DIVERsity

Witamy w DIVERsity; doskonałym miejscu uprawiania SCUBA diving oraz centrum szkolenia z
certyfikatem PADI. Nasza szkoła znajduje się w Puerto Colon, w niewielkiej odległości od Los
Cristianos, Playa de Las Americas, Fañabe oraz Costa Adeje na południu Teneryfy. Jesteśmy dumni z
tego, że znaleźliśmy się w gronie 4 szkół nurkowania rekomendowanych przez władze wyspy na
wybrzeżu południowym.
Oferujemy szkolenia nurkowania PADI, które są prowadzone przez profesjonalną i przyjazną ekipę
instruktorów. Ponadto dwa razy dziennie organizujemy nurkowania z przewodnikiem w
najciekawszych zakątkach Teneryfy. Zapraszamy do nas osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki
w tej dyscyplinie, ale również osoby doświadczone, którym polecamy pakiety, przygotowane w taki
sposób, żeby zadowoliły osoby na każdym stopniu zaawansowania w nurkowaniu. Oferujemy
bezpieczne i miłe nurkowania, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. Bez znaczenia czy chcą
Państwo odkrywać zalety głębokiego nurkowania, czy bardziej relaksującej przygody morskiej.
Zabierzemy Państwa w najlepsze miejsca, a co ważniejsze, zadbamy o to, żeby zawsze wrócili
Państwo bezpiecznie na powierzchnię. Mają Państwo duży wybór szkół nurkowania, ale my – zawsze
jesteśmy krok przed innymi, żeby spełnić Państwa oczekiwania.
Nurkowanie na Teneryfie jest interesujące oraz niesie ze sobą wyzwania dla osób na każdym stopniu
zaawansowania. Czyste wody Atlantyku doskonale komponują się z niesamowitym życiem
oceanicznym oraz formacjami lawy zastygłej w niezwykłej wodnej scenerii, której nie da się znaleźć w
innym miejscu na świecie.

Nurkowanie z DIVERsity
El Balito 8 – 27 metrów
Pomimo tego, iż nie ma tu zbyt prężnego życia oceanicznego, jest to doskonałe miejsce dla początkujących i zaawansowanych.
Zaletą jest tu sceneria wulkaniczna - wiele ciekawych jaskiń oraz korytarzy. Na głębokości 28 metrów można znaleźć interesujące
przesmyki. W głębinach znajdują się jaskinie, także takie, które połączone są z powierzchnią naturalnymi tunelami - kominami.
Bliżej powierzchni zazwyczaj można spotkać kolonie barakudy patrolujące wybrzeże. W jaskiniach żyją gąbki, zawilce, ryby
szklanookie oraz tzw. ryby trąby.

Playa Paraiso La Ancla 8 -25 metrów
Wybierzmy się na cykl nurkowań w jednym z najlepszych miejsc wyspy – z licznymi formacjami skalnymi oraz bogatym życiem
oceanicznym. Z platformy skalnej na głębokości 10 metrów schodzimy do 20 metrów, podziwiamy formacje klifów ciągnącą się aż
do głębokości 25 metrów. Możemy spotkać barakudę, ośmiornice, kolorowe węgorze morskie, leszcze morskie i trygony. Często
widuje się również płaszczkę morską, która mierzy sobie 2 metry, nie licząc ogona. Czasem odwiedza nas też rekin anioł oraz
płaszczka motylowata.

morska,

Jaskinia Palm Mar 20 – 35 metrów

Z powierzchni schodzimy na platformę skalną, która znajduje się na głębokości 20 metrów. Później zniżamy się przy ścianie skalnej
aż do piasku na głębokości 30 metrów. Tu znajdujemy wejście do ogromnej jaskini strzeżonej przez węgorze morskie. Nie
wpływamy do jaskini - gdyż odkrywając jej obszerny tunel wielu płetwonurków straciło życie - ale za to podpływamy do samego
wejścia, aby poczuć panującą tu niesamowitą, tajemniczą atmosferę ... Dalej, na piasku można dostrzec rożne gatunki trygonów,
czasem nawet rekina anioła.

El Condesito 18 metrów
W latach 70 statek o nazwie "El Condesito" zatonął mając na pokładzie torby z cementem, który miał być użyty do rozbudowy
miasta Los Cristianos. Choć nie jest to zapierający dech w piersiach hiszpański galeon, jest to niesamowite miejsce do nurkowania.
Wrak leży na dnie oceanu w ciekawej scenerii bazaltowych klifów. Mieszka tu bardzo dużo ciekawych gatunków: ryby trąby,
seriole, czy ryby papuzie. Śruba napędowa statku znajduje się na głębokości 18 metrów, a pokład na głębokości 10 metrów. Jest to
doskonałe miejsce do nurkowania dla nowicjuszy i osób doświadczonych na otwartych wodach. Dla nich też na głębokości 35
metrów ciekawostka – czarny koral.

El Submarino 22 metry
Dla większej rozrywki nurkujących turystów zatopiono dwa wraki w pobliżu Puerto Colo. Lata później dołączyła do nich łódź
podwodna – jeszcze ciekawsza gratka dla płetwonurków. Na głębokości 21 metrów możemy więc oglądać wspomniane wraki, które
są obecnie domem dla tysięcy ryb – kolonie roncadores przy rufie jachtu (typowi mieszkańcy wybrzeży Teneryfy) – oraz nieco
powyżej - ławice tuńczyków.

.

Roncadores Palm Mar 7 – 24 metry

Ze szczytu zakotwiczonej na głębokości 8 metrów platformy schodzimy do półkolistego klifu powulkanicznego – swoistego
amfiteatru, aż do piaszczysto – skalistego dna morskiego na głębokości 18 metrów. Barakudy krążą tu nad koloniami leszczy
morskich i roncadores, natomiast wzdłuż skał pływają ośmiornice, węgorze morskie oraz kraby pajęcze. Czasem, na głębokości 24
metrów zdarza się też spotkać płaszczki czy ryby jaszczurze.

Roncadores del Faro 6 – 20 metrów
Refujemy na wybrzeże południowo – wschodnie, gdyż jego usytuowanie geograficzne powoduje, że woda jest tu krystalicznie
przejrzysta. Nurkowanie na głębokościach 11- 18 metrów daje nam możliwość spotkania gigantycznych kolonii roncadores. Dalej
znajdziemy puste sieci rybackie oraz zakątki w skałach, z których wyglądają ośmiornice i węgorze morskie. Niejednokrotnie można
zobaczyć przepływające tuńczyki lub polujące barakudy ...

DIVERsity Snorkel Safari
Aby doświadczyć wspaniałych wrażeń podczas snorkellingu zapraszamy na naszą łódź ´DIVERsity´. Jej
doskonały silnik 14OHP pozwala na zabawną i ciekawą jazdę do miejsc, gdzie podróżnikom świata
podwodnego nurkuje się najlepiej. Gdy tylko zakotwiczymy i uczestnicy profesjonalnego nurkowania
zejdą w głąb oceanu, będą Państwo mogli zobaczyć jak wygląda scuba diving oraz nacieszyć oko
widokiem kolonii niektórych gatunków ryb oraz formacji powulkanicznych.

Wyposażymy Państwa w niezbędny ekwipunek, na który składają się: maska, pianka, fajka, buty i
płetwy. Nasi instruktorzy PADI objaśnią Państwu jak używać wymieniony sprzęt. Są oni także
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa. Państwa bezpieczeństwo
jest naszym pierwszym obowiązkiem.

Nasza łódź jest w pełni wyposażona w sprzęt do nurkowania, zawsze posiadamy sprzęt do udzielania
pierwszej pomocy oraz kompresor tlenowy.

Nasze Snorkel Safari odwiedzają te same zakątki, przy których nurkują profesjonaliści. Są to w związku
z tym najlepsze miejsca także dla osób uprawiających snorkelling, niedostępne z lądu.
ROZKŁAD:
Wypływamy rano i po południu, w większości dni tygodnia. Wcześniejsza rezerwacja jest niezbędna w
celu zapewnienia odpowiedniego komfortu wycieczki. Wyprawa trwa około 3 godzin, wypływamy i
wracamy do naszego centrum nurkowania w Puerto Colon. Po niej na pewno zastanowią się Państwo
nad szkoleniem w zakresie nurkowania z butlą tlenową.

Odkryj Scuba Diving
Jest to wstępny poziom do odkrywania życia podmorskiego. Państwa szkolenie będzie podzielone na
3 części i zabierze około 4 godzin. Tego typu szkolenia prowadzimy codziennie.

TEORIA
Pierwsza część obejmuje sesję teoretyczną. Jest ona prowadzona w naszej sali wykładowej z użyciem
interaktywnego zestawu DVD. Państwa instruktor wyjaśni jak używać sprzęt specjalistyczny podczas
podwodnej przygody. Zajęcia teoretyczne trwają zwykle około 45 minut.

SZKOLENIE W BASENIE TRENINGOWYM
Druga część szkolenia nauczy Państwa jak zakładać sprzęt do nurkowania oraz pokaże Państwu 4 proste
umiejętności nurkowania w naszym basenie treningowym. Zajęcia trwają od 45 minut do godziny.

NURKOWANIE NA OTWARTYCH WODACH
To jest właśnie początek nurkowania na otwartych wodach, do głębokości 12 metrów. Nasi instruktorzy
zabiorą Państwa na pamiątkowe nurkowanie. Zobaczą Państwo na własne oczy bogate życie oceaniczne
oraz ciekawe formacje lawy - tutaj w przejrzystych wodach w pobliżu Teneryfy. Ze względów
bezpieczeństwa i dla Państwa wygody na jednego instruktora przypada 4 uczniów. Nurkowanie będzie
trwało około 30 - 35 minut.

REJESTRACJA
Po ukończeniu kursu, zarejestrujemy Państwa w PADI– będzie to pierwszy krok w zdobyciu uprawnień
do nurkowania na wodach otwartych.

NASZE ŁODZIE PODCZAS NURKOWAŃ SĄ ZAWSZE DOSKONALE WYPOSAŻONE: W
TLEN, ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY, RADIO VHF, LATARNIE ORAZ ......
NAPOJE CHŁODZĄCE

Nasze specjalnie zbudowane centrum nurkowania zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
Państwu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa.

 Specjalnie zbudowany basen imitujący naturalne warunki, pierwsze kroki stawiają Państwo w
miejscu bezpiecznym i komfortowym
 Wielojęzyczni instruktorzy
 Klimatyzowana sala do zajęć teoretycznych, wyposażona w interaktywny zestaw DVD oraz
pomoce naukowe
 Oddzielne przebieralnie, ciepłe prysznice
 Miejsce odpoczynku - tu spędza się czas podczas przerw w nurkowaniu
 Kompresor elektryczny - Bauer VERTICUS 5
 Sklep ze wszystkimi niezbędnymi, najnowocześniejszymi przyrządami do nurkowania
 Własna łódź typu RIB 7.2 m, wyposażona w zestaw tlenowy, zestaw do pierwszej pomocy oraz
radio VHF

