
NURKOWANIE W CHORWACJI? TYLKO Z AQUADEMIĄ!

Spośród  różnorodnego  wachlarza  ofert  kierowanych  do  osób  indywidualnych  oraz 

zorganizowanych  grup  każdy  może  odnaleźć  adresowaną  wprost  do  niego.  Turystyka  nurkowa  w 

Chorwacji proponowana przez Aquademię jawi się jako szczególnie atrakcyjna ze względu na położenie 

geograficzne i warunki klimatyczne panujące w tym kraju. Korzystne usytuowanie w tej części Europy, w 

której linię brzegową obmywają słone wody Morza Adriatyckiego stanowi szczególny walor dla turystów 

zainteresowanych sportami wodnymi i podwodnymi. 

Co ważne, Chorwacja znajduje się wyjątkowo blisko względem Polski  – podróż z południa,  na 

przykład z Katowic czy Krakowa, do bazy nurkowej w Hvarze czy w Jezerach trwa ok. 10 godzin, podczas 

gdy dotarcie do wybranego kurortu nad Bałtykiem zajmuje, jadąc samochodem, ok. 7 godzin. Istotny jest  

również  fakt,  iż  woda  Adriatyku  jest  cieplejsza,  bardziej  czysta,  a  życie  i  widoki  pod  wodą  o  wiele 

piękniejsze i bardziej urozmaicone niż w polskim morzu czy mniejszych zbiornikach wodnych dostępnych 

w Polsce. 

Niestety, nasze jeziora i sztucznie stworzone akweny są uboższe od chorwackich. Zamieszkuje je  

mniej  rozbudowana  gama  endemicznych  gatunków-przedstawicieli  fauny  i  flory.  W  Chorwacji 

obserwować można życie takich organizmów jak: ryby mureny, skorpeny i inne, które w zimnych wodach 

Bałtyku po prostu by nie przeżyły. 

Co więcej, u nas nie ma dodatkowych atrakcji w postaci zapraszających do badań i eksploracji  

spoczywających na dnie morza wraków statków z epoki średniowiecza lub nowożytności. Jeśli w Polsce są  

pozostałości podwodnych katastrof, to odnoszą się one tylko i wyłącznie do obiektów nam współczesnych. 

Poza reliktami przeszłości wielki błękit Adriatyku zachwyca swoim czarującym pięknem i, co się z 

tym wiąże, obszar 139 km² powierzchni daje szansę nurkowania na dużych głębokościach. 

Ponadto,  ogromną  zaletą  odbywania  kursu  nurkowania  w  Chorwacji  organizowanego  przez 

Aquademię jest  to, że w ciągu tygodniowego wyjazdu intensywna nauka,  tj.  obejmujące 5 dni zajęcia 

teoretyczne  przeplatane  z  praktycznymi,  są  niezwykle  ciekawe:  zapoznają  ze sprzętem niezbędnym do 

nurkowania, uczą, jak należy zachowywać się pod wodą, by bezpiecznie i przyjemnie spędzić czas oraz 

móc podziwiać podwodne krajobrazy (więcej informacji na temat kursu można znaleźć na naszej stronie 

internetowej http://www.aquademia.info). 

Atutem zajęć jest to, że wprowadzają młodych adeptów (młodych, jeśli nie ciałem, to na pewno 

duchem  :))  nie  tylko  w  arkana  wiedzy  o  nurkowaniu,  ale  też  gwarantują  im  zdobycie  cennego 

doświadczenia  od razu w naturalnych morskich warunkach, co u nas, w Polsce, z różnych względów jest 

niemożliwe i w przeważającej większości przypadków ogranicza się do introdukcji w sali wykładowej 

Aquademia,  al. Kościuszki 13 lok. 2, 42-202 Częstochowa
www.aquademia.info          e-mail: marcin@aquademia.info
Numery telefonów:  Biuro: 34 347 01 86, PL: +48 601424842, IT: +39 3404903254, HR: +38 5955354949

mailto:marcin@aquademia.info


i pierwszych nurkowań na basenie. 

Relacje osób, które rozpoczęły swoją przygodę z nurkowaniem, korzystając z oferty Aquademii, 

jednoznacznie  wskazują  na  to,  że  przestrzeń  basenu,  choćby  jego  ściany  były  wyłożone  najbardziej 

gładkimi i misternie zdobionymi kafelkami, nie jest w stanie konkurować z pięknem i potęgą Adriatyku. W 

pamięci  tychże osób wyrył  się ślad tak pierwszych na kursie  nurkowań, jak i ostatnich zajęć, w czasie  

których nurkowanie rozpoczyna się z łodzi lub pontonu, a kończy w baśniowym świecie po drugiej stronie  

lustra wody. 

Takie przeżycia rozbudzają w każdej z osób biorących udział w kursie zamiłowanie do nurkowania 

i nieokiełznane pragnienie możliwie jak najczęstszego przebywania w wodzie, a także kształtują charakter 

poprzez otwieranie na drugą osobę stale obecnego i wręcz koniecznie potrzebnego partnera w nurkowaniu,  

uczą  tak  ważnych  we  współczesnym  świecie  zasad  współpracy,  rozwijają  zdolności  interpersonalne, 

pogłębiają zaufanie, zacierają wynikające z uprzedzeń sztuczne granice, zacieśniają więzi międzyludzkie i 

kreują nowe przyjaźnie, spośród których wiele ewoluuje i przeradza się potem w przyjaźnie na całe życie. 

Śmiało można powiedzieć, że początkujący i bardziej doświadczeni nurkowie po odbyciu kursu w 

Aquademii stają  się  innymi,  bardziej  świadomymi  siebie,  osobami,  co  widoczne  jest  w  bezpośrednio 

powstałych oraz w długofalowych skutkach: ich wnętrze jest bogatsze, stopniowo zmienia się ich punkt  

widzenia i mentalność. 

Nie bez znaczenia pozostają relacje z nowo poznanymi ludźmi: uczestnikami kursu, instruktorami i 

ludnością  autochtoniczną.  Na  temat  lokalnych  mieszkańców  warto  wspomnieć,  że  są  znani  ze  swej 

gościnności  i  przyjaznego nastawienia.  Chętnie  nawiązują  kontakty z Polakami,  ponieważ niemalże nie 

istnieje między nimi bariera językowa: zarówno język polski, jak i chorwacki przynależą do grupy języków 

słowiańskich.  Implikuje  to  fakt,  iż  przedstawiciele  obu  grup  narodowościowych  mogą  bez  trudu  się 

porozumieć  pod  warunkiem,  że  będą  mówić  do  siebie  nieco  wolniej  niż  w czasie  dialogu  ze  swymi  

rodakami. 

Konwersacjom  polsko-chorwackim  sprzyja  to,  że  w  czasie  pobytu  za  granicą,  poza 

obowiązkowymi  wykładami  i  ćwiczeniami  praktycznymi  organizowanymi  przez  Aquademię,  można 

wygospodarować sobie popołudniami i wieczorami czas wolny na rekreację i zwiedzanie szlakami innymi  

niż te, które zostały przewidziane w programie wyjazdu. 

Wspomniany program wraz ze szczegółami oferty turystyczno-nurkowej dostępny jest na naszej 

stronie  internetowej  http://www.aquademia.info w  zakładce  Kursy.  Serdecznie  zapraszamy do 

bliższego zapoznania się w nim. Zachęcamy do skorzystania, gwarantując moc niezapomnianych wrażeń i 

czas spędzony w atmosferze przyjaźni i owocnej (współ)pracy. 
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