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Why Us? 

We are a new diving center near Athens, run by a professional diver with more than 20 
years’ experience in diving and teaching and a team of highly trained and passionate 
professionals. Diving and snorkelling, like any sport, are safe when conducted according 
to the rules. Safety is our top priority, and we pride ourselves on providing a welcoming, 
safe and fun environment in which to learn and explore.

Γιατί εμάς; 

Είμαστε ένα νέο καταδυτικό κέντρο κοντά στην Αθήνα, το οποίο διευθύνει ένας 
επαγγελματίας δύτης με πείρα άνω των 20 χρόνων στην κατάδυση και την διδασκαλία, 
πλαισιωμένος από μια ομάδα παθιασμένων με τη θάλασσα επαγγελματιών. Η κατάδυση 
και η κολύμβηση με μάσκα, όπως και κάθε άθλημα, είναι ασφαλή εφόσον διενεργούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες. Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και έχουμε 
φτιάξει ένα φιλικό, ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο θα χαρείτε 
την θάλασσα.

Diving / Snorkeling / Diving Boat Trips



Get to know SCUBA diving with a Discover Scuba Diving program. Accompanied by an 
experienced instructor, you will get a first glimpse of the enchanting underwater world.

The course lasts approximately 3 hours and includes:

• a brief introduction to the essentials of scuba diving,
• an introduction to diving equipment in shallow water
• your first dive, lasting about 45 minutes to a maximum depth of 5 meters.

All you need is your swimsuit, flip flops, towel and your spirit of adventure! 
We are a short drive away from Athens, making the whole program an ideal half-day excursion.
Join us for your first underwater diving experience!

If you loved breathing underwater, why not enrol in a diving certification program. You will need a 
minimum of two full days for a Scuba Diver Course.

Γιατί να γνωρίσεις την Αυτόνομη Κατάδυση με το Aqualized Dive Adventures;

• Γιατί όλα μας τα καταδυτικά υλικά Cressi ειναι ολοκαίνουρια και κορυφαίας ποιότητας.

• Γιατί έχουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής στην αγορά

• Γιατί οι εγκαταστάσεις μας είναι οι πιο όμορφες στην Αθήνα

• Γιατί μαζί μας θα συνεχίσεις στο επόμενο καταδυτικό σου βήμα,

    το πρώτο σου πτυχίο κατάδυσης, το Open Water Course.

Choose your dive among wrecks, caverns, 
deep drop-offs, or simply shallow reefs with 
perfect visibility. Our fun, passionate and 
well-trained team will take you there, aboard 
our comfortable 10m long diving RIB, using 
brand new scuba equipment, and tanks con-
taining pure air filled by our state-of-the-art 
Bauer compressor.

Ελάτε να βουτήξουμε παρέα σε ναυάγια, σε 
σπηλιές, σε βαθείς κάθετους τοίχους ή σε 
όμορφους ρηχούς υφάλους, στα πεντακάθαρα 
νερά του Σαρωνικού. Θα βουτήξετε παρέα με το 
κεφάτο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, 
από το υπερ-άνετο, ειδικά κατασκευασμένο 
10μέτρο φουσκωτό μας, χρησιμοποιώντας 
ολοκαίνουριους καταδυτικούς εξοπλισμούς 
και φιάλες γεμισμένες με πεντακάθαρο αέρα 
από το κορυφαίο Bauer κομπρεσέρ μας.

Escape the big city hassle by joining our 
snorkeling boat trips. Embark on our 10m 
long custom-made diving RIB, just an 
hour’s drive away from Athens.We will take 
you snorkeling at the foot of the world-
renowned ancient temple to Poseidon at 
Sounion, exploring the caverns of islets, 
swimming the crystal clear waters of the 
Saronic Gulf.

Αποδράστε από την φασαρία της Αθήνας και 
ελάτε να κολυμπήσουμε με μασκοπέδιλα κάτω 
από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στην 
σπηλιά του Αρτζεντά, στα κρυστάλλινα νερά του 
Σαρωνικού. Το 10μετρο φουσκωτό μας είναι στη 
διάθεσή σας!

Παρέα με έναν έμπειρο εκπαιδευτή, θα επισκεφθείς για πρώτη φορά τον μαγευτικό 

υποβρύχιο κόσμο.

Το μάθημα διαρκεί περίπου 3 ώρες, μέσα στις οποίες

• θα παρακολουθήσεις μια σύντομη εισαγωγή στην Αυτόνομη Κατάδυση,
• θα γνωρίσεις και θα χρησιμοποιήσεις, σε ρηχά νερά, τον απαραιτητο εξοπλισμό και
• θα πραγματοποιήσεις την πρώτη σου κατάδυση, διάρκειας περίπου 45 λεπτών, 
    σε μέγιστο βάθος 5 μέτρων.

Τα μόνα που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις είναι μαγιό, πετσέτα και όρεξη για περιπέτεια!
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