
Inbjudan till 

 

Nu är det dags att boka in sommarens händelse

Veckan som i verkligheten är e

Vi åker tidigt på onsdag morgon för att komma fram i tid till lunch, för att sedan dyka och 

umgås några dagar. På lördag eftermiddag när önskade dyk är avklarade

städade och bilarna packade så åker vi hemåt.

Alla dykare med cert är välkomna, allt från 1

Det blir ca 6-9 dyk beroende på vad respektive dykare känne

 

Dykveckan kostar ca 2700 kr per dykare. I priset ingår boende (plats i 3

frukost, lunch, middag, fika, luft och båt (inkl. bränsle). 

kompressor. Resa till och från Strömstad tillkommer.

 

Maila anmalan@gotenedyk.se

Ni som anmält er intresse, skicka in ett nytt mail med bindande anmälan.

 

Efter midsommar kommer fakturor att mailas ut

handpeng på Dykveckan.  

 

Frågor och funderingar? Kontakta PG 0511

Vi kommer att hålla till här:

Inbjudan till Götene Dykarklubbs

”Dykvecka” i Strömstad
 

Onsdag 25 juli - lördag den 28 juli.

Vecka 30. 

Nu är det dags att boka in sommarens händelse, GDK:s Dykvecka i Strömstad.

Veckan som i verkligheten är en halv vecka, tillbringas på/vid Källviken Turist och Konferens.

Vi åker tidigt på onsdag morgon för att komma fram i tid till lunch, för att sedan dyka och 

umgås några dagar. På lördag eftermiddag när önskade dyk är avklarade, rum

så åker vi hemåt. 

komna, allt från 1-stjärniga till Tech-dykare.  

9 dyk beroende på vad respektive dykare känner för, dag som natt.

ca 2700 kr per dykare. I priset ingår boende (plats i 3-bäddsrum

frukost, lunch, middag, fika, luft och båt (inkl. bränsle). Vi tar med klubbens båt och 

Resa till och från Strömstad tillkommer. 

anmalan@gotenedyk.se senast onsdag den 20 juni för bindande anmälan.

Ni som anmält er intresse, skicka in ett nytt mail med bindande anmälan.

Efter midsommar kommer fakturor att mailas ut till er som åker med, fakturan av

Frågor och funderingar? Kontakta PG 0511-71 40 02 eller maila anmalan@gotenedyk.se

Vi kommer att hålla till här: http://www.kallviken.se/ 

Götene Dykarklubbs 

i Strömstad. 

lördag den 28 juli. 

Dykvecka i Strömstad. 

Källviken Turist och Konferens. 

Vi åker tidigt på onsdag morgon för att komma fram i tid till lunch, för att sedan dyka och 

rummen är 

r för, dag som natt.  

bäddsrum Rossö), 

ar med klubbens båt och 

anmälan. 

Ni som anmält er intresse, skicka in ett nytt mail med bindande anmälan. 

akturan avser bl.a. 

anmalan@gotenedyk.se. 

 


