
Προσφορά Advanced Open Water Diver

Για ελάχιστο αριθμό 2 ατόμων, 350,00 € το άτομο. Περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις (σε ένα δίκλινο ανά δύο 
άτομα)*, 5 καταδύσεις, και πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί από Παρασκευή ως Κυριακή στο καταδυτικό μας κέντρο στην Κύθνο ως 
και την 31η Αυγούστου και πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής:

• Άφιξη Παρασκευή απόγευμα
• Νυχτερινή κατάδυση
• Διανυκτέρευση Παρασκευής
• Σάββατο πρωί διπλή κατάδυση με σκάφος, μεσημέρι διάλειμμα και μία απογευματινή κατάδυση

Οι καταδύσεις του Σαββάτου περιλαμβάνουν:

• Υποβρύχιο προσανατολισμό και δύο από τις ακόλουθες:
• Απόκτηση πλευστότητας επιδόσεων
• Κατάδυση από σκάφος
• Υποβρύχια φωτογραφία (Διατίθεται ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)
• Αναγνώριση ψαριών
• Nitrox

• Διανυκτέρευση Σαββάτου.
• Κυριακή πρωί βαθιά κατάδυση.
• Αναχώρηση Κυριακή μεσημέρι.

Στους μαθητές προσφέρεται, αν δε διαθέτουν, καταδυτικός υπολογιστής για όλες τις μέρες του μαθήματος.

Αν είναι πιστοποιημένοι δύτες Nitrox ή θα κάνουν Nitrox κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν Nitrox σε όλες τις καταδύσεις τους δωρεάν.

Τέλος, αν δε διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό, ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην τιμή.

* Γίνεται αναβάθμιση σε μονόκλινο με 30 Ευρώ επιπλέον.

Το συνολικό πακέτο μπορεί να συνδυαστεί και με πιστοποίηση Nitrox με επιπλέον κόστος 120,00 €. Στην τιμή 
αυτή περιλαμβάνεται βιβλίο και πιστοποίηση.

Προσφορά PADI Enriched Air Diver ή ANDI SafeAir User (NITROX)

Για ελάχιστο αριθμό 2 ατόμων, 200,00 € το άτομο. Περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση (σε ένα δίκλινο ανά δύο 
άτομα)*, 2 καταδύσεις, βιβλίο Enriched Air και πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί από Σάββατο ως Κυριακή στο καταδυτικό μας κέντρο στην Κύθνο ως και 
το τέλος Σεπτεμβρίου και πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής:

• Άφιξη Σάββατο πρωί
• Μεσημεριανή ή και απογευματινή κατάδυση
• Διανυκτέρευση Σαββάτου
• Κυριακή πρωί κατάδυση (αν δεν έχουν γίνει δύο το Σάββατο).
• Αναχώρηση Κυριακή μεσημέρι.

Στους μαθητές προσφέρεται, αν δε διαθέτουν, καταδυτικός υπολογιστής για όλες τις μέρες του μαθήματος.

Αν δε διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό, ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην τιμή.

* Γίνεται αναβάθμιση σε μονόκλινο με 15 Ευρώ επιπλέον.


