpečné  potápanie.  Je
vhodná i pre začiatočníkov.

Potápanie na Krku

 
V ďaka člnom je v okolí množstvo ďalších potápačských lokalít. útesov po jaskyne. Všade Vás

sprevádzajú skúsený Divemajsteri s plným servisom. Svoje potápačské veci si máte možnosť nechať
v svojich chránených klietkach. Klietky si môžete zamknúť svojim zámkom alebo to necháte na
personál základne. 

Ponuka:

Č Položka Popis Cena

1 Ubytovanie 1 noc v 4 **** Apartmáne (4-6 osôb) 30 € / osoba

2 Ponor z brehu nepotápač Maximálna hĺbka 5 m a doba ponoru 20 minút 40 € / osoba

3 Ponor z brehu potápač Housereef 18 € / osoba

4 Ponor na útese maják Ponor v hĺbkach od 5 do 25 m, veľa morského života 30 € / osoba

5 Ponor na vraku Peltastys Ponor v hĺbkach od 12 do 28 m, veľa morského života 30 € / osoba

6 Kurz potápania CMAS P1* Základný kurz potápania s medzinárodnou certifikáciou do 20 m 280 € / osoba

7 Členský príspevok ZPS Členský príspevok do zväzu potápačov slovenska (Klubový) 20 € / rok

8 Členský príspevok Klub Členský príspevok do Klubu športového potápania dospelý 50 € /rok

9 Členský príspevok Klub Členský príspevok do Klubu športového potápania študenti a deti 25 € / rok

* Možnosť vyskladania potápačských balíčkov
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