ICTINEU, submarins des de 1859

fem realitat els teus somnis

Creus que ja no
és possible viure
aventures
autèntiques?

Sentir l'emoció
dels primers
exploradors?

Descobrir
noves espècies?

Vols veure
criatures
increïbles o
submergir-te
amb els dofins?

Sentir el so
de l'oceà?

Reserva ara
la teva
immersió

CONDICIONS
• No es necessita cap condició física
especial, qualsevol persona de qualsevol
edat pot fer una immersió.
• En persones amb mobilitat reduïda
s'estudiarà cada cas.
• En un submergible d’aquestes característiques no hi ha acceleracions, canvis de
pressió ni contraindicacions mèdiques.

Vols viure
una experiència
única i
transformadora?

• Durant el viatge estem a la mateixa
pressió que hi ha al nivell del mar. L'aire és
depurat i es respira com a la superfície.
• Només es faran immersions en condicions marítimes favorables.

Pilots experimentats afirmen que una immersió
en submarí és una de les 10 millors experiències
que pot viure una persona al llarg de la seva vida.
TARIFES:
Lloc
Profunditat
Costa Brava
50-250m
Rec de la Fonera 1000m

* Sense IVA

Durada
1h 30m
3-4h

Preu*
1250€
6000€

Submergeix-te amb
l'ICTINEU 3
• Al final de la immersió rebràs un diploma
acreditatiu i una samarreta ICTINEU3
• Rebràs formació prèvia sobre la vida als
fons marins i la navegació submarina per
gaudir més i millor de la teva experiència.
• Tot amb la seguretat que ofereix la millor
tecnologia del moment, un disseny exclusiu
i certificació Germanisher Lloyd.

Una experiència
a la teva mida

I A MÉS
• Vols un video
submarí de la teva
experiència?
• Fer un viatge guiat
per per un biòleg
marí o un
arqueòleg?
• Vols celebrar les
teves noces sota el
mar?
• Vols ser el
protagonista d'una
expedició científica?
• Vols celebrar un
dia especial en un
entorn fascinant?
• Transportem el
submarí a la teva
destinació preferida
Sigui quin sigui,
farem del teu viatge
una experiència
personalitzada i
inoblidable

Consulta’ns la disponibilitat i exposa’ns
les teves idees:
Tel. +00 34 933 094 274

wwww.ictineu.net

