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ÁRLISTA
2017
Szolgáltatás

Ár

Leírás

Parti merülés

20 €/merülés

Tartalmazza a 12l palackbérlését és töltését.

Ellenőrző merülés

30 €/merülés

Választható, de minden búvár részére ajánlott, aki 6
hónapon belül nem merült.

Éjszakai merülés

28 €/merülés

Parti merülés parti felügyelettel. Lámpa bérlést nem
tartalmaz.

Merülésvezetés

15 €/fő

A merülés vezetés kevés merüléssel rendelkező vagy
régen merült búvárok számára ajánlott.

NEW Scooterrel (DPV) merülés

20 €/óra

A díj a parti vagy a hajós merülés díján felül értendő.
Kizárólag DPV kártyával bérelhető.
Egy hajós merülés, tartalmazza a 12l palack bérlését
és töltését. Hajó utas létszám min.6-max12 fő.

Hajósmerülés
„Fél” hajós merülés

22 €/merülés

Öblön kívül található autó roncshoz hajóval kijutás,
vissza úszás.

Hajósmerülés 1. zóna

26 €/merülés

Lisac sziget (Sv.Juraj), Spasovaci fal

Hajósmerülés 2. zóna

32 €/merülés

Rt.Sokol (Krk) -„Krk-csücsök", Zečevo, Račai zátony

Hajósmerülés 3. zóna

34 €/merülés

Prvić, Lukovo-Voda, U.Zdralove

Hajósmerülés 4. zóna

36 €/merülés

Rt.Stražica (Prvić) -„Gyöngyszirt", Rt.Šilo (Prvić) „Prvići kúp”

NEW Hajós merülés éjszaka 2. vagy 3. zóna

40 €/merülés

A merülés helye időjárás és megbeszélés függvénye.

Kísérő hajóban

15 €/fő

Nem búvár kísérő a hajóban.

Kedvezmények
Galatheás klubkártya

-10 %

Kizárólag galatheás klubkártyával rendelkezők alap
kedvezménye. A merülés számától függő
kedvezményekkel összevonható max. 20%-ig.

6 merülés

-10 %

Amennyiben legalább 6 parti és hajós merülésen vesz
részt.

10 merülés

-15 %

Amennyiben legalább 10 parti és hajós merülésen vesz
részt.

Felárak
15 l palack

3 €/merülés

Amennyiben a merülésen 12l-es helyett 15l-est
igényel.

Dupla palack

5 €/merülés

Amennyiben a merülésen 12l-es helyett duplát igényel.

Extra töltés
Nitrox töltés

0,6 €/liter
+ 0,5 €/liter

Bérlés
A teljes felszerelés a becsillagozott tételeket
tartalmazza.

Teljes felszerelés bérlés (*)

24 €/nap

Teljes felszerelés bérlés (*)

Teljes felszerelés egy merülésre, mely a becsillagozott
15 €/1 merülés tételeket tartalmazza.

Ruha *
Jacket *
Reduktor *
Ólomöv *
Palack
Maszk és légzőcső

9
9
9
3
5

€/nap
€/nap
€/nap
€/nap
€/nap
3 €/nap

1

Uszony és csizma
Kesztyű
Csuklya
Mélységmérő
Komputer
Lámpa

NEW Scooter (DPV)

€/nap
€/nap
€/nap
€/nap
9 €/nap
6 €/nap
20 €/óra
3
2
2
3

Kizárólag DPV kártyával bérelhető.

Tanfolyamok
PADI alapfokú tanfolyam 3 fő esetén

300 €/fő

PADI alapfokú tanfolyam 2 fő esetén

320 €/fő

PADI alapfokú tanfolyam 1 fő esetén

380 €/fő

Tartalmazza az elméleti oktatást, védett vízi
merüléseket, nyílt vízi vizsgát,felszerelés bérlését,
töltést. Minimum 3 fő esetén. Nem tartalmazza a
nemzetközi kártyát és a tananyagot.
Tartalmazza az elméleti oktatást, védett vízi
merüléseket, nyílt vízi vizsgát,felszerelés bérlését,
töltést. Minimum 2 fő esetén. Nem tartalmazza a
nemzetközi kártyát és a tananyagot.
Tartalmazza az elméleti oktatást, védett vízi
merüléseket, nyílt vízi vizsgát, felszerelés bérlését,
töltést. 1 fő esetén. Nem tartalmazza a nemzetközi
kártyát és a tananyagot.

PADI OW tananyag és regisztráció

70 €/db

Tartalmazza a letölthető elektronikus tananyagot és
nemzetközi kártya díját.

PADI OW tananyag és regisztráció

80 €/db

Tartalmazza a tankönyvet és nemzetközi kártya díját.

PADI OW tananyag és regisztráció

55 €/db

Kizárólag magyar vendégekre vonatkozik.

PADI haladó tanfolyam

300 €/fő

PADI haladó tanfolyam

320 €/fő

PADI haladó tanfolyam

380 €/fő

Tartalmazza a konzultációt oktatóval, 5 merülést, töltést
és felszerelést. Minimum 3 fő esetén. Nem tartalmazza
a nemzetközi kártyát és a tananyagot.
Tartalmazza a konzultációt oktatóval, 5 merülést,töltést
és felszerelést. Minimum 2 fő esetén. Nem tartalmazza
a nemzetközi kártyát és a tananyagot.
Tartalmazza a konzultációt oktatóval, 5 merülést, töltést
és felszerelést. Minimum 1 fő esetén. Nem tartalmazza
a nemzetközi kártyát és a tananyagot.
Tartalmazza a letölthető elektronikus tananyagot és
nemzetközi kártya díját.

PADI AOW tananyag és regisztráció

70 €/db

PADI AOW tananyag és regisztráció

80 €/db

Tartalmazza a tankönyvet és nemzetközi kártya díját.

PADI AOW tananyag és regisztráció
magyaroknak

55 €/db

Kizárólag magyar vendégekre vonatkozik.

NEW SCOOTER (DPV) tanfolyam

140 €/fő

NEW SCOOTER (DPV) regsztráció CMAS

40 €/db

Tartalmazza az elméleti felkészítést, 1 védett vízi és 1
nyílt vízi merülést.
Tartamzza a CMAS nemzetközi kártya díját.

Nyaralóknak kajak és búvár program
Tartalmazza a felszerelés bérlést, az elméleti
felkészítést és egy merülést oktató vezetésével.
Feltétele egy ezt megelőző próbamerülés egy hónapon
belül.

Próbamerülés partról

50 €/fő

Próbamerülés hajóról

65 €/fő

Hajókirándulás Krk szigeten fekvő Vela Luka
öbölbe

20 €/fő

Három órás program, 2 óra strandolás, szabadtüdőzés.
Min. létszám 8 fő. (Snorkel felszerelést adunk)

NEW Hajókirándulás Sv. Jurajba

19 €/fő

Vacsora Sv. Jurajban a tengarparton naplementében.
Min. létszám 8 fő. Az ár csak az útiköltséget
tartalmazza.

NEW Vidám hajókirándulás

15 €/fő

25 perces hajókázás a nyílt tengeren. Min. létszám 8
fő.

Maszk, légzőcső, uszony bérlés
Rövidruha
Kajakbérlés egy személyre

Kajakbérlés két személyre

4 €/nap
5
5
12
25
8
19
39

€/nap
€/ óra
€/3 óra
€/ nap
€/ óra
€/3 óra
€/ nap

2

Szabadtüdőzéshez nyaralóknak ajánljuk a maszkot,
légzőcsövet és a papucsos uszonyt.
Minden megkezdett óra.
Minden megkezdett 3. óra.
Reggel 9-19h.
Minden megkezdett óra 2 főre.
Minden megkezdett 3. óra 2 főre.
Reggel 9-19h.

