
Bonaire is al verschillende keren uitgeroepen tot de beste duikbe-
stemming van het Caribische gebied. En dat is niet voor niets! De 
adembenemende onderwaterwereld van Bonaire biedt een enor-
me diversiteit aan prachtige tropische vissen en andere kleurrij-
ke dieren. Wat Bonaire onderscheidend maakt ten opzichte van 
andere duikbestemmingen is dat je hier gemakkelijk op eigen 
gelegenheid kantduiken kunt maken. Op ieder moment van de 
dag kun je naar een willekeurige plek rijden om daar zo vanaf 
het strand een duik te maken waarbij je ook nog eens vrijwel 
direct midden in het koraalrif zit.

We hebben een aantal aanbiedingen voor je geselecteerd, 
die je vindt op de volgende pagina’s. Staat er niet hele-
maal tussen wat je zoekt? Neem gerust contact met ons 
op om de mogelijkheden te laten uitzoeken. 

Onze reisspecialisten kennen Bonaire als geen ander 
en adviseren je graag uit eerste hand.

meer weten?
vraag een vrijblijvend reisvoorstel op maat aan,                   
of mail ons voor meer informatie   

   

abctravel.nl

duiken op bonaire

https://abctravel.nl/reisvoorstel-op-maat
mailto:info%40abctravel.nl?subject=Informatie%20nav%20Duikvaker


 

buddy dive resort 

DUIKVAKER - DRIVE & DIVE pakket 

studio,      € 1509 p.p.  

2-slaapkamerappartement, € 1419 p.p.                

3-slaapkamerappartement,  € 1299 p.p. 

2e duiker duikt gratis = €130 korting per week per 2 personen  

2e duiker  

duikt          

gratis! 

geld  
terug          

garantie 

bonaire 

inclusief: 

 check www.abctravel.nl voor meer informatie over onze flexibele boekingsvoorwaarden 

https://abctravel.nl/flexibel-boeken/


 

bel mar apartments 

2e duiker  

duikt          

gratis! 

bonaire 

inclusief: 

 check www.abctravel.nl voor meer informatie over onze flexibele boekingsvoorwaarden 

DUIKVAKER special - DRIVE & DIVE pakket 

suite de luxe,     € 1.609 p.p. 

2-slpkmrappartement,   € 1.239 p.p. 

3-slpkmrappartement,   € 1.139 p.p. 
 

2e duiker duikt gratis = €130 korting per week per 2 personen                                   

geld  
terug          

garantie 

https://abctravel.nl/flexibel-boeken/


 

bonaire - hillside apartments 
DUIKVAKER  - DRIVE & DIVE  
studio 

€1259 p.p.

2-slaapkamerappartement 
€1079 p.p. 

2-slaapkamerappartement deluxe 
€1129 p.p. 

geld  
terug          

garantie 

1 boot 
duik 

cadeau 

10% 
korting op 

verblijf 

inclusief: 

 check www.abctravel.nl voor meer informatie over onze flexibele boekingsvoorwaarden 

https://abctravel.nl/flexibel-boeken/


 flexibel boeken
   Met onze flexibele voorwaarden kun je zorgeloos boeken, de beste prijs 
   zeker stellen en volop genieten van de reisplannen in het vooruitzicht!  
 
   Omboekgarantie
   onze reizen kunnen kosteloos gewijzigd worden tot in ieder geval 
   6 weken voor vertrek

   Geld–terug garantie
   mocht je reis wegens Covid-19 niet door kunnen gaan, dan krijg je       
   de betaalde reissom terug en geen voucher!

   Verzekerd van repatriëring
   met het boeken van een pakketreis ben je verzekerd van 
   repatriëring in geval van calamiteiten

   Zorgeloos op reis 
   bij calamiteiten op de bestemming staat  onze reisleiding 
   dag en nacht voor je klaar

 meer weten?
     vraag een vrijblijvend reisvoorstel op maat aan,                   
   of mail ons voor meer informatie   

   abctravel.nl

https://abctravel.nl/reisvoorstel-op-maat
mailto:info%40abctravel.nl?subject=Informatie%20nav%20Duikvaker
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