
Brochure Vranjak - Duik & Cruise

Vindt voor u de perfecte boottrip!

Seizoen 2021



Gasten: 20 gasten, Cabins 10, Lengte: 27 meter lang, Breedte: 7 meter.



Ruime salon met hoekbanken en eettafels, en een bar.



Cabins: 10x Twin cabin. Ruime cabins met airconditioning en een eigen  
badkamer met douche & toilet. 



Nette badkamers met douche, toilet en wasbak.



Groot zwemplatform waar je gemakkelijk het water in kan.



Het schip Vranjak is speciaal gebouwd voor de duiksport, alle benodigheden 
zijn aan boord van het schip. En alles wordt ook verhuurt.



Kroatië is een zeer populair land onder de duikfanaten. Het water is super helder en 
er zijn veel eilanden, baaien, grotten te vinden. In de zee vindt u enorm veel flora en 
fauna maar er zijn ook heel veel wrakken te vinden, gezonken schepen maar ook  
bommen werpers uit de oorlogstijd.



Prijzen

Full board (ontbijt + lunch + diner) Inclusief in bovenstaande prijs

Water, koffie en thee Inclusief in bovenstaande prijs 
Andere dranken kosten extra

6 dagen duiken, 2x per dag Inclusief in bovenstaande prijs

Zuurstof, lood, en 12L stalen flessen Inclusief in bovenstaande prijs

Toeristen belasting,havenkosten en brandstof Inclusief in bovenstaande prijs

Periode 28-04 tot 19-06 19-06 tot 18-09 18-09 tot 31-10

Prijzen als duiker p.p € 890,00 € 990,00 € 890,00

Prijzen als cruise gast p.p € 790,00 € 890,00 € 790,00

Kinderen < 12 jaar € 690,00 € 740,00 € 690,00



Extra kosten

Kornati tour vergoeding 
3 dagen in nationaal park

€ 50,00 per duiker en € 20,00 voor niet duikers.

Vis/Kornati tour vergoeding € 120,00 per duiker en € 60,00 voor niet duikers.

Hvar/Trogir tour vergoeding € 60,00 per persoon.

Istrië tour vergoeding € 200,00 per duiker en € 100,00 voor niet duikers.

Zuidelijke tour vergoeding 
2 dagen in nationaal park

€ 30,00 per duiker en € 20,00 voor niet duikers.

Noordelijke tour vergoeding 
2 dagen in nationaal park

€ 30,00 per duiker en € 20,00 voor niet duikers

Noord/zuidelijke tour vergoeding 
2 dagen in nationaal park en wrak vergoeding

€ 100,00 per duiker en € 50,00 voor niet duikers.

Bezoek wrak Francesca de Rimini  
Bij het eiland Kaprije

€ 20,00 per duiker/per duik

Bezoek aan het wrak van een vliegtuig 
Bij het eiland Zirije

€ 20,00 per duiker/per duik

Voor sommige routes zijn extra vergunningen en licenties nodig of extra branstof om er te komen. 
Vandaar dat er een meerprijs geldt.



Optionele kosten

Stage 80cft Alu (11L) € 30,00 per week

Twin Set (2x12L) € 80,00 per week

15L Cilinder € 30,00 per week

15L Prive Cilinder € 15,00 per week

Prive Twinset € 40,00 per week

CCR 3L Cilinder € 20,00 per week

Alle prive cilinders moeten een hydrolische test 
doorstaan.

Alle duikbenodigheden kunt u huren, er zijn verschillende soorten duiklucht en cilinders beschikbaar.

Nitrox EAN 50 € 1 per liter (11L = € 11)

Nitrox EAN 80 € 2 per liter (11L = € 22)

100% O2 € 2 per liter (11L = € 22)

Helium € 0,05

Zuurstof Gratis

Mix € 1 per liter (11L = € 11)

Gebruik van booster 
pomp voor CC Cilinders

€ 2 per liter

Duiklucht Cilinders



Optionele kosten

Organisatie van een extra 
technische duik op een 
normale scuba duik tour

€ 25,00 per duiker, per 
duik

Nachtduik  
Minimaal 10 deelnemers

€ 20,00 per duik

Sofnoline € 7,00 per kilo

Parkeerkosten in Sukosan € 20,00 per week

Alle duikbenodigheden kunt u huren, er zijn verschillende soorten duiklucht en cilinders beschikbaar.

Regulator € 60,00 per week

Wetsuit € 50,00 per week

Duikbril € 20,00 per week

Flippers € 30,00 per week

BCD € 50,00 per week

Computer/Gauge € 60,00 per week

Lamp € 50,00 per week

Duik attributen Overige opties



Eventuele transfer kosten

1 tot 4 personen 5 tot 8 personen 8 tot 20 personen

Vliegveld Zadar - Sukosan € 30,00 € 100,00 € 120,00

Vliegveld Split - Sukosan € 200,00 € 300,00 € 500,00

Transfer in één richting

Deze brochure is gemaakt met de informatie die op dat moment beschikbaar was. Wijzigingen zijn onder voorbehoud.  
Definitieve prijzen die u krijgt van de kapitein bij de boeking zijn leidend.


