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Udostępnij

Od ponad ćwierć wieku, nieodłącznie towarzyszy nam nasza wielka pasja, jaką jest nurkowanie.
Odwiedzając i podziwiając podwodny świat, pozbywamy się nie tylko powierzchniowego uczucia ciążenia. Pod wodą, każdy z nas przeżywa swoją
kolejną, wielką, kolorową przygodę. Dla wielu naszych nurasów i nurasek, wspólne nurkowanie stało się też fantastyczną ucieczką od codziennych
stresów, szarości i nudy.
Nurkowanie i obcowanie w towarzystwie naszych nurasów i nurasek, dostarcza nam także sporej dawki optymizmu, pomagając spokojnie i z uśmiechem
przetrwać kolejne dni tygodnia na powierzchni.
- Kursy nurkowania,
– Wyjazdy i wyprawy nurkowe,
– Pokazy nurkowania,
– Sklep nurkowy,
– Serwis sprzętu nurkowego,
– Klub płetwonurków
a także rzetelne i konkretne doradztwo czynnie nurkującej kadry fachowców w sprawach wyboru, zakupu i konfiguracji sprzętu nurkowego, to
bardzo mocne strony naszego
Centrum Nurkowego EdenSport.
Szkolimy płetwonurków w dwóch, najpopularniejszych na świecie federacjach nurkowych:
CMAS oraz PADI
Rewelacyjna atmosfera, którą zapewniają nasze partnury i partnurki wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, daje nam poczucie bezpieczeństwa i
pewność, że są na tym świecie jeszcze ludzie naprawdę życzliwi i pozytywnie zakręceni, dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami z resztą naszych
nurasów.
Wielkim atutem naszego Centrum Nurkowego, jest także prężnie działający Klub Nurkowy, do którego dołączają coraz to nowe twarze.
Najważniejszą i niezależną od pogody dewizą naszego
Centrum Nurkowego EdenSport, jest:

Z nami nuda się nie uda!!!
Całkiem niedawno, zaledwie kilka milionów lat wstecz,
od wody i nurkowania wszystko ponoć się zaczęło!
Od nurkowania wszystko zaczęło się także i u nas.
Jednak w EdenSport, na samym nurkowaniu wcale się nie kończy!

Zapraszamy na nasze forum, na którym umawiamy się co, gdzie i kiedy robimy z najbardziej fantastyczną ekipą ludzi na Podbeskidziu i nie
tylko.
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