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In deze Herfst nieuwsbrief blikken we vooruit op de opleidingsmogelijkheden in het najaar

en volgend duikseizoen. Onze opleidingsagenda is inmiddels bijgewerkt t/m juli 2019 !

Aanbiedingen: 
Suunto Zoop Novo + gratis rubber boot

Setaanbiedingen automatenset + BCD

Introductieduik

De introductieduik biedt je de mogelijkheid om met de duiksport kennis te maken. Wil je wel eens weten

hoe het is om onder water adem te halen en gewichtsloos in het water te zweven? Schrijf je dan voor een

introductieduik.

Wanneer je aansluitend aan de introductieduik inschrijft voor de PADI Open Water Diver cursus, is de

introductieduik t.w.v. € 37,50 GRATIS!!!  Vele cursussen worden ruimschoots voor aanvang al geboekt.

Wacht dus niet te lang: VOL = VOL!

za 13 oktober 18:00 – 21:30 uur

za 20 oktober 17:00 – 20:30 uur
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za 27 oktober 17:00 – 20:30 uur

za 17 november 17:00 – 20:30 uur

za 8 december 18:00 – 21:30 uur

za 5 januari 2019 18:00 – 21:30 uur

za 2 februari 2019 18:00 – 21:30 uur

za 30 maart 2019 17:00 – 20:30 uur

za 6 april 2019 18:00 – 21:30 uur

Reservering kan door een mail te sturen aan info@abcdive.nl

Droogpak Specialty 
Duikseizoen voorbij? Echt NIET!
De bladeren vallen binnenkort van de bomen en helaas

neemt de watertemperatuur alweer af, maar het duikseizoen

is nog lang niet voorbij. Zeker niet wanneer je een droogpak

hebt! Het water in de winter is een stuk helderder - zeker de

moeite waard!!

En heb je nog geen droogpak? Geen probleem. Wij hebben meerdere BARE droogpakken ter

beschikking. 

Maar wanneer je een BARE droogpak bij ons aanschaft voor of tijdens de cursus, is de

droogpakspecialty t.w.v. €185,- en huur van het pak voor het weekend t.w.v. €40,- Gratis!

Een voordeel van € 225,- !

za 24 november: theorie- en zwembadles

zo 25 november: 2 duiken te Vinkeveen

Cool Diving - Not Cold !

PADI Open Water Diver
Vanaf januari 2019 starten we bijna elke maand een nieuwe

PADI Open Water Diver cursus. Hieronder staan alle

mogelijkheden (met start en eind datum)

De meest opvallende nieuwe cursus is de Open Water

mailto:info@abcdive.nl?subject=Introductieduik


Cursus te Sharm El Naga. De theorie- en zwembadlessen geven we in Almere om vervolgens met je

eigen duikinstructeur de buitenwaterlessen af te ronden in helder tropisch water te Sharm El Naga!

Open Water Diver cursus Sharm El Naga (5 jan/26 mrt)

Open Water Diver cursus  1 (26 jan/12 mei)

Open Water Diver cursus  2 (2 mrt/2 jun)

Open Water Diver cursus  3 (20 apr/30 jun)

Open Water Diver SPOED cursus  (13 t/m 27 jul)

Voor alle cursusdata, klik hier

Met ABC Dive naar Sharm El Naga

Duiken in tropische omstandigheden, helder blauw en warm water, prachtig kleurvol koraal, vis in

overvloed, zeeschildpadden, grote murenes, roggen, dolfijnen en veel meer. Voor vele duikers staat dit

hoog op het verlanglijstje. Kortom, Idyllische omstandigheden.

We gaan van 24 t/m 31 maart 2017 naar Sharm El Naga! Wil jij ook je PADI duikbrevet halen of je

mogelijkheden als duiker verder uitbreiden tijdens een geweldige duikvakantie, kom dan 26 oktober om

20:00 uur ook naar naar ABC Dive en laat je informeren over de mogelijkheden tijdens

de informatiebijeenkomst.

Reserveren is geheel vrijblijvend en kan door een mailtje te sturen naar info@abcdive.nl. U geeft alleen

aan wat uw wensen zijn zonder ergens aan vast te zitten. Reserveringen hebben voorrang bij definitieve

boeking. Dit geschiedt in volgorde van datum van reservering – wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Na de informatiebijeenkomst op 26 oktober heeft iedereen maximaal 2 weken bedenktijd en kan zijn/haar

reservering omzetten naar een definitieve boeking. Zijn er daarna nog plekken over, dan benaderen wij

mensen op de wachtlijst of staat boeking voor eenieder vrij.

voor meer informatie, klik hier

http://www.abcdive.nl/agenda-opleidingen/
https://www.abcdive.nl/met-abc-dive-naar-sharm-el-naga/
mailto:info@abcdive.nl?subject=Sharm%20El%20Naga
https://www.abcdive.nl/met-abc-dive-naar-sharm-el-naga/


Suuno Zoop Novo nu voor € 199
met gratis rubber boot t.w.v € 19,95

EIGENSCHAPPEN:

de belangrijkste duikdata in één oogopslag op een groot, super-helder display

achtergrondverlichting en back illumination (licht op net als een fluoriderende manometer)

eenvoudig in gebruik door verbeterde menu bediening

een volledige decompressiefunctionaliteit

vijf duikmodi (Air, Nitrox, Gauge, Free en Off)

Tijdelijk t/m 31-12-2018 een Gratis Rubber boot, welke zorgt voor bescherming van de kast tegen

stoten en maakt bediening van de knoppen eenvoudiger, zelfs met dikke handschoenen aan.

meer info.....

AANBIEDING SET 1

https://www.abcdive.nl/met-abc-dive-naar-sharm-el-naga/
https://www.abcdive.nl/suunto-zoop-novo/
http://www.abcdive.nl/suunto-zoop-novo/


Aqualung Core Supreme set + Pro HD Trimvest

Van € 955 nu voor slechts € 725

Klik op de afbeelding voor meer info

 

AANBIEDING SET 2

Mares Loop 15X set + Bolt Trimvest

Van € 891 nu voor slechts € 725

Klik op de afbeelding voor meer info

https://www.abcdive.nl/abc-shop/product/aualung-core-supreme-acd-aqualung-pro-hd-trimvest/
https://www.abcdive.nl/abc-shop/product/mares-loop-15x-set--mares-bolt-trimvest/
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