


Juny
9, 10, 11 i 16, 17, 18 curs Open Water Diver Padi
Curs per aprendre tot el necessari per a la pràctica del busseig 
amb escafandre autònom fins 18m.
Contingut del curs: 
- 5 immersions en aigües confinades i 4 en aigües obertes.   
5 sessions teòriques. 
Requeriments: 
- Certificat mèdic,2 fotografies i fotocòpia del DNI 
El curs inclou: 
- Titulació internacional Open Water Diver PADI. 
- Equip complet. 
- Llibre de registre d’immersions Logbook. 
- Llibre i CD Open Water Diver. 
Preu del curs: 320 €

Diumenge 18, a les 9,00 h. Immersió al Pa Rossat. Aflorament 
rocós davant de Sitges profunditat entre 9 i 14 m. Es poden veure 
gorgònies, congres, morenes, bancs de sargs, castanyoles, algun 
petit nero així com algun pop, nudibranquis, crancs ermitans i amb 
una mica de sort algun grup de milanes o peix lluna.Preu de la 
sortida 25€ (inclou botella, ploms i pàrquing).

Juliol
Del 1 al 7 Viatge De Navegació I Busseig A Menorca. 
Gaudirem de la navegació i la vida a bord, com de les immersions 
mes emblemàtiques d’aquesta meravellosa illa.
Preu per persona 785 €.
Diumenge 23 Immersió als Biòtops. Mòduls de 
producció consistents en una estructures de 3 
m. d’alçada. Agrupats entre ells a una distància 
aproximada de 8 o 10 m. Gran nombre de 
nudibranquis així, bancs de castanyoles, sargs i 
ocasionalment fins i tot déntols i algun banc de bonítols.
Preu de la sortida 25 € (inclou botella, ploms i pàrking).

Agost
Diumenge 13, a les 10,00 h. Immersió al Parc D’esculls Artificials 
Del Garraf.
Consisteix en 24 mòduls tipus geoda de 8,8 tones.
L’estructura central consisteix en 10 d’aquests mòduls formant un 
grup que s’eleva uns 5 metres del fons; la resta de mòduls romanen 
fondejats al voltant d’aquest.
Entre les espècies que podem trobar estan les castanyoles, els sards, 
algun pop i ocasionalment bancs de pelàgics i fins algun peix lluna.
Immersió ideal per als aficionats a la fotografia.
Preu de la sortida 25€ (inclou botella, ploms i pàrquing).
Diumenge 27 a les 9:00 h. sortida a la Massa d’Or a Cadaqués.

Setembre
15, 16, 17 i 22, 23, 24 Curs Advanced Open Water
Curs en que descobriràs i perfeccionaràs noves tècniques: 
Busseig profund fins a 30m., nocturn, vaixells enfonsats, 
orientació subaquàtica, recerca i recuperació.
Requeriments: 
- Titulació Open Water Diver o equivalent, 2 fotografies i 
fotocòpia del DNI 
El curs inclou: 
- Titulació internacional Advanced Open Water Diver. 
- Equip complet (excepte focus/llanterna) 
- Llibre Adventures in diving. 
- CD Adventures in diving.  
Preu del curs: 250 €

Dissabte 23 a les 20:00 h. Immersió nocturna al Pa 
Rossat. Aflorament rocós davant del Terramar de Sitges. 
Profunditat entre 9 i 14 m. Es poden veure congres, bancs 
de sargs, castanyoles, algun petit nero així com algun pop, 
nudibranquis, crancs ermitans i amb una mica de sort algun 
grup de milanes o peix lluna.
Preu de la sortida 30€ (inclou botella, ploms i pàrquing).
Diumenge 24 Immersió al derelicte del Boreas (Palamós).

Octubre
13, 14, 15 i 20, 21, 22 curs d’aire enriquit NITROX.
El curs d’especialitat NITROX està destinat a tots aquells 
bussejadors que volen iniciar-se en el busseig tècnic i 
descobrir les immersions més segures, amb més temps de 
fons i amb menor descompressió.
Requeriments:
- Titulació Open Water Diver o equivalent. 
El curs inclou: 
- Equip complet i carregues Nitrox.
Preu: 150 €

Dissabte 21 Immersió a la Mar Menuda de Tossa.
Diumenge 22 Immersió al derelicte del Boreas (Palamós).

Novembre
Diumenge 12 Immersió als Biòtops.
Mòduls de producció consistents en una estructures de 3 m. 
d’alçada. Agrupats entre ells a una distància aproximada de 8 o 
10 m. Gran nombre de nudibranquis així, bancs de castanyoles, 
sargs i ocasionalment fins i tot déntols i algun banc de bonítols.
Preu de la sortida 25 € (inclou botella, ploms i pàrking)
Diumenge 26 Immersió a les Illes Medes.

Consulta condicions per a sortides programades per a grups
Lloguer d’equips - Càrrega d’ampolles
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Febrer
24,25 i 26 estarem presents al Mediterranean Diving al stand 
nº 93.
Diumenge 26 a les 12:00 h. Acte de cloenda de la Temporada 
2016. A les 13:15h, a l’espai de les Jornades Tècniques, tindrà 
lloc la conferència organitzada per la Secció de Submarinisme 
del CNG:
Arqueologia Submarina. Evolució En La Descoberta Dels 
Galions Enfonsats De Sitges. El tresor històric de la batalla de 
Barcelona (Guerra dels Segadors 1642) a càrrec del arqueòleg 
Pere Izquierdo.

Abril
Diumenge 9, a les 10,00 h. Immersió al Parc D’esculls 
Artificials Del Garraf.
Consisteix en 24 mòduls tipus geoda de 8,8 tones.
L’estructura central consisteix en 10 d’aquests mòduls 
formant un grup que s’eleva uns 5 metres del fons; la resta de 
mòduls romanen fondejats al voltant d’aquest.
Entre les espècies que podem trobar estan les castanyoles, 
els sards, algun pop i ocasionalment bancs de pelàgics i fins 
algun peix lluna.
Immersió ideal per als aficionats a la fotografia.
Preu de la sortida 25€ (inclou botella, ploms i pàrquing).

Diumenge 23, a les 10:00h. Immersió a la Mar Menuda de 
Tossa.

Maig
Diumenge 7, a les 9,00 h. Immersió a l’Obsea.
Observatori submarí a un parell de milles de la costa de 
Vilanova a 20 m. de profunditat en una zona protegida 
de pesca i connectat a la costa per cable per poder fer 
observacions en temps real de múltiples paràmetres del 
medi marí. Podràs observar els diferents organismes que 
s’han fixat al mòdul així com castanyoles, sards, algun pop 
i algun nero i en certes èpoques de l’any hi veuràs bancs de 
servies, déntols i fins i tot alguna milana. Preu de la sortida 
25€ (inclou botella, ploms i pàrquing).

Dissabte 28, a les 9,00 h. Neteja Submarina 
De L’escullera Del Port Del Garraf.
Activitat orientada a la conscienciació 
mediambiental. Activitat gratuïta.


