Skal jeg tage dykkerkursus
på ferien eller i Danmark ?

Personalegaven
Hvorfor ikke glæde dine medarbejdere
med et dykkerkursus ?
Divers.dk kan tilbyde en skræddersyet

Divers.dk uddanner
dykkere indenfor
PADI systemet, der
er verdens største
og mest udbredte
uddannelelsesorganisation inden for
dykning.

løsning hvor tid og sted kan indpasses i
jeres planlægning.
Max 4 medarbejdere pr. instruktør.
Teori kan afholdes i jeres lokaler.
Bassintræning i en svømmehal nær jer.
Åbentvandsdyk foretages på en kyststrækning, eller fra båd, i jeres
lokalområde.

Hos os kan du starte din karriere som
dykker. Certifikatet er et PADI Open
Water, og er det mest anerkendte i
verden.
Kurset indeholder en blanding af teori,
undervisning og træning i bassin samt
åbent vand. Undervisningen kræver
ingen forkundskaber, og veksler mellem video indlæring, spørgsmålsforum
og multiple choice quizzer.
Det er muligt at tage teoridelen og
bassintræning hos os i Danmark, og så
tage resten af kurset hos et dykkercenter i udlandet hvilket naturligvis sparer
tid på ferien. Hvis I ønsker dette, så
hjælpe vi naturligvis med at finde et
egnet center tæt på jeres rejsemål.
Velkommen til Divers.dk

Birger Jersin

Divers.dk tilbyder endvidere at rejse med
dine medarbejdere til tropiske vande og
foretage de afsluttende dyk der....
Ring for mere info samt tilbud.

Divers.dk
Nordkystens Dykkercenter
v/ Birger Jersin
Mårumvej 17
3230 Græsted
Tlf.:
22 26 66 06
Web.: www.divers.dk
E-mail.: info@divers.dk

PADI SPECIALER

PADI KURSER
Prøvedyk

Nitrox

Prøv at dykke i svømmehal eller fra
strand.

Lær at dykke med indtil 40% ilt i
flasken.

Bubblemaker / Seal Team

Dybdespeciale

Børnenes mulighed for at udforske verden under vandoverfladen, min 8 år

Her lære du at dykke på dybder indtil
40 meter.

Junior Open Water

Vragspeciale

Som Open Water Diver, for de 10-15
årige, der derefter må dykke indtil 12 m
med professionel guide.

Med et vragspeciale lære du hvordan du
skal forholde dig ved dykning på/i vrag.

Peak Performance speciale

Scuba Diver

Med Peak Performance speciale lære du
om afbalancering.

Med et Scuba Diver kan du dykke med
en professionel guide eller instruktør

Semiclosed Rebreather

Open Water Diver

Lær at dykke med halvlukkede system,
hos Divers.dk uddanner vi i Dräger
Dolphin rebreather.

Med Open Water Certifikat, kan du
dykke med en makker indtil 18 meter.

Advanced Open Water
Med Advanced Open Water kan du
dykke med en makker indtil 30 meter.

Rescue Diver
På Rescue Diver kursus lærer du at
handle konstruktivt under stress.

Divemaster
Som Divemaster kan du arbejde professionelt som guide eller assistent i et
dykkercenter.

Digital Undervandsfoto

Kursuspriser
Prøvedyk
Scuba Diver
Open Water kursus
Jr. Open Water
Advanced kursus
Rescue kursus
Divemaster kursus

Ring for pris
2895,3495,3495,2495,2795,Ring for pris

Specialer:
Dybde
Nitrox
Vrag
Rebreather - Dolphin
Undervands foto
Peak performance

1595,1095,1595,Ring for pris
1295,1095,-

Har du prøvet at fotografere under vandet ? Vil du lære mere om uv-foto så er
dette kurset for dig, du lære om teknikker, udstyr, komponering af billeder
samt efterbehandling af dine billeder.

Andre ønsker ?
Har du ønske om andre PADI Specialer,
så kontakt os for nærmere info samt
priser.

