Metajna 143 wyspa PAG Chorwacja

DivingPag.com Chorwacja Baza nurkowa
Sezon 2019
Baza czynna: 27 kwiecień - 04 maj
Http://divingpag.com +48 602579030 mail: divingpag@aquamatic.pl

oraz 25 maj – 28 września
Rezerwacje: http://aquamatic.pl/rezerwacja-metajna-chorwacja/

PROMOCJA - ŚRODEK SEZONU 100 € taniej
Studio 6 - dla 2 osób - 12-23 lipiec 11 dni - w cenie 550 € za studio - zamiast 660 €
Studio 6 - dla 2 osób - 30 lipiec-3 sierpień 4 dni - w cenie trzech: 180 € za studio - zamiast 240 €
Studio 10 - dla 2 osób 5-17 sierpień 12 dni - w cenie 552 € za studio - zamiast 648 €
Oferujemy apartamenty w pięknej Metajnie na wyspie Pag w Chorwacji. Urlop tutaj to nie tylko wypoczynek na wysokim poziomie, ale i sport oraz
dobra zabawa. Apartamentowiec w Metajnie to również wspólny kompleks wypoczynkowy połączony z Polską Bazą Nurkową. Na miejscu możesz
nauczyć się nurkowania pod okiem profesjonalistów!

Oferujemy noclegi w Chorwacji. Jeśli myślisz o spokojnym wypoczynku nad samym brzegiem morza w słonecznej Chorwacji, zapraszamy do domu
wypoczynkowego, w którym wynajmujemy pokoje i studia. Każdy pokój jest z osobną łazienką i balkonem, w pokojach znajduje się klimatyzacja, a wybrane
pokoje mają oddzielone aneksy kuchenne. Dom w Metajnie prezentuje wysoki standard i przyjemne wykończenie wnętrz. Do dyspozycji gości są dwa duże
tarasy, na których można dowolnie spędzać czas, czy grillować. Przy domu w Metajnie znajduje się plaża do dowolnej dyspozycji tak samo jak i długi pomost.
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Baza nurkowa czynna jest od 27 kwietnia do 4 maja oraz od 25 maja do 28 września 2019 roku. Inne terminy możliwe dla grup zorganizowanych.

Baza Nurkowa w Chorwacji: +48 602579030
mail: divingpag@aquamatic.pl
nurkowaniechorwacja@gmail.com
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Aktualny cennik na rok 2019 - Wakacje w Chorwacji - Wyspa Pag
Podane ceny za wynajęcie apartamentu na tydzień od soboty do soboty
Termin/Apartam
ent

Studio S5

Apartament
AP 78

Studio S6

Apartament AP 910

Apartament AP 789

Studio S10

3 – 4 osoby

2 osoby

3 osoby

4 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

7 osób

2 osoby

0

27 kwi - 4 maj

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

1

25 maj - 1 cze

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

2

1 cze - 8 cze

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

3

8 cze - 15 cze

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

4

15 cze - 22 cze

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

5

22 cze - 29 cze

462 €

392 €

441 €

616 €

588 €

637 €

840 €

889 €

350 €

6

29 cze - 6 lip

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

7

6 lip - 13 lip

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

8

13 lip - 20 lip

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

9

20 lip - 27 lip

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

10

27 lip - 3 sie

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

11

3 sie - 10 sie

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

12

10 sie - 17 sie

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

13

17 sie - 24 sie

525 €

420 €

469 €

700 €

672 €

735 €

1008 €

1057 €

378 €

14

24 sie - 31 sie

462 €

392 €

441 €

672 €

588 €

700 €

840 €

889 €

350 €

15

31 sie - 7 wrz

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

16

7 wrz - 14 wrz

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

17

14 wrz - 21 wrz

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

18

21 wrz - 28 wrz

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

19

28 wrz - 5 paź
tylko dla grupy
zorganizowanej

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

112 €/os.

100 €/os.

112 €/os.

100 €/os..

112 €/os.

Obowiązuje opłata klim atyczna 1,3€/os za każdy dzień pobytu.
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W celu wyceny indywidualnej, prosimy o kontakt: nurkowaniechorwacja@gmail.com
Dostępne apartamenty. Wakacje 2019. Urlop w Chorwacji, wyspa Pag, Metajna 143, niedaleko Novalji:
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Studio 5 - dla 3-4 osób
Jednopokojowe studio 2+2. Budynek położony jest tuż nad brzegiem wody w cichej i malowniczej zatoce, pokój z pięknym widokiem na morze i krajobraz
wyspy. Salon połączony z dobrze wyposażonym aneksem kuchennym. Część sypialna to wygodne łóżko dwuosobowe + dodatkowe łóżko- rozkładana kanapa w
formie kącika wypoczynkowego bądź dostawki dla dzieci. Łazienka WC + prysznic, kafelki, lustro. W cenie apartamentu: TV/SAT, klimatyzator, balkon z
widokiem na zatokę.Obowiązuje opłata klimatyczna 1,3€/os za każdy dzień pobytu.
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Studio 6 - dla 2-3 osób
Jednopokojowe studio 2+1. Budynek położony jest tuż nad brzegiem wody w cichej i malowniczej zatoce, pokój z dużym tarasem i pięknym widokiem na
morze i krajobraz wyspy. Salon połączony z dobrze wyposażonym aneksem kuchennym. Część sypialna to wygodne łóżko dwuosobowe + jedno łóżko
jednoosobowe. Łazienka WC + prysznic, kafelki, lustro. W cenie apartamentu: TV/SAT, klimatyzator, balkon z widokiem na zatokę. Obowiązuje opłata
klimatyczna 1,3€/os za każdy dzień pobytu.
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Dwupokojowy APARTAMENT 78 - dla 4 osób
Stanowi połączenie Studia 8 i Pokoju 7 (opis pokoi poniżej)

Trzypokojowy APARTAMENT 789 - dla 6-7 osób
Stanowi połączenie Studia 8 i pokojów 7 i 9 (opis pokoi poniżej)

Dwupokojowy APARTAMENT 910 – dla 4-5 osób
Stanowi połączenie Studia 10 i pokoju 9 (opis pokoi poniżej)
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Pokój 7
Pokój dla 2 osób. Pokój z balkonem i pięknym widokiem na morze i krajobraz wyspy. Część sypialna to wygodne łóżko dwuosobowe + jedno rozkładane łóżko
jednoosobowe. Łazienka WC + prysznic, kafelki, lustro. W cenie apartamentu: klimatyzator, balkon z widokiem na zatokę.Pokój przynależy do apartamentu
AP78 lub AP789. Obowiązuje opłata klimatyczna 1,3€/os za każdy dzień pobytu.

Studio 8
Jednopokojowe studio dla 2 osób przynależne do apartamentu AP78 lub Ap789. Salon połączony z aneksem kuchennym plus część sypialna. Studio posiada
taras z pięknym widokiem na zatokę. W części sypialnej znajduje się rozkładana kanapa, która po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca. Aneks kuchenny dobrze
wyposażony, pozwala na swobodne przygotowanie własnych posiłków. Kwatera posiada własną łazienkę: WC + prysznic.
Wyposażenie: TV/SAT, klimatyzator, balkon z widokiem na zatokę, łazienka WC + prysznic, kafelki, lustro. Obowiązuje opłata klimatyczna 1,3€/os za
każdy dzień pobytu.
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Pokój 9
Pokój dla 3 osób. Pokój przynależy do apartamentu AP789 lub AP 910. W części sypialnej znajduje się duże dwuosobowe, wygodne łóżko oraz jedno
pojedyncze jednoosobowe. Łazienka WC + prysznic, kafelki, lustro. W cenie apartamentu: klimatyzator. Obowiązuje opłata klimatyczna 1,3€/os za każdy
dzień pobytu.

Studio 10
Studio dla 2 osób. Razem z pokojem 9 stanowi Apartament 910. Dostępne także jako niezależny, jednopokojowy apartament. Studio to salon połączony z
aneksem kuchennym plus część sypialna oraz balkon z widokiem na krajobraz wyspy. W części sypialnej znajduje się duże dwuosobowe wygodne łóżko.
Zamykana łazienka dostępna obok - wejście z korytarza (WC+prysznic). W cenie apartamentu: klimatyzator. Obowiązuje opłata klimatyczna 1,3€/os za
każdy dzień pobytu.

W niedalekiej odległości od bazy wypoczynkowej znajdują się dwa dobrze wyposażone sklepy. Aptekę znaleźć można w miasteczku obok.
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Nurkowanie to nasza pasja, a z bazą Aquamatic może stać się również Twoim hobby
Baza Nurkowa Aquamatic na wyspie Pag w Chorwacji powstała w 2000 roku. Jest ona wynikiem ogromnej pasji do nurkowania. Początkowo
nurkowaliśmy w okolicach Starej Nowalii w północnej części wyspy Pag. Choć odkryliśmy tam ciekawe miejsca nurkowe, to czuliśmy podświadomie,
że wyspa ukrywa przed nami coś ciekawszego. Lata intensywnej eksploracji podwodnej części wybrzeża, połączonej z rozpytywaniem miejscowych
Chorwatów, zaowocowały zmianą siedziby bazy. Przenieśliśmy się do Metajny, w malowniczy rejon wyspy nazywany przez tubylców Paške Vrata.
Oprócz niepowtarzalnego krajobrazu nadającego temu miejscu klimat górskiego jeziora, Paške Vrata pod wodą ukrywa zaskakujące atrakcje –
podwodne góry, jaskinie, pionowe ściany schodzące do głębokości ponad czterdziestu metrów, malownicze formacje skalne, nawisy, szczeliny oraz
podwodne życie, w postaci różnobarwnych koralowców, gorgonie, ośmiornic, krabów, koników morskich, ślimaków, wielu gatunków ryb. Ta
różnorodność podwodnego świata sprawia, że chce się tu wracać – o czym świadczą nasi klienci, którzy od wielu lat są naszymi stałymi gośćmi.
Nasi goście dobrze oceniają naszą życzliwość i pozytywne nastawienie na indywidualne potrzeby klienta. Każdemu staramy się zapewnić miłą i
przyjemną atmosferę pobytu, połączoną z profesjonalizmem organizacji turystyki podwodnej i kursów nurkowania. Nasz priorytet to Wasze
bezpieczeństwo.
Chorwacja dysponuje niebywale czystymi i przejrzystymi wodami Morza Adriatyckiego. Pierwsze nurkowanie w jej wodach, to niezapomniane
przeżycie. Bogata podwodna flora i fauna zachwyca. Baza nurkowa Aquamatic usytuowana jest na jednej z ciekawszych i najbardziej słonecznych
chorwackich wysp – wyspie Pag.
Dysponujemy:
•
•
•
•
•
•

8 osobową łodzią motorową Pioner Multi 3 z silnikiem Yamaha 80
12 osobowa łódź motorowa typu Conrad 900
sprężarką Bauer (250 l/min)
kompletem butli i balastu dla 20 osób
mini wypożyczalnią sprzętu nurkowego
własnym zapleczem serwisowym
Nasza oferta to:

• turystyka nurkowa
• kursy nurkowe PADI: kursy podstawowe PADI OWD, kursy zaawansowane AOWD PADI, specjalizacje nurkowe w systemie PADI. Kursy prowadzone są
dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem bardzo doświadczonych polskich instruktorów PADI.
• wycieczki łodziami (również dla osób, które nie nurkują)
• noclegi (apartamenty, pokoje)
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•atrakcyjne warunki dla centrów nurkowych, grup zorganizowanych i biur podróży
Miejsca nurkowe

Maskalic
Wyspa Maskalic. Od strony południowo–wschodniej znajduje się stroma ściana, schodząca do głębokości 30 m, porośnięta gąbkami, dalej łagodnie
schodzi na większe głębokości. Dno jest piaszczyste, pomiędzy skałami występują liczne ławice ryb.
Stopień trudności: *
Głębokości: 0-30 m
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Velika spilja (Golubera)
Jaskinia z trzema wejściami znajdującymi się na głębokości około 3 – 5 m. W środku jest duża sala z oknem na górze. Dno jaskini jest muliste, więc
trzeba uważać, aby nie zmącić wody. Na ścianach można podziwiać mnóstwo różnokolorowych gąbek. Przepiękny widok roztacza się, kiedy z
ciemności jaskini płynie się w kierunku morza.
Stopień trudności: *
Głębokości: 0-10 m
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Sv. Kristofor – sika
Z głębokości 60 m wznosi się skała, która sięga do 6 m pod powierzchnią wody. Od strony północnej dno dość łagodnie opada do poziomu około 30
m, natomiast od strony południowej jest stroma ściana, porośnięta gąbkami, koralami i delikatnymi mszywiołami. Płynąc na wschód wzdłuż ściany,
natrafiamy na głębokości 30 m wcięcie w ścianie o długości 10 m.
Stopień trudności: **
Głębokości: 10-60 m
Mrkse
Na ścianie po lewej stronie jest krótka, zasypana jaskinia. Na prawo mała ścianka ładnie porośnięta koralami. Dobre miejsce do fotografii
podwodnej. Stąd płynąc w lewo, po około 200 m docieramy do źródła słodkiej wody i niewielkiej szczeliny bajecznie porośniętej gąbkami.
Stopień trudności: *
Głębokości: 0-20 m
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Mala spilja (Lisicka jama)
Bezpośrednio pod miejscem cumowania łodzi znajduje się piękne rumowisko skalne z mnóstwem szczelin. Na głębokości 15 m jest szczelina
głęboka na około 20 m. W środku mnóstwo skorupiaków. Na głębokości 3 m, pod łukiem skalnym znajduje się wejście do kolejnej dużej komory. Na
małej ściance około 75 m dalej i na głębokości 14 m jest duża jaskinia. W drodze powrotnej do łodzi, na 4 m, tuż przy brzegu widać śliczne wnęki w
skale, głębokie na około 5 metrów.
Stopień trudności: *
Głębokości: 0-30 m
Uvala Gaće
Zatoka z piękną szczeliną. Wejście do szczeliny ma szerokość 1 metra. Po około 10 metrach można wynurzyć się w korytarzu. Dzięki padającym z
góry promieniom słonecznym jest to świetne miejsce do fotografii. Po wypłynięciu ze szczeliny docieramy do bardzo kolorowej ścianki, schodzącej
do głębokości około 30 m. Płynąc dalej, znajdujemy niedużą ale bardzo efektowną studnię.
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Stopień trudności: *
Głębokości: 0-30 m

Ściana Figurica
Po wejściu do wody napotykamy trawiastą łączkę z dużą ilością skorupiaków i kałamarnic. Płynąc na głębokości 5 m docieramy do krawędzi ściany.
Widok jest niezapomniany. Z 5 m opada na 40 m, a widoczność jest taka, że wydaje się, że pod nami jest może 20 m. Ściana porośnięta jest
gąbkami, algami i gorgoniami.
Stopień trudności: *
Głębokości: 5-50 m
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Ściana-latarnia morska
Na wysokości latarni morskiej kończy się poprzednia ściana Figurica i zaczyna się rumowisko skalne. Płynąc około 100 m na głębokości 20 m.
znajdujemy wrak samochodu, a za nim zaczyna się następna ścianka. Jest ona porośnięta brązowymi, czerwonymi i zielonymi algami, licznie
występującymi gąbkami, mszywiołami i koralami. W wielu szczelinach występują skorpeny. Morze jest bardzo przejrzyste, więc gra światła i kolorów
jest jeszcze ciekawsza, bardziej interesująca, szczególnie w trakcie nurkowania w gorących letnich miesiącach.
Stopień trudności: *
Głębokości: 0-30 m
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Organizujemy wycieczki łodzią:
Wycieczki łodzią po okolicznych dzikich plażach i zatokach. Możliwy transfer rano na dziką plażę, odbiór po południu lub wieczorem. cena od 10 euro za osobę.
Wycieczki ze snoorkelingiem ( pływanie w masce, fajce i płetwach ) cena od 10 euro za osobę
Wycieczki z nurkowaniem wprowadzającym, intro nurkowe – cena od 50 euro za osobę.
Wycieczki prywatne dla 2 osób, rodziny, grupy.
Wycieczki po okolicy szybka łodzią motorową.
Wycieczki do Pag, Karlobag lub w inne dowolne miejsce w okolicy wyspy Pag. Cena od 100 euro za grupę.
Pływamy łodzią motorową Conrad 900 lub szybką motorówką Pionier Multi – wypływamy z przed Bazy Nurkowej w Metajnie.
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Aktualne cenniki nurkowe na rok 2019
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
SEZON
NISKI

SEZON
WYSOKI

280 €

300 €

250 €

250 €

220 €

220 €

Kurs OWD PADI
(cena nie obejmuje opłaty za materiały szkoleniowe i certyfikat - 80€) Uwaga!
zniżka rodzinna (patrz cennik kursów poniżej)

TURYSTYKA NURKOWA T10 VIP
(5 dni: 2 nurkowania dziennie + nurkowanie nocne z brzegu i z łodzi )

TURYSTYKA NURKOWA T10
(5 dni: 2 nurkowania dziennie)

Turystyka nurkowa
PAKIETY NURKOWE 2019
SEZON NISKI

SEZON WYSOKI

250€

250€

220€

220€

200€

200€

160€

160€

120€

120€

60€

60€

T10 VIP
(5 dni: 2 nurkowania dziennie + nurkowanie nocne z brzegu
i z łodzi )

pakiet: T10
(5 dni : 2 nurkowania dziennie)

pakiet: T8
(4dni: 2 nurkowanie dziennie)

pakiet: T6
(3 dni: 2 nurkowania dziennie)

pakiet: T4
(2 dni: 2 nurkowania dziennie)

pakiet: T2
(1 dzień: 2 nurkowania dziennie)
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15€ /30€
NURKOWANIE NOCNE

(dopłata do pakietu T10 w
ramach pakietu / cena poza
pakietem)

(z łodzi)

10€ /20€

NURKOWANIE NOCNE

15€ /30€
(dopłata do pakietu T10 w ramach
pakietu / cena poza pakietem)

10€ /20€

(dopłata do pakietu T10 w
ramach pakietu / cena poza
pakietem)

(dopłata do pakietu T10 w ramach
pakietu / cena poza pakietem)

DISCOVER SCUBA DIVING program Odkryj
Nurkowanie (intro z łodzi + ćwiczenia +materiały
szkoleniowe)

60€

60€

Introdiving z łodzi (1 nurkowanie/ 2 nurkowania )

50€/90€

50€/90€

Nurkowanie przed bazą

10€

10€

Check Dive

15€

15€

(z brzegu)

Komputer lub głębokościomierz jest
obowiązkowym elementem ekwipunku nurka.

Kursy nurkowe

KURS OWD PADI

SEZON NISKI

SEZON WYSOKI

280€

300€

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat
80 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat 80
€)

2 osoby: 280€ + 275€
3 osoby: 280€ + 275€ +
250€
4 osoby: 280€ + 275€ +
250€ + 225€
KURS OWD PADI - zniżka rodzinna dla
2,3,4,5 osób

5 osób: 280€ + 275€ +
250€ + 225€ +200€
(cena nie obejmuje
opłaty za materiały
szkoleniowe i certyfikat
80 € za każdą osobę)

2 osoby: 300€ + 275€
3 osoby: 280€ + 275€ +
250€
4 osoby: 280€ + 275€ +
250€ + 225€
5 osób: 280€ + 275€ +
250€ + 225€ +200€
(cena nie obejmuje
opłaty za materiały
szkoleniowe i certyfikat
80 € za każdą osobę)
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OWD - dokończenie kursu +
turystyka T6
AOWD

AOWD + turystyka T6

RESCUE

DIVEMASTER

Specjalizacja głęboka

Specjalizacja nitroksowa

Specjalizacja suchy skafander

Specjalizacja nocna

Specjalizacja nawigacyjna

280 €

295 €

(w pakiecie 4 nurkowania
szkoleniowe
+ 6 nurkowań rekreacyjnych)

(w pakiecie 4 nurkowania
szkoleniowe
+ 6 nurkowań rekreacyjnych)

220€

230€

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat
70 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat 70
€)

300€

310€

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat
70 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
materiały szkoleniowe i certyfikat 70
€)

200€

200€

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 70 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 70 €)

500 € / 620 € z pakietem

550 € / 680 € z pakietem

T10

T10

(cena nie obejmuję opłaty za
podręcznik i aplikację )

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i aplikację)

150 €

150 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

130 €

130 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

130 €

130 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 55 €)

130 €

130 €

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za

130 €

130€

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

podręcznik i certyfikat 35 €)

certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
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Specjalizacja doskonała pływalność

Specjalizacja nurkowanie z łodzi

Specjalizacja wrakowa

Specjalizacja poszukiwanie i
wydobywanie

Specjalizacja nurkowanie ze skuterem
podwodnym

90 €

90 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 35 €)

30 € (dopłata do
nurkowań)

30 € (dopłata do
nurkowań)

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

140 €

140 €

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

140 €

140 €

(cena nie obejmuje opłaty za
certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 35 €)

150 €

150 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 35 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 35 €)

Specjalizacja głęboka (dopłata do pakietu
nurkowego)
EFR (kurs pierwszej pomocy)

70 €

70 €

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 25 €)

(cena nie obejmuje opłaty za
podręcznik i certyfikat 25€ )

Check dive z brzegu*

15 €

15 €

Scuba review**

60 €

60 €

Bubblemaker
(1 nurkowanie z wypłynięciem łodzią dla
dzieci od 8 lat)

50 € + 30 € materiały

50 € + 30 € materiały

Bubblemaker
(2 nurkowania z wypłynięciem łodzią dla
dzieci od 8 lat)

90 € + 30 € materiały

90 € + 30 € materiały

Seal Team / Master Seal Team
5 misji / +10 misji (Szkolenie nurkowe dla
dzieci od 8 lat)

50 € za każdą misję
50 € za każdą misję
podwodną + 55 €
podwodną + 55 €
materiały do wszystkich materiały do wszystkich
misji
misji

• *Obowiązkowy Check Dive - jeżeli przerwa w nurkowaniach była dłuższa niż 6 miesięcy
• **Obowiązkowy Scuba Review - jeżeli przerwa w nurkowaniach była dłuższa niż 12
miesięcy
• Wypożyczenie sprzętu na czas kursu (OWD, Bubblemaker, SealTeam) w cenie kursu,
pozostałe kursy 50% ceny wypożyczenia
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Wypożyczenie sprzętu 2019
Wypożyczenie 1 elementu sprzętu (jacket, automat, skafander, głębokościomierz, latarka) /1 dzień

7€

Wypożyczenie 1 elementu / 5 dni

30 €

Wypożyczenie 3 elementów / 1 dzień

20 €

Wypożyczenie 3 elementów / 5 dni

80 €

Wypożyczenie ABC / 1 dzień

5€

Wypożyczenie ABC / 5 dni

20 €

Wypożyczenie komputera / 1 dzień

7€

Podręczniki: OWD, AOWD, Rescue

45 €

Podręcznik + PIC: Nitrox, Suchy skafander, Nurkowanie głębokie

55 €

Materiały szkoleniowe do kursu + PIC (OWD, AOWD, Rescue)

70 € - 80 €

Certyfikat PADI (PIC)

35 €
1 €/l

Nitrox

poza pakietem

Komputer lub głębokościomierz jest obowiązkowym elementem sprzętu
nurkowego
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1,5 €/l

