
 

POTAPLJAŠKI TABOR  

 

  

POMLADNO POTAPLJANJE  

27.4. do 1.5. 2022 
 

Potapljali se bomo preko potapljaškega centra INDIE 

(povezava TUKAJ). Planiran potapljaški paket zajema 
8 potopov iz ladje, od tega bomo en potop naredili na 

zmenito potopljeno Titovo admiralsko ladjo Vis.  
Vis je admiralska ladja Jugoslovanske vojne 

mornarice. Zgrajena je bila leta 1956 v ladjedelnici 
Uljanik v Puli. Ladja je dolga 85 metrov, potopljena pa 
je 250 metrov od obale na kamnito dno na globini 32 

metrov. Na ta način je omogočeno potapljanje tako 
začetnikom kot tudi bolj izkušenim potapljačem, saj 

do prve palube lahko dostopajo tudi tisti, ki se smejo 
potapljati le do globine 18 metrov.Tako bo Titov salon, 
v katerem so se svoj čas gostil tako velikane svetovne 

politike kot tudi člane kraljeve rodbine, po novem 
služil kot zatočišče jatam rib, seveda pa bo gostil tudi 

nas Nitro potapljače.  
 
Ostale potope z ladjo bomo opravili na lokacije, kot so 

Fraškerič, Jarbol, Bumbište, Amfore, Crvene Stjene, 

Svetionik ali Canjon, odvisno od vremenskih razmer. 

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

PULA 

Bogastvo flore in favne, raznolikost  

podvodnih jam, grebenov, 
predvsem pa 

veliko številko ladijskih razbitin je 
razlog, da obiščemo Pulo. 

Pula je največje istrsko mesto, leži 
na jugo istreskega polotoka v dobro 
zaščitenem zalivu. 

Pula je znana po svojem blagem 
podnebju, mirnem morju in lepi 

naravi. 
 
Riviera Pula se nahaja na 

jugozahodnem obalnem pasu Istre. 
Potapljaška oaza in prazgodovinski 

ostanki v malih mestih riviere, 
eksotični safari na Brionih ter 
mesto Pula z izjemno spominsko 

dediščino so samo uvod v 
znamenitosti tega dela istrskega 

polotoka ter naše pomladansko 
potapljanje. 

 

http://divingindie.com/index.html


 

 

 

BIVANJE 
 
Glede spanja predlagamo 
mobilne hišice kampa Indie v 

terminu od 27.4. do 2.5. po 
ponudbi mobilna hišica z dvema 

ločenima spalnicama stane 
250€, se pravi 50€/ oseba za 
vse dni tabora (v primeru 4 oseb 

v hiški). 
V hiški so lahko 4 osebe + 

dodatno ležišče. 
 

Spanje se lahko v lastni režiji 
organizira tudi drugje. 
 

Povezave: 
Kamp INDIJE 

 

WWW.NITRODVING.COM 

https://www.avtokampi.si/kampi/kamp-arena-indije


 

 

 

WWW.NITRODIVING.ORG 

 

Kamp Indije leži na majhnem polotoku blizu Banjol, sedem kilometrov južno od 

največjega istrskega mesta Pulj. Indije je zelo miren kamp, polovica leži v 
nedotaknjenem gozdu, zato je zelo primeren za ljubitelje narave. 
 

 

 
 CENE POTAPLJANJA je 315€ in zajema: 

 

- 8 potopov z ladjo od tega potop na razbitino VIS 
- Koncesija na potopljeno ladjo VIS 
- Poljenje jeklenk, jeklenko in potapljaški pas 

 



 

 

 

 

INFO / PRIJAVE 

    info@nitrodiving.com 

:  +386 (41) 767 116 (Klemen) 

@     www.nitrodiving.com 

POMEMBNE INFORMACIJE: 

 
 število mest je omejeno na 12 

potapljačev, 
 rezervacije po ključi “prvi pride, 

prvi melje”, 
 tabor je namenjen članom društva 

(možnost včlanitve 10€/letno), 
 ob prijavi plačilo akontacije 

50€/oseba, 

 možna izposoja kompletne 
potapljaške opreme za 50€/tabor 

ali po kosu 20€/tabor 
 v primeru odpovedi tabora se 

akontacija v celoti povrne, 

 

 


