Beste duiker, hier volgt heknopt wat informatie om uw duikactiviteiten meí Calypso

Diving

prettig* te maken en te houden.
Aankomst bii Calvnso-oÍfice.
o Vanaf rond 10:30u is men er permanent aanwezig tot veelal 19:00u.
Inchecken op kantoor:
o Overleggen van uw duikbrevet en uw laatste duik
o Overleggen van uw medische verklaring (niet ouder dan2 jaar)
. Overleggen van een verzekeringsbewijs voor de duiksport
o Aangeven met welke fles u wilt duiken (15 liter of 12 liter).
. Aangeven of u wilt huren en zo ja wat u wilt huren (zie huurinformatie op blad 2).
Het transport van uw duikuitrustins:
. Zorgdat u uw duikuitrusting brj elkaar hebt bij Calypso-office.
. Leg deze dan in de Calypso-bus u/anneer die is gearriveerd.
o De Calypso-bus rijdt op tijd naar de haven met alleen de duikuitrustingen.
Naar de opstapplaats van de Calypso-boot:
o Van Calypso-office loopt u richting strand en volgt u linksaf de boulevard richting

o
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o
.

centrum.
Na ca. 8 minuten lopen gaatu over een bruggetje (links ervan ligÍ een rotonde).
Direct na het bruggetje gaatu rechtsaf en loopt u de pier op (rechts van u liggen witte
gebouwen onder een metalen overkapping en links eÍvan de haven).
Na ca. 2 minuten lopen zietu een betonnen trap en 30 meter verder de opstapplaats
(uitstulping aan de linker kant).
Blj deze uitstulping meert de Calypso-boot aan.

Het uitladen van de duikuitrustine:

o

.
o

Wanneer de Calypso-bus er is (deze gaat eerst nog verderop keren) neemt u de tank
van de door u bestelde grootte en legt die bij de aanmeerplaats neer.
Ook uw uitrusting neemt u uit de Calypso-bus en legt u die erbii (u kunt uw set, indien
gewenst, al opbouwen).
U aanwezigheid wordt gecheckt door de crew.

Het aan boord gaan van de Calypso-boot:
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Wanneer de Calypso-boot is aangemeerd, dient u te wachten tot alle duikers, incl. hun
uitrusting, van boord is.
Daarnakunt u, op aanwijzing van de crew, aan boord gaan.
Zet uw tank vast met de elastiek.
Plaats uw duikÍas ofkoffer zo dat anderen daar geen hinder van hebben.
Volg de aanwijzingen van de crew op.

Aan boord:
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Bouw uw set verder op (insert eruit of erin, vraag de crew).
Yraag om een loodgordel en/of lood.
Er is een toilet aan boord.
Er is zuurstof aan boord.
Er is een sproeimogelijkheid met zoet water aan boord.
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