
Είναι πια γνωστό ότι καταδύσεις στην Κύθνο σημαίνουν πολλά περισσότερα από απλά καταδύσεις.

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι με το πλοίο, λιγότερο από 2 ώρες από το Λαύριο και με μικρό κόστος εισιτηρίου 
βρίσκεστε σε ένα ήσυχο κλασσικό Κυκλαδονήσι με άπειρες κρυφές ομορφιές και υπέροχη θάλασσα.

Καταδυθείτε σε έναν από τους πλέον γνωστούς καταδυτικούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Απολαύστε υπέροχα καταγάλανα νερά, με ορατότητα που κάποιες φορές ξεπερνά κάθε φαντασία. Αποτυπώστε 
για πάντα στο μυαλό σας ή τη φωτογραφική μηχανή σας, απίστευτα χρώματα και μοναδικά υποβρύχια τοπία που 
σε συνδυασμό με την μεγάλη βιοποικιλότητα και τους αριθμούς των ψαριών, θα κάνουν τις καταδύσεις σας 
αξέχαστες.
Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό της Aqua Team είναι πάντα στη διάθεσή σας, για να μην αισθανθείτε ποτέ ότι 
δεν σας προσέχουν...
Οι εγκαταστάσεις του καταδυτικού κέντρου μας, στα Λουτρά και το καταδυτικό μας σκάφος Aqua Dancer, είναι 
προσαρμοσμένες από δύτες για δύτες και σίγουρα ποτέ δεν θα βαρεθείτε, ούτε θα σας λείψει κάτι. Ο εξοπλισμός 
μας είναι το καμάρι μας και πιθανόν δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερο σύνολο. Τα αέρια που θα αναπνεύσετε, 
πεντακάθαρα και κατασκευασμένα από ένα υπερσύγχρονο σύστημα πλήρωσης και μίξης.
Ο χώρος μας άνετος, με φιλική ατμόσφαιρα σας εμπνέει να μείνετε όσο περισσότερες ώρες γίνεται κοντά μας. Τα 
Λουτρά, κλασικό ψαροχώρι, ήσυχο, για πραγματικά ξεκούραστες μέρες και γαλήνιες νύχτες. Δεν λείπουν τα 
μπαράκια, όμορφα ταβερνάκια με καταπληκτικό φαγητό και οικονομικές τιμές. Τριγύρω και σε απόσταση 
περπατήματος, τα θερμά λουτρά και οι ιαματικές πηγές, παραλίες για κολύμπι, μονοπάτια περιπέτειας και άλλα 
πολλά...

Για ολόκληρη τη σεζόν προσφέρουμε τις παρακάτω τιμές:

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Ο καλύτερος προορισμός για μια σύντομη απόδραση!
Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, βάζουμε τα δυνατά μας και προσφέρουμε στους δύτες που μας επισκέπτονται 
μοναδικές καταδύσεις!
Ένα τριήμερο με 5 καταδύσεις και 3 διανυκτερεύσεις από 230 Ευρώ, ή από 170 για 2 διανυκτερεύσεις και 4 
καταδύσεις.

Αν δεν θα μπορέσετε να μας επισκεφτείτε μια από τις παραπάνω ημερομηνίες, μην ανησυχείτε.
Έχουμε φτιάξει για εσάς, εξίσου οικονομικά πακέτα για κάθε Σαββατοκύριακο ή τριήμερο που θα σας 
εξυπηρετήσει.
Ως και το τέλος του Αυγούστου, κάθε Σαββατοκύριακο, ή κάθε τριήμερο που θα επιλέξετε θα έχετε τις καλύτερες 
τιμές.
2 διανυκτερεύσεις και 4 καταδύσεις μόνο 200 Ευρώ!
3 διανυκτερεύσεις και 4 καταδύσεις μόνο 240 Ευρώ!

Τέλος της σεζόν και για όλο το Σεπτέμβριο έχουμε για εσάς και την παρέα σας μια έξτρα Προσφορά για 
προπληρωμένα πακέτα!!!
Υπεροικονομικά πακέτα για κάθε Σαββατοκύριακο ή τριήμερο που θα σας εξυπηρετήσει.
Από αρχές ως και το τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε Σαββατοκύριακο, ή κάθε τριήμερο, που θα επιλέξετε με την παρέα 
σας, θα έχετε ακόμα καλύτερες καλύτερες τιμές.
4 καταδύσεις μόνο 120 Ευρώ!
2 καταδύσεις μόνο 80 Ευρώ!

Διανυκτερεύσεις από 40 Ευρώ ανά βραδιά. (μονόκλινο ή δίκλινο)

* Για ελάχιστο αριθμό 4 ατόμων

Όλοι οι δύτες μπορούν να έχουν στις καταδύσεις τους Safe Air (Nitrox) 30-32% με επιβάρυνση 5 Ευρώ.
Νυχτερινές καταδύσεις διοργανώνονται καθημερινά με έξτρα κόστος 10 Ευρώ, περιλαμβανομένου φακού.

Για τους φίλους μας, λάτρες της Τεχνικής Κατάδυσης
διοργανώνουμε διήμερα με 2 διανυκτερεύσεις και 2 τεχνικές καταδύσεις με τιμές από 200 Ευρώ !
Περισσότερες πληροφορίες στα Τεχνικά πακέτα προσφορών.
* Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αέρια Οξυγόνο και Ήλιο.

Για περισσότερα πληροφορίες και για να φτιάξουμε μαζί το πακέτο που σας ταιριάζει καλύτερα, επικοινωνήστε 
μαζί μας.


