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...na katamaránu za potápěním… 
 

Sardinie, Korsika 
 

Mezi nejkrásnější místa ve Středozemním moři patří bezpochyby ostrovy Sardinie a Korsika. Lákají na 

tajemné jeskyně, vraky, ale i fascinující podmořský život. Na Sardinii a Korsice si přijdou na své potápěči 

všech úrovní. Při vašich ponorech si můžete užívat překrásné podvodní útesy, kaňony, místní jeskyně a 

vraky. Pod vodu určitě potkáte chobotnice, murény, kanice, humry, plže a mnoho dalších ryb a rybek.  

 

Termín: 03. 07. – 10. 07. 2021  

Potápění – příklady lokalit:  

 La Revellata – hloubka 15 až 35m, spousta malých jeskyní a tunelů. Murény, perutýni, rejnoci a 

další. 

 Vral Alcone V – 24 až 35m, vrak ležící v písku, nezaměnitelná atmosfére pro podvodní fotografy.  

 Morouville – hloubka 16 až 30m, nejznámější lokalita, známá též pod českým názvem „Kanicov“. 

Lokalita leží přímo u pobřeží přírodní rezervace Lavézy, místní kanicové jsou neuvěřitelně přítulní. 

 Vrak Boing B17 – hloubka 27m, bombardér byl sestřelen v únoru 1944. Jeho křídla jsou stále 

vcelku a kokpit je ve skvělém stavu. Tento ponor patří rozhodně mezi jeden z nejhezčích, co si 

představíte. 

Kapitán lodi bude vždy dbát na naše bezpečí, a proto budeme samotné ponory upřesňovat až dle aktuální 

situace. 

Cena: potápěč 16.000,- Kč, nepotápěč 15.000,- Kč při  

 

Cena zahrnuje: 7 x ubytování na lodi, pro potápěče balíček deseti ponorů z lodi, případně člunu. 

Cena nezahrnuje: dopravu z domova na místo a zpět, stravu, pojištění včetně potápěčského, případné 

zapůjčení potápěčského vybavení. Parkování v přístavech, případně na jiných placených místech na 

základě požadavku posádky.  

Podmínky účasti: své místo si rezervujte na výše uvedených kontaktech, rezervační poplatek 10.000,- Kč 

lze složit na obchodě v hotovosti, nebo převodem na účet 7771155555/5500.   

 

O katamaránu Valhalla (Lagoon 410S2):  

jedná se o katamarán s malým ponorem a objemným oplachtěním, vybavený tou nejmodernější 

technikou. Jedná se o plavidlo schopné transoceánských plaveb v maximálním možném luxusu. Jízdu si 

můžete například vychutnávat z prostorného salonu s panoramatickým výhledem, který skýtá úkryt před 

poledním sluncem a zároveň je společenskou místností vhodnou pro večerní posezení. Najdete zde 

kompletní kuchyňské vybavení, CD přehrávač a další věci potřebné pro vaše pohodlí. Pro ubytování 

pasažérů jsou připraveny čtyři dvoulůžkové kajuty s vlastním sociálním zázemím (teplá sprcha a WC). 

Boční okna kajut umožňují překrásný výhled do okolí lodě. K dispozici je vám samozřejmě povlečení, deky 

a polštáře. Loď je plně vybavena pro přístrojové potápění (výkonný kompresor instalovaný na zadní 

potápěčské platformě, 15 litrové láhve, brokové zátěže a možnost zapůjčení kompletní potápěčské 

výstroje).  
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