
(výstroj a transfer zahrnuty v ceně - pokud není uvedeno jinak)
€ 69,00 
€ 99,00 
€ 199,00 

Open Water Diver² (teorie, bazén, 4 ponory v moři) € 349,00 
Advanced Adventurer² (teorie, 5 ponorů v moři) € 239,00 
Scuba Skills Update (teorie, 1 ponor v bazénu, 1 ponor v moři) € 129,00 
Upgrade²: přechod z SD na OWD nebo z Referral na OWD (teorie, bazén, 2 ponory v moři) € 199,00 
Profesionální vzdělání na základě poptávky, informace v kanceláři.
²plus digitální výbava, digitální certifikace a tištěna licence = 60,-€

Science of Diving, EANx Nitrox, React Right (teorie³) € 49,00 

Jednotlivá Specializace ³ (zahrnuje 2 ponory, plus výstroj a transfer) € 119,00 
Jednotlivá Specializace³ ( zahrnuje 3 ponory, plus výstroj a transfer) € 169,00 
Specialty Diver³ (zahrnuje až 4 ponory, plus výstroj a transfer) € 209,00 

Advanced Open Water Diver* (na základě poptávky) *plus kompletní digitální materiál a digitální certifikace až na 4 kurzy 110,-€

³plus digitální výbava a digitální certifikace jednotlivého kurzu 40,-€, 2 kurzy dohromady 70,-€ 

(Specializace: Deep, Boat, Navi, Drift, Night, Buoyancy, Search & Recovery, Nitrox, React Right, Science Of Diving, Equipment) 
Na kurz Specialty Diver je požadováno min 12 zalogovaných ponorů, na kurz Advanced Open Water Diver je požadováno min 24 zalogovaných ponorů !!!

Scooter/ Sidemount Specializace (zahrnuje Scooter/Sidemount výstroj, 2 ponory, plus potápěčskou výstroj a transfer)
Stress & Rescue course (teorie, bazén, 2-3 cvičební ponory, + výstroj a transfer) (+ digitální výbava a certifikace 45,-€) € 349,00 
Stress & Rescue + React Right kombinovaný kurz (+ digitální výbava and certifikace 70,-€) € 389,00 
Master Diver € 699,00 
(až 4 specializace a Stress & Rescue) min. 50 zalogovaných ponorů (+ digitální výbava a certifikace 140,-€)

Kurz šnorchlování nebo jednotlivý ponor s instruktorem (zahrnuje výstroj plus transfer) € 60,00 

Vzdělání pro děti 8 - 10 let

(Na základě SSI standartu zahrnuje výbavu pro kurz, kompletní výstroj & certifikaci)
Bubblemaker (náhled do teorie, ponor v bazénu) € 99,00 
Scuba Ranger (5 x teorie + 5 ponorů v bazénu) € 222,00 

Poplatek za zrušení Digitální výbavy* (*vrácení peněz možné jen do 90 dní po registraci)    € 15,00
Manual manuál na každý kurz (volitelné) € 22,00
Vytištění cert  Licence pro jakýkoliv kurz € 10,00
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Speciální programy

Extras

Školení & Vzdělání
Kurzy

Speciální kurzy

Intro Dive (1 ponor v moři)
Basic Diver (teorie, bazén, 1 ponor v moři)
Scuba Diver² (teorie, bazén, 2 ponory v moři)

Flamenco Beach and Resort  
7km north El Quseir  
Egypt 
info@diving.de 
www.diving.de 

diving ABU DABAB 
Marsa Alam, Ägypten 
im El Malikia Resort 
 
www.diving.de 
info@diving.de 
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