Búvárcsomag árak
1 nap / 2 merülés
2 nap / 4 merülés
3 nap / 6 merülés
4 nap / 8 merülés
5 nap / 10 merülés
Ellenőrző merülés (Check dive)
Extra napok az 5. napon felül
Feláras extrák a búvárcsomagokhoz
Harmadik extra merülés
Éjszakai merülés partról
Thistlegorm
Dahab
Teljes felszerelés
ABC felszerelés (maszk, uszony, légzőcső)
Ruha
Regulátor
Búvármellény (BCD)

Búvártanfolyam árak
80 USD
OPEN WATER DIVER (felszer.tart.)
145 USD ADVANCED OPEN WATER
205 USD NITROX tanfolyam
260 USD SCUBA REVIEW (1 nap)
310 USD REFERAL COURSE (2 nap)
30 USD
RESCUE DIVERS (3 nap)
50 USD
PADI nemzetközi kártya és tananyag
Ajánlatok nem búvárok részére
30 USD
INTRO egyszeri (bemutató merülés)
45 USD
INTRO dupla (bemutató merülés)
110 USD Sznorkell (kísérő)
45 USD
Ras Mohammed-i belépő
Felszerelés kölcsönzés / nap
30 USD
8 USD
8 USD
12 USD
12 USD

Computer
Búvárlámpa
Búvárpalack 15 literes/palack
Nitrox 32 – 36% 12 L/palack
Nitrox 32 – 36% 15 L/palack

350 USD
255 USD
160 USD
145 USD
240 USD
375 USD
75 €
65 USD
95 USD
38 USD
7 USD
12 USD
12 USD
8 USD
8 USD
12 USD

Program leírás:
Reggel fél 8 és 8 óra között (előző nap sms-ben egyeztetve a pontos idő) vesszük fel a vendégeket a szállodában, majd
megérkezünk a bázisra. A bázis privát kikötőjében felszállunk a hajóra és kihajózunk. Ezt követően a vendégek információt
kapnak a tervezett merülőhelyekről és a merülés menetéről. Két merülést követően megebédelünk, majd egy harmadik
helyen igény szerint sznorizási lehetőséget biztosítunk. A sznorkelles (kísérő) vendégeink sznorkelling guide vezetésével
élvezhetik a megállóhelyeket. A kikötőbe du. 4-5 óra magasságába érkezünk, majd a vendégeinket a klimatizált buszok várják
és szállítják vissza a hotelekbe. Programhoz szükséges: búvárkártya, merülési napló és minden esetben útlevél!
Hajó tervezett menetrendje: Tirán szigetek és északi Lokál helyek hétfő, kedd, csütörtök, péntek és szombat.
Ras Mohammed és déli Lokál helyek szerdán és vasárnap
Búvárcsomag árak tartalmazzák:
A szállodai transzfereket, merülésvezetést, napi 2 merülést, 12L-es töltött palackot, ólmot, svédasztalos étkezést és
italfogyasztást a hajón (kávé, tea, ásványvíz, üdítő).
Amit nem tartalmaz: felszerelésbérlést és Ras Mohammed Nemzeti parki belépőt.
Sznorkelles (kísérő) és intrós programoknál az ár tartalmazza:
A szállodai transzfereket, a sznorkelling/intrós felszerelést, étkezést italfogyasztással a hajón.
Thistlegorm merülés a csomagár felett:
A programhoz minimum advanced búvárminősítés szükséges. A túra alatt a 126,5 m hosszú Thistlegorm nevű
hajóroncsot látogatjuk meg, mely Sharm El Sheikh-től kb. 3 óra hajóútra található.
Az ár tartalmazza: transzfereket, az étkezést italfogyasztással (reggeli és ebéd) a hajón, merülésvezetést, 2 merülést a
roncson, 12L-es töltött palackot, ólmot.
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