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Samo uro in pol plovbe s trajektom iz Zadra se v 

sklopu otokov srednje Dalmacije nahaja Dugi 

otok. To je največji otok zadarskega arhipelaga 

površine 115 km2, dolžine 43 km in širine do 

4,6 km. Potapljaški center se nahaja na sami 

obali idilične ribiške vasice Zaglav. 

V vasi je trgovina, restavracija, dalmatinska 

restavracija »konoba«, picerija, ter bencinska 

črpalka. Zdravstvena ambulanta se nahaja v 

mestu Sali (2 km južno) in v mestu Žman (2 km 

zahodno). 

Potapljaški center se nahaja na sami obali 

idiličnega ribiškega mesteca Zaglav v 

vzhodnem delu zaliva Triluke. Potapljali se 

bomo v akvatoriju nacionalnega parka 

Kornati  oz. naravnega parka Telaščica. 

 

W W W . N I T R O D I V I N G . C O M  

POTAPLJANJE 
Potapljanje na Dugem 

Otoku, Iž-u, Žut-u, 

Rava, NP Telaščica in NP 

Kornati ponujajo številne 

lokacije, ki so primerne 

za začetnike, prav tako pa 

ne bodo razočarani niti 

izkušeni potapljači. Domet 

potapljaške barke je 20 NM. 

Na lokacijah prevladujejo 

stene, številne atraktivne 

sike, nekaj lepih jam, nekaj 

skromnih amforišč in 

ladijskih razbitin. Na potopih 

je mogoče videti polno rdečih 

gorgonij, na nekaterih pa 

tudi rumene gorgonije, ki se 

veličastno vzdigujejo iz 

snežno belega peska. Od rib 

in rakov prevladujejo 

škarpene, murene in jastogi. 

Vsekakor se nam na potopih 

obetajo čudoviti ambienti, 

polni življenja. 



 

 

BIVANJE 
 

 

Nad potapljaškim centrom in v 

neposredni bližini se nahajajo apartmaji 

za 16 oseb, kateri vam nudijo vse 

potrebno, da bo vaše bivanje, kar se da 

prijetno. 

Vse skupaj stoji v neposredni bližini dive 

centra, tako da bo s prenašanjem opreme 

res minimalno dela. Pomol za vkrcavanje 

stoji 20m pred dive centrom. 

 

 

 

 

Za druženja je na razpolago 

velika, delno pokrita terasa z 

žarom. Hrana in pijača sta v 

lastni režiji. Vsak apartma ima 

urejeno kuhinjo in zunaj 

skupno teraso z grilom.  

Organiziran bo tudi skupni 

piknik za vse udeležence 

potapljaškega tabora. 

 

   V okoliškem morju živi 250 

rastlinskih in 300 živalskih vrst, zato 

je Dugi otok z Kornati pravi raj za potapljače. 
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KORNATI BISER JADRANA 

WWW.NITRODIVING.ORG 

 

Kornati ali Kornatski otroki so najlepše in največje otočje, ki jih lahko najdemo v 

Jadranskem morju. Sestavlja jih kar 152 otokov, manjših otočkov ter različnih 

grebenov. Ležijo jugovzhodno od Pašmana, razprostirajo pa se na kar 320 

kvadratnih kilometrih morskega akvatorija. 

 

 

Spali bomo v app.potapljaškega centra, spodaj so navedene cene, odvisne so od 
vrste apartmaja. Rezervacije sprejemamo po ključu “prvi pride – prvi melje”! 

V kolikor si kdo želi spanje poiskati drugje to ni težava ☺ 

SPANJE 



 

 

 

INFO / PRIJAVE 
    info@nitrodiving.com 

:  +386 (41) 767 116 (Klemen) 

@     www.nitrodiving.com 

POTAPLJANJE 
 

Legenda pravi, da je bog iz solz zvezd naredil otočje in 

nastali so božanski Kornati. 

PAKET VKLJUČUJE CENA 

Dnevno potapljanje - 2 potopa z ladjo  Jeklenko, zrak, uteži in vodenje 70 € 

4 dnevni paket z ladjo (8 potopov) Jeklenko, zrak, uteži in vodenje 224 € 

5 dnevni paket z ladjo (10 potopov) Jeklenko, zrak, uteži in vodenje 250 € 

 

• obvezna doplačila za potapljanje v NP Telašćica (10€/dan) in NP Kornati (15€/dan).  

Najlepše lokacije zaradi omejitve ribolova nudita omenjena NP, vendar potapljanjev v 

njih ni nujno. Upoštevali bomo želje na uvodnem sestanku in se dogovorili za lokacije 

ob upoštevanju vaših želja. 

 

 

 POMEMBNE INFORMACIJE: 
 

• število mest na čolnu je na 1x 

omejeno na 12 potapljačev.Če bo 
potapljačev več se bomo potapljali 

kombinirano (eni dopoldan, drugi 
popoldan). 

• tabor je namenjen članom društva 
(možnost včlanitve), 

• ob prijavi plačilo akontacije 
100€/oseba, 

• možna izposoja kompletne 
potapljaške opreme za 70€/teden, 

• v sklopu tabora možen tečaj EAN 
(Nitrox) ali Deep diver, 

• naslov DC: KORNATI DIVING 
CENTER, ZAGLAV 15, 23281 SALI, 

DUGI OTOK-R.HRVAŠKA 
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