Wrakduiken in Kroatië
Wrakduiken Kroatie

to: wrakduiken

16/02/2017 12:13

Bcc: Koen Willemse
Please respond to wrakduiken

Beste duikvrienden,
Mijn naam is Wouter Klaassen, zo’n 32 jaar lid van de NOB (Nederlandse zusterorganisatie
NELOS) en tevens 2* instructeur.
In Nederland ben ik zeer actief als instructeur.
Kroatië heeft echter mijn hart gestolen. In de omgeving van Porec (Istrië Kroatië) ben ik in
het bezit van een vakantieaccommodatie voor 15 personen.
Ik maak veel (wrak)duiken in de Adriatische zee. Sinds 2014 organiseer ik ook voor groepen
van 10 a 12 duikers “wrakkenexpedities”.
Daarbij richt ik me voornamelijk op gezellige verenigingen. Verenigingen waarvan de leden
samen een weekje willen wrakduiken en ook na de duik gezellig willen en kunnen samenzijn
(eten en drinken, excursie).
Wie zouden er deel kunnen nemen:
Locaal worden er aan wrakduiken de volgende eisen gesteld:
Minimaal 2* duiker (Advanced) met minimaal 50 gelogde duiken. Ervaring (afgelopen jaar)
met diepe duiken is gewenst omdat we er van uitgaan dat bijna alle duiken voorbij de 30
meter zijn.
En omdat we 2 duiken op een dag gaan maken is Nitrox‐basis ook aan te bevelen.
(Meestal duiken we met Nitrox/EAN28.)
Een actuele medische keuring.
Zie link voor meer info, filmpjes over onder meer wrakken die wij in die week kunnen
bezoeken. http://www.wrakduikeninkroatie.nl
Wat is er voor jullie door mij te organiseren:
‐
Exclusief voor jouw vereniging met 10 a 12 duikers.
‐
7 overnachtingen in residentie Stranici12, t/m 13 slaapplaatsen verdeeld in 2 huizen.
‐
All inclusive. Ontbijt, lunch(aan boord), diner en drank. (koffie, thee, fris, wijn of bier)
We gaan ook een paar keer “uit eten”.
‐
10 duiken waarvan minimaal 8 wrakduiken vanaf een boot. (Afhankelijk van de
weersomstandigheden)
‐
De duiken zijn inclusief lood, 15ltr. fles, lucht of eventueel Nitrox/EAN28.
‐
Periode september / oktober 2017 of juni 2018
‐
Totaalprijs € 645,‐‐ p/p
‐
Exclusief:
Huur duikmateriaal
Privé uitgaven
Vervoer naar Kroatië v.v. (En lokaal vervoer)
Als jullie denken, dit lijkt ons wat en je hebt vragen, neem dan contact met mij op.
Met vriendelijke duikgroeten,

Wouter Klaassen
06‐46140915
www.wrakduikeninkroatie.nl
www.stranici12.com
www.facebook.com/Wrakduiken‐in‐Kroatië‐197225887296060/
wrakduiken@stranici12.com

