
Freediving adventure 21-28/07/2018 Ionian sea



Η FreediveGreece  συνεργάστηκε µε την 
EYsailing και προσφέρουν την εµπειρία ενός 
ταξιδιού ιστιοπλοΐας και ελεύθερης 
κατάδυσης! 
  

Η FreediveGreece 
αποτελεί κορυφαία οµάδα 
ελεύθερης κατάδυσης και 
υποβρύχιας αλιείας. 
Δραστηριοποιείται στην 
οργάνωση σχολών όλων 
των επιπέδων και 
σεµιναρίων. Είναι 
πιστοποιηµένη και 
αναγνωρισµένη από τις 
κορυφαίες οργανώσεις 
του χώρου. 

Η EYsailing 
εξειδικεύεται στην 
διοργάνωση θεµατικών 
ιστιοπλοϊκών ταξιδιών. 
Στα ταξίδια µας 
εµβαθύνουµε στην 
γνωριµία τον τόπων που 
επισκεπτόµαστε µε 
δραστηριότητες σε 
στεριά και θάλασσα 
πέρα των 
συνηθισµένων.



  

Στο ταξίδι µας µέσω µοντέρνων τεχνικών κατάδυσης, οι συµµετέχοντες θα 
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους εξασκώντας αρχές όπως σταθερά βάρη µε 
πέδιλα, free immersion, σταθερά βάρη χωρίς πέδιλα και εναλασσόµενα 
βάρη. Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση θα εστιαστεί στις τεχνικές 
εξίσωσης. Με εναλασσόµενα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα οι 
συµµετέχοντες θα αποκτήσουν αντίληψη των σωµατικών τους 
λειτουργιών, έλεγχο αναπνοής και ολικής χαλάρωσης. Τα θεωρητικά 
µαθήµατα θα εφαρµόζονται άµεσα στο νερό τελειοποιώντας την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υποβρύχια αλιεία 
Στο ταξίδι επίσης θα γνωρίσετε βασικές αρχές όπως εξοπλισµός, 
προετοιµασία, κανόνες ασφάλειας και τεχνικές αλιείας. Θεωρία και 
πράξη, ψαρεύοντας πλάι στους κορυφαίους.  

Ελεύθερη  
   κατάδυση



                      Ιστιοπλοΐα µε την  

Στο ταξίδι  µας θα γνωρίσουµε τις βασικές αρχές ιστιοπλοΐας όπως χρήση πανιών, ναυσιπλοΐα, κόµποι και άλλα. 
Ταξιδεύοντας από νησί σε νησί, θα εξοικιωθούµε µε τον τρόπο ζωής στο σκάφος και το ταξίδι.  

Πέρα από την εκπαίδευση στην ελεύθερη κατάδυση, θα κολυµπήσουµε σε παραλίες που προσεγγίζονται µόνο µε 
σκάφος, θα επισκεφτούµε γραφικά λιµάνια και χωριά του Ιονίου. Εκεί θα έχουµε την ευκαρία να επισκεφτούµε 
όσοι από εµάς το επιθυµούν,  µουσεία, εκθέσεις ακόµα και εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ και πανηγύρια. Θα 
δοκιµάσουµε τοπικά εδέσµατα και σίγουρα θα φροντίσουµε κάποια βράδια να ψήσουµε ψάρια που έχουµε βγάλει 
εµείς!



Το ταξίδι 
Το Ιόνιο αποτελεί ιδανικό προορισµό τόσο για 
ιστιοπλοΐα όσο και για ελεύθερη κατάδυση. Με 
διάσπαρτα νησιά και πολλούς όρµους, σταθερό άνεµο 
σε ένταση και διάρκεια καθώς και κρυστάλλινα, διαυγή 
νερά. Θα γνωρίσουµε δυσπρόσιτες παραλίες, ξέρες και 
βραχονησίδες αλλά και γραφικά ψαροχώρια και 
λιµάνια.



Το σκάφος 

Το σκάφος µας είναι ένα ιστιοφόρο Bavaria  44 
ft, του 2003 ανακαινισµένο το 2016. 

•  Έχει 4 καµπίνες (3 διπλές και µια καµπίνα 
µε κουκέτες πάνω-κάτω) και 2 WC µε 
ντους. 

• Παρέχει πλήρη εξοπλισµό κουζίνας, µε 2 
εστίες και φούρνο. Ηλεκτρικό ψυγείο και 
ένα πάγου. Πλήρη σκεύη µαγειρικής και 
σερβίτσια. 

• Ηχητικό σύστηµα fm, mp3, aux µε ηχεία 
έσω και έξω. 

• Παροχή ρεύµατος DC 12V & AC 220 (max 
100watt) 

• laptop κοινόχρηστο µε 1GB  internet. 
• Τα πανιά του είναι όλα µε reefing ιδανικό 

για άνετο ταξίδι . 
• µικρό φουσκωτό µε εξωλέµβια. 



EYsailing yacht



Το ταξίδι Freediving Adventure 

Διάρκεια : 1 εβδοµάδα, 21-28/07/2017  
Επιβίβαση – αποβίβαση : Λιµάνι Λευκάδας, 
µαρίνα 
Περιοχή ταξιδιού : Ιόνιο πέλαγος 

Παροχές : 
• Σκάφος  
• Σκίπερ 
• καύσιµα και νερό για το σκάφος 
• Σεντόνια & πετσέτες 
• πρωινό µε ελληνικά και κυρίως ντόπια 

προϊόντα  
• WiFi 1GB/εβδοµάδα  
• καθάρισµα 
• φουσκωτό µε εξωλέµβια 
• Μάσκες εξοπλισµός & παρατήρησης 

βυθού 
• Υποβρύχια κάµερα (GoPro)  
• Laptop 
• Φόροι και τέλη λιµανιών 
• Δίπλωµα πιστοποίησης επιπέδου

Κόστος 

Η τιµή του ναύλου διαµορφώνεται στα 
1250€ ανά συµµετοχή. 

Κράτηση επιβεβαιώνεται µε καταβολή 
του 30% του συνολικού ναύλου. 
Εξόφληση πρέπει να γίνει 45 ήµερες 
προ έναρξης του ταξιδιου.



• όλοι η συµµετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών  
• Ιατρικό πιστοποιητικό για συµµετοχή σε υποβρύχιες 
δραστηριότητες 
• υπογραφή δήλωσης µε πριν την έναρξη του ταξιδιού 
• όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να προµηθευτούν τον 
απαραίτητο εξοπλισµό, επικοινωνήστε µαζί µας για 
οργανώσουµε τον εξοπλισµό σας.

Ειδικές απαιτήσεις



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ακόµα για κάποιο ειδικό αίτηµα επικοινωνήστε µε

Διεύθυνση: Δηµ. Βότση 14, Πάτρα 26221 
Τηλέφωνα :   
Ελλάδα : +306944538997, +306946330404, +30 2610270768 
Ην. Βασίλειο :  +44 (0) 7807018063 
Email : info@eysailing.gr 
web : www.EYsailing.gr 
facebook/eysailing

Διεύθυνση: Εµµανουήλ Μπενάκη 45, 10681, Αθήνα 
Τηλέφωνα :  +306944506679 
web : www.freedivegreece.com 
facebook/freedivegreece

Επικοινωνία
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