
                                                                                                
 

Tec expeditie Kroatie, Knirca!  
08 – 14 september 2018 

Van 08 september tm 14 september 2018. staat er een enerverende expeditie op de Diveplace agenda waar je 
heerlijk kunt technisch duiken of een tec opleiding kunt starten of afronden. We geven Tec opleiding vanaf het 
begin maar ook naar extreme dieptes van 90 meter. 

Bestemming: Krnica, Kroatië 

Tecduikers gaan hier hun hart helemaal ophalen. In ca 15 graden watertemperatuur kun je diep-, wrak- en 
vooral fantastisch technisch duiken. Of je nu veel ervaring hebt of een beginnende technische duiker bent. Dit 
is een expeditie die je niet mag missen en waar je nog heel lang over na gaat praten. Wil je mee maar je hebt 
de opleidingsniveau nog niet, geen probleem. In de maanden januari tm april doen we diverse tec opleidingen. 

       

We zullen vijf bootdagduiken maken op diverse locaties, 2 duiken op een dag. Het programma: 

Dag 1: Reizen naar Kroatië, eigen vervoer, carpoolend 
Dag 2 tm dag 6: Duikdagen, 2 duiken op een dag 
Dag 7: Reizen naar Nederland, eigen vervoer, carpoolend 

Dagplanning is afhankelijk van de weersomstandigheden, kan afgeweken worden. 
Tijdens deze duiken is het mogelijk om diverse tec opleidingen of instructeurs rating af te ronden of te 
volgen. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op. 
 
Waar verblijven we? 
Gedurende onze reis verblijven we in appartement op basis van een 2-persoonskamer (2 persoonsbed). Het 
appartement is 2 kilometer gelegen van de plaatselijke duikcentrum 

 



                                                                                                
 

Reissom 

Wil je met Diveplace mee naar Kroatië in April? Laat het ons dan zo snel mogelijk en stuur ons een email naar 
info@diveplace.nl, het aantal plaatsen is beperkt helaas. De reissom bedraagt per persoon € 699,00 
(gebaseerd op 6 deelnemers).  

Inclusief:  

 5 dagen bootduiken, 2 duiken op een dag 
 Appartement gebaseerd op 2 persoons-kamer, 2-persoonsbed 
 Eigen vervoer 
 Enerverende duikexpeditie 

Exclusief:  

 Ontbijt, lunch en diner 
 Huur technisch duikmateriaal 
 Exclusieve gassen en opleidingen 
 Privé uitgaven 
 Additionele uitgaven 
 Calamiteitenfonds € 2,50 en administratiekosten/reserveringskosten € 30,00 

  

Info Avond 

Er voor de reizigers een informatie avond worden georganiseerd om alvast in de stemming te komen en de 
laatste informatie tot je te krijgen. Hier gaan we verder in op de temperatuur en duik mogelijkheden en indien 
je nog niet (volledig) beschikt over een eigen uitrusting hoeft dat zeker geen belemmering te zijn. Wij zijn je 
graag van dienst met onze moderne en goed onderhouden apparatuur. Deze apparatuur kun je tegen de vaste 
lage tarieven bij ons huren.  

Tot slot 

Heb je zin om mee te gaan en te genieten van een heerlijke tec reis? Helaas zitten we aan een maximum vast. 


