Programma liveaboard:
Inschrijven en duikmateriaal aanpassen+ 1 zwembad avond (introduik) bij
T&O Duiksport
Theorie
Na inschrijving krijg je het theoriepakket met een boek en een dvd om je
voor te bereiden op de cursus. Op die manier hoeven we aan boord minder
tijd te besteden aan de theorielessen en is er zoveel mogelijk tijd om te
doen waarvoor je bent gekomen, duiken!
Van maandag tot en met vrijdag heb je theorie en duikles op het schip.
Midweek
het inschepen is op zondagavond tussen 20.00 en 21.00 uur. We beginnen
dan met een korte theorieles en het checken van de uitrusting zodat je de
volgende dag kan starten met je eerste duik onderwater. Daarna is er tijd
voor gezelligheid en uitgebreid kennismaken met je mede cursisten.
De daarop volgende dagen begint de ochtend met rond een uur of 9 met
ontbijt waarna de dag bestaat uit een combinatie van duiken, theorie en
relaxen. Meestal zijn we ook een avondje in Renesse te vinden. We
overnachten soms op het water en soms in de haven. Na vijf dagen duiken
zijn we op vrijdag rond 17.00 uur terug in de haven van Scharendijke.
Ongetwijfeld heel veel duikplezier rijker.
Oefeningen
Met het schip gaan we voor anker op ideale locaties voor duiklessen. Wij
maken gebruik van een duikplatform waarop beginners de eerste
oefeningen doen. Dit plateau kan op elke gewenste diepte hangen. Zo
worden je eerste lessen net zo comfortabel en overzichtelijk als in een
zwembad.
Duiken
En daarna ga je echt duiken! Stap voor stap ga je dieper en ga je op zoek
naar het onderwaterleven waar de Grevelingen vol mee zit. De Grevelingen
is een van de mooiste duikgebieden van Nederland en omstreken. Je leert
dus duiken op geniale duikstekken. Wedden dat je na het behalen van je
brevet terug wilt komen!

Inbegrepen:

Niet Inbegrepen:

5 overnachtingen aan boord

drankjes aan de bar

alle maaltijden

vervoer naar Zeeland

havengelden

reis en/of annuleringsverzekering

theoriepakket

lakenpakket

gebruik duikmateriaal

Vereisten:

brevetkosten

15 jaar of ouder

flesvullingen

medische verklaring

Prijzen:
Cursus incl. Live Aboard € 599,Lakenpakket € 13,- p.p.
Data:
14 juli t/m 19 juli 2013

Informatie / Aanmelding PADI Open Water Diver Live Aboard

0299-476027
info@to-duiksport.nl
Openingstijden:

Maandag:10.00-17.00
Dinsdag: gesloten
Woensdag:14.00-19.00
Donderdag:14.00-19.00
Vrijdag:14.00-21.00
zaterdag:10.00-17.00
En op afspraak.

