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Termíny kurzů pro začátečníky OWD 2020
Pozor, již začínáme!
Kurz Open Water Diver (základní cena 8 500 Kč) se skládá ze dvou částí.

(1) První část kurzu OWD: výuka teorie a potápění v bazénu

06.–08.03.2020
27.–29.03.2020
15.–17.05.2020
26.–28.06.2020
07.–09.08.2020

Termíny první části OWD (teorie a bazény)
Pátek
Sobota
16:30–19:00
09:00-17:00
teoretický úvod a
pokračování teorie
seznámení se s výstrojí
v učebně Direct Ocean
v učebně Direct Ocean
a cvičební potápění
(Smetanova 11).
v bazénu (za Lužánkami).

Neděle
09:00-17:00
pokračování teorie
v učebně Direct Ocean
a cvičební potápění
v bazénu (za Lužánkami).

(2) Druhá část kurzu OWD: závěrečné ponory ve volné vodě
Slovensko – Senec, jezero Guláška
 Doporučujeme všem. Lokalita nabízí hezkou viditelnost, teplejší vodu, kvalitní zázemí pro výcvik.
Příplatek 500 Kč k základní ceně kurzu.

06.–07.06.2020
20.–21.06.2020
18.–19.07.2020
22.–23.08.2019

Termíny druhé části OWD (závěrečné ponory na Slovensku)
Pátek před
Sobota
Neděle
18:00 vyzvednutí
09:00 sraz účastníků
potápěčské výstroje na
v Senci u hotelu Zelený
Další dva ponory během
prodejně Direct Ocean
Dvor, během dne budou
dne.
(Smetanova 11).
následovat dva ponory.

Česko – lom Hostěradice
 Varianta pro otrlé. Lom přináší náročnější potápěčské prostředí. Bez příplatku.

06.–07.06.2020
20.–21.06.2020
18.–19.07.2020
22.–23.08.2019

Termíny druhé části OWD (závěrečné ponory v Česku)
Pátek před
Sobota
Neděle
18:00 vyzvednutí
potápěčské výstroje na
09:00–17:00 dva ponory
09:00–17:00 další dva
prodejně Direct Ocean
během dne.
ponory během dne.
(Smetanova 11).

Zahraničí – Chorvatsko nebo Egypt
 Chorvatsko doporučujeme těm, kteří chtějí kratší výlet k moři. Egypt nabízí ještě více sluníčka a moře
ještě slanější, jedná se o týdenní výlet.
Termíny (předběžné) a ceny (předběžné) druhé části OWD (závěrečné ponory v zahraničí)
Příplatek 20 000 Kč
Egypt
Cena je včetně letenky, ubytování se snídaní a
20.–26.04.2020
k celkové ceně
(Hurghada)
potápěčského balíčku.
kurzu.
Doprava na místo potápění a ubytování není
Příplatek 3 000 Kč
zahrnuto v celkové ceně kurzu. Poradíme,
29.04.–03.05.2020
Chorvatsko k celkové ceně
popřípadě můžeme pomoci zprostředkovat obojí.
kurzu.
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