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AQUANAUTIC ELBA

INFORMATIE 
EN PRIJZEN
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Wij bieden dagelijks tot acht duiktochten 
met onze boten aan. Twee speciale duik-
boten, gemaakt om aan uw duikwensen te 
voldoen. Ze combineren het gemak van een 
grote boot met de snelheid van een speed-
boot. Een derde boot voor dagtochten en 
snorkeltrips ronden ons aanbod af.

Bezoek de spectaculaire duikplekken in de 
buurt van onze basis. Gezinsvriendelijk, 
want na 2 uren kunt u weer zonnebaden 
op het strand. Verder kunt u met onze dag-
boot naar andere spectaculaire plekken 
rond Elba, gaat u lekker snorkelen of pro-
beert u eens onze SUP’s of de Seabobs uit. 

Verken nieuwe duikstekken bij ons, bezoek 
het wrak van Pomonte. Geniet van de rust 
van een verlaten baai tijdens de lunchpau-
ze en duik met of zonder begeleiding af 
naar de prachtige Gorgonen.

Meer duikplekken bezoeken we met de 
Land Rover van de Duikschool. Deelt u uw 
duikdag individueel en flexibel in, wij ma-
ken het mogelijk. 

Een prachtige plek voor het uitwisselen van 
ervaringen na het duiken, of gewoon om te 
ontspannen is ons ruim en overdekte ter-
ras onder de hoge dennenbomen. Hier is 
tevens gratis draadloos internet (wifi) voor 
u beschikbaar.

De duikopleiding vindt plaats in kleine 
groepen, overleg en afstemming vindt 
plaats met alle deelnemers, U kunt op elk 
moment met een cursus starten! Regelma-
tig verzorgen wij ook de duikinstructeurs 
opleiding.

Onze jaarlijks vernieuwde Mares huurui-
trusting zorgt voor een maximaal duik-
comfort en veiligheid. Nitrox kunt u bij 
ons voor uw duikavonturen zonder meer-
prijs gebruiken. Daarbij garanderen wij de 
hoogste standaard voor perslucht en Ni-
trox. Voor onze gasten is het zichtbaar dat 
tijdens het vulproces de kwaliteit van de 
ademlucht continue elektronisch gecon-
troleerd wordt. 

Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij het 
plannen van uw reis. Van de transfer naar 
het eiland tot het vinden van een geschikte 
accommodatie.

Zo kunt u nog meer van uw duikvakantie 
genieten. Het Aquanautic Resort “AL Poz-
zo” biedt u in de directe omgeving van het 
Duikcentrum naast ruime accommodaties, 
een individueel halfpension en andere 
voorzieningen die u zullen verrassen.
 
Wij verheugen ons op uw komst!
Het Aquanautic Elba-team.

Onze basis bevindt zich op het Toscaanse eiland Elba, 
in de idyllische baai van Morcone onder het schilderachtige 

bergdorp Capoliveri. Beleef een onvergetelijke tijd - 
onder en boven water. 

HARTELIJK WELKOM BIJ 
AQUANAUTIC ELBA

BIJ ONS 
NITROX 
ZONDER 
TOESLAG

VOOR INFORMATIE EN 
BOEKINGEN

+39 339 6385979
info@aquanautic-elba.de
www.aquanautic-elba.de

VOOR MEER INFORMATIE:
AQUANAUTIC-ELBA.DE

Dive Sustainably
Dive Thoughtfully

Dive Clean

AQUANAUTIC
ENVIRONMENTAL 

STANDARD
Klimaatvriendelijk duiken 

bij Aquanautic Elba

Dive Safely
Dive Carefully 

Dive Responsibly

AQUANAUTIC
SAFETY 

STANDARD
Meer zekerheid bij het duiken



Huuruitrusting (compleet, zonder lamp)
Per duiktocht 
incl. computer  .................................... € 22,50

Huuruitrusting (uitrustingsonderdelen)
Per duiktocht
Masker/Snorkel  ................................€ 5,-
Vinnen/Schoenen  ...........................€ 5,-
Trimvest  ...............................................€ 7,50
Ademautomaat ................................€ 7,50
Fles (zonder vulling)  ........................€ 2,50
Duikpak  ...............................................€ 7,50
Duikcap/Handschoenen  ..............€ 3,50
Duikcomputer  ...................................€ 7,50
Loodgordel met lood  ......................€ 2,50
Onderwaterlamp (LED)  .................€ 5,-
Markeringsboei 
(verplicht in Italië)  ............................€ 0,50

Wij laten u geen kou lijden: Bij 
Aquanuatic-Elba zijn er gratis 
droogpakken in het laagseizoen.

DUIKTOCHTEN HUURUITRUSTING DUIKOPLEIDING

Natuurlijk bieden wij ook opleidingen 
volgens PADI-normen aan.

Duiktochten
Alle duiktochten incl. vervoer, fles met vul-
ling, nitrox of lucht en lood.

20 duiktochten  .................................€ 620,-
10 duiktochten  .................................€ 320,-
6 duiktochten  ....................................€ 204,-
2 duiktochten  ....................................€ 72,-
1 duiktochten  ....................................€ 38,-

Extra‘s
Geleide duiktocht 
(max. 4 duikers)  ................................. € 5,-
Privé-duikgids 
(per duiktocht)  ................................... € 30,-

Flesvullingen
Nitrox/lucht 200 bar 
per fles .................................................... € 8,50

Onze vulinstallatie (bj. 2015) voldoet aan 
de nieuwste stand van de techniek en be-
staat uit een membraaninstallatie voor 
de productie van Nitrox en twee BAU-
ER®-compressoren. De kwaliteit van de 
ademlucht wordt permanent elektronisch 
bewaakt.

SSI Try Scuba
1 module theorie
1 duiktocht
Incl. complete 
huuruitrusting ................................... € 69,-

SSI Scuba Diver
3 modules theorie
3 modules begrensd buitenwater
2 duiktochten
Huuruitrusting zonder 
masker, snorkel ..................................€ 220,-
Incl. complete 
huuruitrusting ...................................€ 230,-

SSI Open Water Diver
6 modules theorie
6 modules begrensd buitenwater
4 duiktochten
Huuruitrusting zonder 
masker, snorkel ..................................€ 350,-
Incl. complete 
huuruitrusting ...................................€ 360,-

SSI Open Water Diver 
+ SSI Nitrox Specialty
met eigen masker ............................€ 390,-
met huuruitrusting .........................€ 400,-

Vrijduiken/Apneuduiken
Introductie Apneuduiken
Incl. complete huuruitrusting
Per eenheid .........................................€ 69,-

Boottocht Apneuduikers
met eigen uitrusting
zonder duikgids .................................€ 15,-
met duikgids.......................................€ 69,-

SSI Specialty .......................................  € 79,-
Bijvoorbeeld:  diepduik, nachtduiken, 
Navigatie, Perfect Buoyancy 
(drijfvermogen)

Altijd exclusief materialen  en duiken

SSI online lesmaterialen
SSI Scuba Diver/SSI OWD ..............€ 59,-
SSI Specialties ....................................€ 39,-
React Right/S&R/SoD .....................€ 79,-

SSI Dive Guide .................................. € 800,-
Organisatie en leiden van duikactiviteiten

SSI Assistant Instructor ............... € 570,-
Assistent instructeur, voorwaarde  voor de 
instructeursopleiding

SSI Open Water Instructor  ........ € 990,-
Inclusief specialty instructeur voor 
NITROX, Perfect Bouyancy  en Stress 
and Rescue

SSI Assistant Instructor
+ SSI Open Water Instructor ......€ 1.350,-
Exclusief materialen en instructor 
Evaluation (IE)

SSI Dive Guide
+ SSI Divemaster
+ SSI Assistant Instructor
+ SSI Open Water Instructor ......€ 1.950,-
Exclusief materialen en instructor 
Evaluation (IE)

TESTCENTRUM
TEST BIJ ON DE 

ALLERNIEUWSTE DUIKUITRUSTING 

De Aquanautic-garantie: wij gebruiken altijd 
de nieuwste MARES®-huuruitrusting, die wij 
jaarlijks vervangen! 
 
Wij zijn een MARES®-testcenter. Bij ons kunt u 
gratis de nieuwste MARES®-producten testen! 
Neem contact op met ons!

ALE SSI 
SPECIALTIES 

SLECHTS

 € 79 MINERALEN BOOTTOCHT

Avontuurlijk 
schatzoeken.

Ontdek de rijkdom aan mineralen 
van het eiland Elba. Wij brengen u 
naar verlaten baaien waar u diverse 
mineralen, van Pyriet tot Magnetiet, 
kan vinden. 

Prijs per persoon  ............... € 28,-

Geldig vanaf januari 2019. Wijzigingen voorbehouden.

*  Flessengrootte naar keuze 5,8,10,12 
of 15 liter.

LUCHTHAVEN TRANSFER SERVICE 
PISA – ELBA

 

Onze afhaalservice voor 
aankomst zonder stress.

Reist u aangenaam  met het vlieg-
tuig naar Pisa, wij halen u dan direct 
van de luchthaven op.

Prijs per persoon enkele reis  ... € 75,-

SCOOTERVERHUUR

Ontdek Elba op 
Italiaanse wijze.

Ontdek de schoonheid van het eiland 
op Italiaanse wijze. Onze nieuwe 125 cc 
scooters verhuren wij aan de duikbasis, 
u kunt meteen starten. Goede reis!

Tweede helm: € 5,- per dag

* Aanbod is geldig van 27-07 tot  07-09-2019,  
exclusief kosten overtocht.

E-BIKE VERHUUR

Fietsen zonder 
inspanning.

Plezier voor het hele gezin: 
Fiets ontspannen naar de 
hoogste piek van Elba zonder 
buiten adem te raken!

AQUANAUTIC ELBA KIDS CLUB

Als het aan uw kinderen ligt, 
kunt u gerust nog iets langer 
onder water blijven.

Tijdens de duiktochten worden in de Aquanautic 
Kids Club spannende spelletjes en activiteiten 
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar georganiseerd. 
Wij knutselen verrekijkers en piratenmutsen, we 
zoeken op het strand stenen en beschilderen ze, 
we verzamelen strandgoed en maken daarmee fi-
guren of we bouwen het grootste zandkasteel van 
het strand. 

Ondertussen kunnen mama en papa samen 
van hun duiktocht genieten. 

Toegang Kids Club, per tocht en kind  ...............€ 10,-
Toegang Kids Club, per tocht en gezin  .............€ 20,-
Kids Club startpakket (optioneel) ......................€ 10,-

1 dag  .................. € 40,-
2 dagen  .............. € 70,-
1 week ................ € 220,-

1uur  ....................................€ 8,-
1 dag  ...................................€ 35,-

IN DE PRIJS VAN DE 
APPARTEMENTEN 

“AL POZZO” EN 
“VILLA MORCONE” 

INBEGREPEN

TRANSFER BIJ BOEKEN 
VAN EEN APPARTE-

MENT IN HET COMPLEX 
“AL POZZO” EN “VILLA 

MORCONE” IS
INCLUSIEF.*

BIJ ONS 
NITROX 
ZONDER 
TOESLAG


