
Záznam o zdravotní lékařské prohídce ne starší 6 měsíců (není povinné a na lodi se když tak vypisuje prohlášení)

turistické pojištění + potápěčské pojištění (povinné)

potápěčská certifikace

dekompresní bojka (min. 1 na dvojici)

automatika s octopusem

1 stroboskop (nebo chemické světlo) + 2 baterky (hlavní a záložní) na noční potápění

Nabízíme možnost sjednání cestovního pojištění od pojišťovny  přímo u nás při 

objednání jakéhokoliv zájezdu. Samozřejmostí je za příplatek rozšíření na rizikové sporty včetně potápění.

Náš tip:

1. celoroční pojištění včetně připojištění na rizikové sporty 2 400 Kč Ergo

2. pojištění storna zájezdu činí pouze 2,5% z kompletní ceny zájezdu u Allianz

3. týdenní pojištění s riz.pojištěním a storno zájezdu do 30tis. 376 Kč Kooperativa

Platnost pasu musí být ještě 6 měsíců po příletu z ČR a nesmí se vycestovat na rychlopas!

kopie pasu: 

nepoužitelné vracíme zpět

pas musí být platný ještě 6 měsíců po příletu zpět do ČR

dodání musí být uskutečněno max 3 týdny před odletem

jen stránka s fotkou (prosím čitelně, nerozmazaně, v malém rozlišení) 

Pokyny k odletu zasílám hned, jakmile přijdou od CK, od které odebíráme letenky. Dřív než týden před

odletem je nemáme a nemůžeme tak podávat jakékoliv informace o časovém itineráři

je znám týden před odletem do Egypta

parkovné u letiště GO Parking - objednání se slevou přes naše stránky:

https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=TOP842

přednostní rezervace horních kajut 1000 Kč/kajuta

své osobní léky (kapkay do uší, nosu, očí), na spáleniny; náhradní díly jako jsou hadice, náústek či pásky 

na masku a ploutve; pokud fotíte, tak nabíječky a baterky

NOVINKA

NEZAPOMEŇTE

PARKOVNÉ U LETIŠTĚ

CO S SEBOU:

POJIŠTĚNÍ

PAS

POKYNY

VÝCHOZÍ PŘÍSTAV

https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=TOP842


objednávky prosím zasílejte s časovým předstihem a max 10 dní před odletem

PIVO

VÝSTROJ

Ceny alkoholu se mohou v roce kdykoliv změnit na základě navýšení od dodavatele.

5 Euro

7 Euro

Neomezený Nitrox pro 15L lahev 29-33% 120 Euro

10 Euro

80 Euro

12 l lahev 29-33%

15 l lahev

2x12l

Neomezený Nitrox pro 12L lahev

29-33%

29-33%

29-33%

30 Euro

50 Euro

10 Euro

15 l lahev /hliníková safari

2x 12 l dvojčata /hliníkové safari

stage lahev /hliníková safari

nitrox

South africa bílé, červené 1 ks 0,7l 20 Euro

1 ks 0,7l 15 EuroOmar

Stella

VÍNO

24 ks 0,3l 35 Euro

24 ks 0,5l 40 Euro

Sakara 24 ks 0,5l 50 Euro

Heineken

Stella

Heineken 24 ks 0,3l 40 Euro

24 ks 0,5l 50 Euro

OBJEDNÁVKY


