Oferta wyjazdów nurkowych na Gozo
dla szkół, baz i klubów nurkowych
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Witaj w Family Diving Gozo, jeśli szukasz wrażeń i niezapomnianych wspomnień, to jest to
miejsce stworzone właśnie dla Ciebie.
Gozo to niewielka, ale niezwykle piękna wysepka położona na Morzu Śródziemnym, należąca do
archipelagu wysp Maltańskich. Słońce świeci u nas 300 dni w roku, a ciepłe morze pozwala korzystać z
uroków plażowania nawet w listopadzie. Będzie nam niezwykle miło gościć Was w Family Diving Gozo – z
nami poznacie niejedno oblicze tej radosnej, bezpiecznej i sielskiej wyspy!

Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana, a w dodatku zawsze dopasowujemy się do Waszych indywidualnych
oczekiwań. Chętnie będziemy gościć:
 Miłośników nurkowania, tych doświadczonych, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją podwodną
przygodę. Okolice wyspy Gozo to najpiękniejsze w Europie miejsce do nurkowania, obfitujące w liczne
wraki, jaskinie i formacje skalne.
 Rodziny wraz z dziećmi, które lubią aktywnie spędzać czas, odkrywać uroki nieznanych miejsc,
delektować się przyrodą, egzotyczną architekturą, lub też potrzebują złapać oddech relaksując się w
promieniach cudownego słońca i ciepłego morza
 Wszystkich, którzy marzą o tym, aby przeżyć wraz z przyjaciółmi fantastyczne wakacje i niezapomnianą
przygodę, pod tym względem Gozo z pewnością Was nie rozczaruje!
Wyjątkowość naszej oferty polega na indywidualnym podejściu. Chętnie zorganizujemy dla Was
kompleksowy pobyt z transferami, zakwaterowaniem oraz atrakcjami, ale możecie także skorzystać tylko z
wybranych elementów oferty, jak np. zakwaterowanie, czy nurkowanie.
Dysponujemy bazą noclegową składającą się z 9 mieszkań (dwu i trzy pokojowych) w nadmorskiej
miejscowości Marsalforn. Miasteczko obfituje w wiele restauracji i barów, jest znakomicie skomunikowane
z całą wyspą, posiada niewielką plażę oraz marinę. To znakomita baza wypadowa!
Dla osób ceniących komfort i potrzebujących większej przestrzeni oferujemy do wyboru kilka
fantastycznych willi z basenami. Domy rozmieszczone są w różnych miejscach na wyspie.
Miłośników nurkowania powinna ucieszyć nasza baza nurkowa. Jest to jedyna, samodzielna i legalnie
działająca Polska baza na Gozo. Posiadamy wszelkie uprawnienia i ubezpieczenia – nurkując u nas możesz
czuć się bezpiecznie.
Prowadzimy także wypożyczalnie sprzętu nurkowego, kursy różnych federacji oraz organizujemy
profesjonalne wyjazdy. Znakomicie znamy wszystkie położone wokół wyspy miejsca nurkowe i chętnie Was
tam zabierzemy – zapewniamy transport i opiekę naszych wspaniałych instruktorów.
Dla nienurkujących towarzyszy wyprawy - organizujemy wycieczki po malowniczym Gozo, Malcie i Comino,
wypełnione licznymi atrakcjami, zwiedzaniem i plażowaniem, wypożyczamy rowery. Organizujemy słynne
na całą wyspę kolacje z najlepszymi rybami i owocami morza, a także klimatyczne grille podczas których w
luźnej atmosferze można odpocząć po wrażeniach całego dnia!

Transfery
Gozo to mała wysepka należąca do archipelagu Maltańskiego. Lotnisko położone jest na wyspie Malta, aby
dostać się na Gozo musimy skorzystać z promu. Proponujemy Wam 3 warianty transferów z lotniska.*
1. Przejazd bezpośredni miejskim autobusem nr X1 z lotniska na prom, tam przerzucacie bagaże do
specjalnego wózka, którym obsługa dostarcza je na prom. Bagaże odbieracie już po drugiej stronie
po przeprawieniu się. My odbieramy Was spod terminala promowego naszymi autami.
Koszt: autobus 2 €/os w jedną stronę, prom 4,65 € za osobę w dwie strony.
2. Zamawiamy samochód, który odbiera Was z lotniska i zawozi na prom. Przesiadacie się na prom, a
po dopłynięciu do portu w Mgarr, odbieramy Was naszym busem spod terminala promowego.
Koszt: 10 €/osobę w 1 stronę + prom 4,65 € w 2 strony.
3. Wysyłamy po Was na lotnisko nasze auta, nie ma wtedy przepakowywania bagażu.
Koszt: 35€ za osobę w dwie strony (prom w cenie).

*Prosimy o informację mailową dotyczącą wybranej opcji transferu z zachowaniem
odpowiedniego zapasu czasu.
Za pośrednictwem naszej bazy nurkowej możecie kupić bilety
lotnicze na trasie Warszawa – Malta – Warszawa. Loty realizują
maltańskie linie lotnicze - Air Malta. Koszty przelotu w dwie
strony dla dwóch osób zaczynają się już od 250€/osobę! W cenę
biletów wliczone są: 2 bagaże podręczne do 10kg, 2 duże
bagaże do 23kg, 1 duży bagaż sportowy do 32kg. Taka
konfiguracja umożliwia zabranie ze sobą własnego sprzętu.

Zakwaterowanie

Nasza baza noclegowa jest dość zróżnicowana, więc każdy bez problemu znajdzie coś idealnie
dopasowanego do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania posiadają żelazko, świetnie wyposażoną
kuchnię, która zachęca do przygotowywania smacznych potraw z regionalnych produktów, w
łazienkach znajdziecie ręczniki, suszarkę do włosów. Kontakt ze światem zapewni Wam bezpłatne
WIFI.
Obecnie w naszej ofercie znajdziecie:
Mieszkania:
Nasze mieszkania znajdują się w odległości 80 metrów od morza w miejscowości Marsalforn.
Nieopodal są sklepy oraz liczne bary i restauracje, a także przystanek autobusowy skąd bez

problemu można się dostać do stolicy wyspy - Victorii lub do przystani promowej w Mgarr.
Obecnie posiadamy:
 4 mieszkania 2 pokojowe (1 pokój z 3 pojedynczymi łóżkami, 1 sypialnia z podwójnym
łóżkiem, łazienka z wanną i WC, kuchnia z salonem, balkon)
https://www.youtube.com/watch?v=NtPE7ttlQ6E&t=30s
 3 mieszkania 3 pokojowe (2 pokoje z pojedynczymi łóżkami, łazienka na korytarzu, 1
sypialnia z podwójnym łóżkiem i dodatkową łazienką, kuchnia, balkon)
 2 mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze (2 pokoje z pojedynczymi łóżkami, łazienka
na korytarzu, 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem i dodatkową łazienką, kuchnia, balkon)
https://www.youtube.com/watch?v=2_AEfMz-11E
https://www.youtube.com/watch?v=7Mhs2qBmmAI
 1 apartament LUX (3 pokoje z czego 2 klimatyzowane, pralka, TV, Internet, balkony, łazienki,
w pełni wyposażona kuchnia)
W każdym z trzech budynków, w których mieszczą się nasze apartamenty dach jest do Waszej
dyspozycji, można spędzać tam miłe wieczory przy grillu lub opalać się w ciągu dnia.

Cennik 2019
Lipiec – Sierpień – Wrzesień
Mieszkania 2 pokojowe: 70 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe: 100 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze: 120 € /doba
Apartament LUX 3 pokojowy z klimatyzacją: 150€/ doba
Maj – Czerwiec – Październik
Mieszkania 2 pokojowe: 60 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe: 80 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze: 90 € /doba
Apartament LUX 3 pokojowy z klimatyzacją: 130€/ doba
Listopad – Grudzień – Styczeń – Luty – Marzec – Kwiecień
Mieszkania 2 pokojowe: 45 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe: 60 € /doba
Mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze: 90 € /doba
Apartament LUX 3 pokojowy z klimatyzacją: 115€/ doba

Podatek klimatyczny 0,5 € za osobę /dzień – płatny na miejscu gotówką, liczony tylko za 10
pierwszych dni pobytu na wyspie.

Domy:
Dla osób szukających komfortu i przestrzeni oferujemy przestronne trzy lub czteropokojowe domy
z doskonale wyposażoną kuchnią, miejscem do grillowania, dwoma łazienkami oraz prywatnym
basenem. W łazienkach znajdziecie ręczniki i suszarkę do włosów. Kontakt ze światem zapewni
Wam bezpłatne WIFI.
Domy położone są w kilku malowniczych miejscach na wyspie.
Jeśli jesteście zainteresowani wynajmem domu – skontaktujcie się z nami telefonicznie lub
mailowo – po ustaleniu interesującej Was lokalizacji, ilości osób oraz terminu podróży –
przygotujemy dla Was wycenę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.
Zasady wynajmu i rezerwacji domów i mieszkań
Aby zarezerwować mieszkanie lub dom należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie
w celu potwierdzenia dostępności wybranego miejsca. W przypadku dokonania rezerwacji należy
wpłacić zadatek wysokości 40% łącznej kwoty wynajmu, w ciągu 48h od złożenia rezerwacji lub w
ustalonym indywidualnie terminie. Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie mailowo.
Wpływ środków na konto jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji pobytu. Zadatek jest
bezzwrotny, więc prosimy o przemyślane rezerwacje. Szczegółowe zasady wynajmu oferowanych
lokali określa regulamin dostępny na naszej stronie internetowej oraz w apartamentach.
Pozostałą kwotę za pobyt prosimy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku przelewu
proszę mieć ze sobą potwierdzenie przelewu do okazania przy zakwaterowaniu.
Przy wynajmie pobierana jest kaucja zabezpieczająca wysokości odpowiednio:
Mieszkania 2 pokojowe: 120€
Mieszkania 3 pokojowe: 150€
Mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze: 180€
Apartament LUX 3 pokojowy z klimatyzacją: 230€
Wpłaty kaucji można dokonać gotówką w chwili zameldowania lub po wcześniejszym
ustaleniu przelewem. W sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia porządku w wynajmowanym
lokalu, Family Diving Gozo zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości kaucji na
poczet wyrządzonej szkody. Kaucja może zostać wstrzymana również w sytuacji, gdy
apartament zostanie oddany w złym stanie, uszkodzone zostanie mienie lub zaginie
wyposażenie apartamentu. W każdym apartamencie dostępny jest regulamin.

Nurkowanie: pakiety, kursy i szkolenia, wypożyczalnia
Family Diving Gozo to jedyna na wyspie legalnie działająca Polska baza nurkowa. Posiadamy
wszelkie uprawnienia, certyfikaty oraz zezwolenia i ubezpieczenia. Doskonale orientujemy się we
wszystkich podwodnych atrakcjach jakie są dostępne w pobliżu wyspy – a jest ich bardzo dużo. Od
fantastycznych wraków, przez niezliczone jaskinie i formacje skalne, aż po kultowe już Blue Hole i
zawalone Azure Window! Miejsc i atrakcji nurkowych jest tak wiele, że bez problemu stworzymy
ekscytujący plan nurkowań dla bardzo zaawansowanych nurków jak i dla tych zaczynających swoją
podwodną przygodę.

Pakiety nurkowe
Standardowy pakiet nurkowy oferowany w naszej bazie zawiera:
1. Butlę z powietrzem na każde nurkowanie
2. Ołów
3. Dojazd na miejsce nurkowe
4. Opiekę przewodnika
Pojedyncze nurkowanie bez pakietu
Pojedyncze nurkowanie bez pakietu w naszym sprzęcie
Pakiet 2 dni/4 nurkowania
Pakiet nurkowy 3 dni/6 nurkowań
Pakiet nurkowy 5 dni/10 nurkowań do 5 osób
Jedno nurkowanie dodatkowo do pakietu do 5 osób
Pakiet nurkowy 5 dni/10 nurkowań dla grup powyżej 5 osób
Nurkowanie z tuńczykami (min. 6 osób)
Nocne nurkowanie (możliwość wykorzystania nurkowania z pakietu)
Wynajęcie drugiej butli na nurkowanie
Dopłata do każdego nurkowania z łodzi
Gazy
Tlen
Hel
Wynajęcie twinset
Wynajęcie uprzęży do steaga

40 €/osobę
50 €/osobę
120 €/osobę
180 €/osobę
250 €/osobę
25€
Wycena indywidualna
60 €/osobę
40 €/osobę
5€
15 €/osobę

0,007 € za litr gazu. Min. 10€ /butlę (mieszanka)
0,05 € za litr gazu
15 €/ dzień
2 €/dzień

Kursy i szkolenia
Prowadzimy szkolenia nurkowe w pełnym zakresie w systemie szkoleń federacji SSI, PSAI, PADI. W trakcie
szkoleń zapewniamy cały potrzebny do tego sprzęt. W cenie są także materiały i licencja. Przy kursie OWD
dodatkowo jest ubezpieczenie. W przypadku pozostałych kursów konieczne jest dokupienie ubezpieczenia
ale tym możemy zająć się w bazie.
Kurs OWD/P1
Kurs AOWD/P2 (5 nurkowań)
Kurs Deep Diver (3 nurkowania 2 dni)
Kurs Wreck/Night/Nitrox (2 nurkowania)
Kurs XR Nitrox (4 nurkowania, stage)

450€ lub 500€ Kurs indywidualny
300€
200 €
140€
400€

Wypożyczalnia
Jeżeli nie posiadacie własnego sprzętu lub jest niekompletny, mamy w swojej ofercie możliwość
wypożyczenia wszystkich niezbędnych elementów na czas pobytu na Gozo.
Pianka krótka
Pianka długa 5mm
Kaptur
Maska + fajka
Płetwy kaloszowe
Płetwy paskowe
Komputer nurkowy
Automat oddechowy (1 i 2 stopień, manometr)
Jacket
Buty
Latarka
Komplet sprzętu na 5 dni

5 €/dzień
5 €/dzień
2 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
5 €/dzień
100 €

W przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu lub jego zagubienia – wynajmujacy pokrywa
koszt zakupu nowego.
Zasady nurkowania w Family Diving Gozo
1. Chęć nurkowania i zapotrzebowanie na sprzęt prosimy zgłaszać minimum dzień wcześniej przed
planowanym nurkowaniem.
2. Podczas trwania wypraw nurkowych licencje nurkowe pozostają w bazie.
3. W trosce o Wasze bezpieczeństwo, mamy w bazie profesjonalny alkomat, który w razie naszych
lub Waszych wątpliwości, rozstrzygnie możliwość nurkowania w danej chwili. Osoby nietrzeźwe
nie będą dopuszczone do zajęć. Odmowa poddania się testowi jest jednoznaczna z wykluczeniem z
nurkowania oraz brakiem zwrotu pieniędzy za dane nurkowanie.*
4. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek schorzenia wykluczające Was z nurkowania lub ukończyliście
60 rok życia, a mimo to chcecie nurkować potrzebna będzie pisemna zgoda lekarza w języku
angielskim. Jeśli ktoś takiej zgody nie posiada, a chce nurkować możemy zorganizować wizytę u
miejscowego specjalisty – koszt badania i uzyskania zaświadczenia 50€.
5. Za zamówione kursy/usługi/pakiety opłatę pobieramy z góry, najpóźniej w dniu rejestracji
nurka. Wszelkie dodatkowe usługi płatne są na koniec nurkowań.
6. Osoby towarzyszące mają możliwość jazdy z nami na nurkowisko. Opłata 5 euro/os w dwie
strony.**
* Uwaga! Nie robimy zwrotów za niewykorzystane nurkowania z woli lub winy Klienta, np.:
niedyspozycyjność poalkoholowa.
** zapotrzebowanie na miejsce w aucie, zgłaszamy z jednodniowym wyprzedzeniem, w przypadku
kompletu nurków, nie ma opcji zabrania osób towarzyszących.
Ubezpieczenie
Warunkiem nurkowania w naszej bazie jest posiadanie ważnej licencji oraz ubezpieczenia NNW z
rozszerzeniem o akcję ratunkową i koszty leczenia dla nurków. Możliwe jest wykupienie
ubezpieczenia na miejscu, ale warto pamiętać że działa ono dopiero od dnia następnego.

Zapraszamy do korzystania z Ubezpieczenia firmy Dive Assure:
https://diveassure.com/en-intl/home/?pid=8923

Jeśli macie dodatkowe pytania, chcielibyście zarezerwować pobyt lub pakiety nurkowe
zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Zachęcam również do śledzenia
aktualności związanych z wyjazdami i pobytem na Gozo, w tym informacji o promocjach oraz
lotach na naszym fanpage: https://www.facebook.com/FamilyDivingGozo

Dane do przelewu:
Beneficiary: FAMILY DIVING GOZO LTD
Account number: IBAN: GB05 REVO 0099 6953 6193 39
BIC: REVOGB21
Beneficiary address: St. Catherine's apartment Triq il-form, Marsalforn, Zebbug
(Gozo) MFN 1303
Malta Bank / Payment institution: Revolut
Family Diving Gozo
Jacek Chojnacki
Polska mobile: +48 511 131 997
MALTA mobile: +356 991 33 422
mail: info@familydivinggozo.pl
www.nurkowanienagozo.pl

