ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ATHINA DIVING
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Πτυχίο PADI & βιβλία δεν συμΠεριλαμβάνονται) €
Ελεύθερη κατάδυση
Ελεύθερη κατάδυση για προχωρημένους
Αρχηγός ελεύθερης κατάδυσης

199
249
349

Ανακαλύψτε την κατάδυση, για οποιον δεν έχει κάνει ποτέ κατάδυση.
50
Η κατάδυση γίνεται στην παραλία.
Επανενεργοποίηση, για δύτες όλων των επιπέδων,
50
σχεδιασμένο για επανάληψη και βελτίωση όλων όσον είχατε μάθει.
Αυτόνομος δύτης, το πρώτο πτυχίο κατάδυσης,
πρόγραμμα 2 ημερών.

199

Δύτης ανοιχτής θάλασσας, το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης PADI,
349
πρόγραμμα 5 ημερών.
Δύτης ανοιχτής θάλασσας, για group ( τουλάχιστον 4 ατόμων) 250
Προχωρημένος δύτης, 3 ειδικότητες της επιλογής σας.

199

Προχωρημένος δύτης ανοιχτής θάλασσας,
5 ειδικότητες της επιλογής σας, πρόγραμμα 2 ημερών

299

Δύτης ανοιχτής θάλασσας + προχωρημένος
δύτης ανοιχτής θάλασσας, πρόγραμμα 6 ημερών

549

Πρώτες βοήθειες, μαθαίνετε πως θα βοηθήσετε συνανθρώπους
149 σας
Διασώστης δύτης, μαθαίνετε να προσέχετε άλλους δύτες, 349
να αναγνωρίζετε και να προλαβαίνετε προβλήματα πριν
εξελιχθούν και πως να τα χειριστείτε αν χρειασθεί,
πρόγραμμα 4 ημερών
Ολοκληρωμένος δύτης, όταν πιστοποιηθείτε με πτυχίο
προχωρημένου δύτη, διασώστη και 5 ειδικοτήτων,
αποκτάτε το πτυχίο ολοκληρωμένου δύτη

50

Αρχηγός κατάδυσης, μαθαίνετε όλη τη θεωρία των καταδύσεων
700
σε επαγγελματικό επίπεδο, εκπαιδεύεστε να επιβλέπετε
δύτες και να βοηθάτε στην εκπαίδευση, πρόγραμμα 10 ημερών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Κατάδυση από σκάφος, 2 καταδύσεις
110
Κατάδυση σε υψόμετρο, 2 καταδύσεις
260
Βαθιά κατάδυση, 4 καταδύσεις
300
Κατάδυση σε ρεύματα, 2 καταδύσεις
110
Κατάδυση με στεγανή στολή, 2 καταδύσεις
110
Κατάδυση με εμπλουτισμένο αέρα (nitrox), μίγματα 22%-40% οξυγόνου
Μόνο θεωρία
110
Με 2 καταδύσεις
199
Εξειδίκευση στον εξοπλισμό, χωρίς κατάδυση
99
Πολυεπίπεδη κατάδυση, 2 καταδύσεις
110
Νυχτερινή κατάδυση, 3 καταδύσεις
250
Παροχή καθαρού οξυγόνου, χωρίς κατάδυση
99
Τελειοποίηση της πλευστότητας, 2 καταδύσεις
99
Έρευνα και ανέλκυση, 4 καταδύσεις
199
Υποβρύχια ψηφιακή φωτογραφία, 2 καταδύσεις
110
Υποβρύχιος προσανατολισμός, 3 καταδύσεις
160
Ναυαγιοκατάδυση, 4 καταδύσεις
300

Τεχνική κατάδυση (τα αέρια δεν συμΠεριλαμβάνονται)
tec 40
tec 45
tec 50
tec deep
DSAT Μίξη αερίων nitrox, χωρίς κατάδυση

550
500
500
###
199

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
(ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών
349
Βοηθός εκπαιδευτής καταδύσεων, πρόγραμμα 3 ημερών 349
Εκπαιδευτής καταδύσεων
###
(Συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτής α' βοηθειών)

Καταδυσεις ψυχαγωγιας (φιάλη & βάρη συμΠεριλαμβάνονται)
Κατάδυση ψυχαγωγίας
Κατάδυση με nitrox
Ναυαγιοκατάδυση
Βαθιά κατάδυση, 40 μέτρα
Νυχτερινή κατάδυση

40
45
50
50
50

ενοικίαση εξοπλισμου
Πλήρης εξοπλισμός
Ρυθμιστής πίεσης, χταπόδι και πιεσόμετρο
Μάσκα, αναπνευστήρας, πέδιλα, μποτάκια
Ρυθμιστής πλευστότητας
Ηλεκτρονικός υπολογιστής κατάδυσης
Στολή υγρού τύπου
Κοντή στολή
Ζώνη βαρών με Βάρη

20
9
9
9
9
9
5
5

Πλήρωση φιαλών με αερα
10 λίτρα
12 λίτρα
15 λίτρα
18 λίτρα

10
10
15
15

πληρωση φιαλων με nitrox 32%
10 lit
12 lit
15 lit
18 lit

20
20
25
25

επισκευη εξοπλισμου (ανταλλακτικά δεν συμπεριλαμβανονται)
Υδροστατική δοκιμή φιάλης
Εργοστασιακός καθαρισμός φιάλης
Οπτικός έλεγχος φιάλης
Απλός καθαρισμός φιάλης
Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας
Επισκευή ρυθμιστή πίεσης

30
30
20
20
20
30

