PASTA-NURKOWANIE
Nurkujesz? Nurkowałeś/aś? Chcesz zanurkować?
Uwaga – jest możliwość zanurkowania w jeziorze Białym. Baza dzieli zejście do wody z
campingiem.
W odległości dostępnej „z płetwy” głębokość maksymalna 10 metrów, kilka platform, zatopiona
łódka – ale prawdziwą atrakcją są wody najpłytsze – między 2 a 4 metrem. Mnóstwo szczupaków
dużych i małych, okonie, raki. Ciekawa flora.
DLA TYCH, CO CHCĄ, ALE NIE UMIEJĄ
Możliwość zrobienia INTRO nurkowego z instruktorem (coś jakby skok ze spadochronem w
tandemie) – instruktor ogarnia cały Twój sprzęt i Ciebie, a Ty oglądasz podwodny świat nie
martwiąc się kwestiami technicznymi. W cenie jest krótka pogadanka o magii nurkowania, o
podstawowych zasadach, pełen sprzęt i, oczywiście, nieustanna opieka instruktora.
Cena: 150 zł/osoba
Jako gratis (ode mnie) – dla każdego chętnego „introwicza” – foto spod wody w durszlaku na
głowie ;)
Jedyne, co musicie mieć, to kostium kąpielowy i (najlepiej) czapkę (kwestia nie przeziębienia zatok
po nurkowaniu).
DLA TYCH, CO CHCĄ I UMIEJĄ
Osoby posiadające uprawnienia – OWD (lub analogiczny) bądź wyższe – proszone są o dobranie
się w pary lub odszukanie mnie w okolicy. Jeśli będzie nas nieparzyście lub nie czujecie się mocni z
nawigacji (baza nie jest oporęczowana!), mogę popłynąć jako przewodnik.
Opłata bazowa dla nurków – 30 zł. Cały sprzęt można wypożyczyć na miejscu. Można też
przywieźć swój, butle bijemy w bazie powietrzem 1,50 zł/l.
Można pomyśleć o wypłynięciu łodzią na „starą bazę” – z płetwy osiągalne 30 m, nurkuje się z
brzegu – i z brzegu wsiada do łodzi. Można też pomyśleć o nocnym, jeśli ktoś wytrzyma w stanie
trzeźwości ;)
Przyjadę do bazy w sobotę rano (okolice 9:00), wyjadę w niedzielę wieczorem – rozpoznacie mnie
po różowym durszlaku LUB biało-czarnej czapce na głowie – w trakcie nurkowania po czarnofioletowej piance ;)
Obiecałam kolegom kierownikom bazy, że wezmę na siebie organizację pasta-nurkowań, więc
najpierw szukajcie mnie. Uwaga – będę sprawdzać plastiki!
Fajnie by było, gdyby osoby chętne na podwodne rozrywki zgłosiły się do mnie ciut wcześniej,
ustalimy plan nurkowań, odpowiem na wszystkie pytania. Proszę o telefony od niedzieli 28 sierpnia
na nr 668695896

Natalia M. Malanowska
czasem na nurkowiskach zwana „Ciotką” ;)

* Jestem w trakcie kursu DM, nie zrobię intro ani żadnego kursu, ale przypomnienie nurkowania –
nie ma sprawy :) Jeśli jednak ktoś wolałby wejść do wody z instruktorem, wcale się nie obrażę ;)
Ktoś się Wami na pewno zaopiekuje!

