
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) +  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. týdenní pojištění včetně připojištění na rizikové sporty  a storna a COVID   472 Kč Uniqa

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

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 2 týdny před odletem

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

pokyny k odletu zasílám ihned, co nám přijdou od CK, od které odebíráme letenky. Dřív než týden před

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

RH parking:  https://www.rh-parkovaniuletiste.cz/

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

přednostní rezervace horních kajut 1000 Kč/kajuta

NOVINKA

TOP DIVE s.r.o.
Palackého 1430, 666 02 Předklášteří

cesty za potápěním, škola potápění, obchod

www.topdive.cz

777 060 596Ing. Pavel Šenk pavel@topdive.cz

PARKOVNÉ U LETIŠTĚ

CO S SEBOU:

POJIŠTĚNÍ

PAS

POKYNY

Petra Šenková 724 983 464 petra@topdive.cz
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objednávky prosím zasílejte s časovým předstihem a max 10 dní před odletem

PIVO

PROSECCO

Walmond white or rose

VÝSTROJ

1 ks 0,7l 23 Euro

Používání WIFI zařízení v Egyptě (drony, dálkově řízeně kamery a teleskopy)

Cestující kteří přicházejí do Egypta přes jakékoliv egyptské letiště, není dovoleno přivést s sebou nebo vlastnit žádnou z výše uvedených věcí 

do Egypta. (Vyjímečně je možné  pouze po obdržení povolení od příslušného orgánu Ministerstva obrany). V případě porušení hrozí 

odsouzení na dobu 1-5 let a také finanční pokuta  včetně zabavení věcí.

Těšíme se na vás v Egyptě

6 Euro

7 Euro

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

12 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

60 Euro

10 Euro

15 l lahev /hliníková safari

2x 12 l dvojčata /hliníkové safari

stage lahev /hliníková (bez postroje) 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 45 Euro

Sakara 24 ks 0,5l 55 Euro

Heineken

Stella

Heineken 24 ks 0,3l 45 Euro

24 ks 0,5l 55 Euro

OBJEDNÁVKY


