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Dowolny kurs języka angielskiego połączony z kursem nurkowania 
 
KURS PADI NURKOWANIE W WODACH OTWARTYCH (OWD)  

4 zajęcia na basenie i 4 nurkowania w wodach otwartych 
 
Długość kursu: 3-4 dni 
Minimalny wiek: 15 lat  
Maksymalna głębokość: 18 m 
 
Kurs PADI OWD trwa trzy do czterech dni. W tym czasie uczestnicy poznają teorię oraz odbędą zajęcia praktyczne  
w basenie, a także zanurkują na otwartych wodach. Po pomyślnym zakończeniu kursu PADI OWD i zaliczeniu 
sprawdzianu uczestnicy otrzymają certyfikat PADI, który nigdy nie traci ważności. Uznaje się go na całym świecie. 
Każde nurkowanie w wodach otwartych trwa około 45 minut. 
CENA: 410 € 
 
KURS PADI ZAAWANSOWANE NURKOWANIE W WODACH OTWARTYCH (AOWD)  
5 nurkowań  
 
Długość kursu: 2-3 dni 
Minimalny wiek: 15 lat 
Maksymalna głębokość: 30 m 
 
Kurs składa się z pięciu nurkowań: dwóch nurkowań obowiązkowych – nawigacyjnego i głębinowego (poniżej 20 
m) i trzech wybranych przez uczestnika po szczegółowym omówieniu jego oczekiwań. Może to być: nurkowanie z 
łodzi, nurkowanie w nocy, nurkowanie wielopoziomowe, wiedza z zakresu życia podwodnego, poszukiwanie i 
wydobywanie, nurkowanie wrakowe lub inne. Po pomyślnym ukończeniu kursu PADI AOWD uczestnicy otrzymają 
certyfikat poziomu zaawansowanego PADI Advanced, który nigdy nie traci ważności. Pozwala on na zakup i 
wypożyczenie sprzętu do nurkowania, jak również na samodzielne nurkowanie z partnerem. Certyfikat ten 
uprawnia także do nurkowania w niemal wszystkich dostępnych regionach nurkowych. Maksymalna głębokość 18 
m (dozwolona dla posiadających certyfikat PADI OWD) zwiększa się do 30 m (PADI AOWD). Kursy PADI OWD 
oraz PADI AOWD to najpopularniejsze kursy nurkowania na świecie. 
CENA: 295 € 

 
KURS PADI NURKOWANIE W WODACH OTWARTYCH (OWD) + KURS  NURKOWANIA 
ZAAWANSOWANEGO (AOWD)  
 

Długość kursu: 5-6 dni  
Minimalny wiek: 15 lat 
Maksymalna głębokość: 30 m 
 
Kurs ten stanowi połączenie kursów PADI OWD oraz PADI AOWD, dostępnych razem w niższej cenie. 
CENA: 580 € 
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