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Nurkowanie z przewodnikiem 
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nurkowania 
nurkowań 
nurkowań 

  32,00 € 
108,00 € 
144,00 € 
230,00 € 

Dopłaty (dodawane do normalnej ceny) 
Nitrox 32% 
Łódź 
Nurkowanie nocne  

4,00 €  
15,00 € 

8,00 €  

za butlę 
na nurkowanie (minimum) 
za nurkowanie 

 

W cenę wliczona jest butla, balast, pas balastowy i przejazd jeepem na miejsce. 

 
Nurkowanie samodzielne – (ceny zawierają balast i butlę) 
 

 5 dni nieograniczonego napełniania butli 10 l i 12 l   
 5 dni nieograniczonego napełniania butli 15 l   

  90,00 € za nurka 
100,00 € za nurka 

 

- Do nurkowania bez opieki przewodnika wymagany jest certyfikat PADI AOWD lub jego odpowiednik. 
- Niezbędne jest wynajęcie jeepa lub innego samochodu (usługa dostępna w centrum nurkowym). 
- Zaleca się, aby co najmniej jedna osoba w grupie miała doświadczenie w nurkowaniu na Gozo. 

 
Wypożyczalnia sprzętu – (cena za jedno nurkowanie)  
 

Skafander mokry (krótki) 
Pianka z długimi nogawkami i rękawami 
Kaptur  
Maska i fajka               
Płetwy kaloszowe 
Płetwy paskowe  
Komputer nurkowy 

1,00 € 
1,00 € 
0,50 € 
0,50 € 
0,50 € 
1,00 € 
3,50 €   

 Kompas 
Automat oddechowy, octopus i przyrządy pomiarowe                                          
Kamizelka  
Buty 
Latarka (z akumulatorem)                                               
Fotograficzny aparat podwodny 
Butla tlenowa i akcesoria (na dzień) 

1,50 € 
3,00 €  
2,00 € 
0,50 €  
3,00 € 
7,50 €  

12,00 € 
 

Cały sprzęt należy zwrócić personelowi centrum nurkowego po użyciu. W przypadku utraty lub uszkodzenia 
sprzętu zostanie pobrana kwota odpowiadająca cenie zakupu nowego sprzętu. 

 
Kursy 
 

Dla początkujących (PADI Scuba Diver)  
Podstawowy (PADI OWD)  
Nurkowanie z przygodą (PADI Adventure)  
Dla zaawansowanych (PADI AOWD)  
Ratownictwo nurkowe (PADI Rescue Diver) 
PADI Divemaster 

260,00 €  
370,00 €  
160,00 € 
235,00 €  
310,00 € 
700,00 € 

Bąbelkowiec (Bubblemaker) 
Odkryj nurkowanie (na wodach otwartych)                                                
CMAS * / BSAC Ocean Diver 
CMAS ** / BSAC Sport Diver 
CMAS *** / BSAC Dive Leader 
Kurs pierwszej pomocy (EFR) 

45,00 € 
45,00 € 

450,00 € 
390,00 € 
700,00 € 
120,00 € 

 

Sprzęt wliczony jest w cenę następujących kursów: Bubblemaker, Discover Scuba Diving, Scuba Diver, Open 
Water Diver, CMAS* i Ocean Diver. 
 

We wszystkie kursy wliczona jest opłata za certyfikat i podręcznik. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. 
 

Kursanci otrzymają podręczniki w swoim języku, o ile są dostępne. 
 

 Kurs Divemaster nie zawiera materiałów szkoleniowych (Crew Pack). 
 

 Kurs pierwszej pomocy (EFR) składa się ze szkolenia z resuscytacji, pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora. 
Cena obejmuje również opłatę za certyfikat i podręcznik. 


