
USTICA.
Het best bewaarde geheim 
van de Middellandse zee

Over onsSpecial Offer!
Evasioni Blu Diving is in 2017 opgericht door Esther de Kruijf en 
Rino Amodeo. Na jarenlange ervaring in verschillende 
duikcentra van Palermo en Ustica, was het tijd voor ons om ons 
project te starten: Evasioni Blu Diving Resort.

Evasioni Blu Diving werd al snel een succes en bereikte binnen 
een jaar de PADI 5-sterren erkenning en werd opgewaardeerd 
tot een IDC Dive Resort.

DrieDrie jaar na het begin van ons avontuur vervullen wij nze 
grootste droom en openen wij een duikcentrum locatie in 
Ustica, ook bekend als de duikhoofdstad van de Middellandse 
Zee.

DeDe ingrediënten die we gebruiken voor onze duikcentra: 
professionaliteit, veiligheid, milieubewustzijn, persoonlijke 
aandacht, op maat gemaakte duikcursussen gegeven door 
toegewijde instructeurs, nieuwe en betrouwbare duikuitrusting 
en moderne ruime zodiac boten. Een volledig uitgerust 
duikcentrum dat alle benodigdheden en comfort biedt die               
       duikers nodig hebben.          

Profiteer van onze speciale 2021 
aanbieding en ontvang grote kortingen 

op jouw duikpakket! 

 

5% korting op 5 of 10 
duikpakketten in de maanden 
juni & september 2021

10% korting op 5 of 10 
duikpakketten in de maanden 

mei & oktober 2021

+39 3461180181 / +39 349 3882203

info@evasionibludiving.it

www.evasionibludiving.com 



Ustica, ook bekend als de zwarte parel van de 
Middellandse Zee, is een klein vulkanisch eiland 
omringd door ongerept helderblauw water.

DeDe effusieve aard van de rots van Ustica heeft geleid 
tot de vorming van verschillende grotten, terwijl de vele 
mineralen een vruchtbare bodem bieden voor de rijke 
fauna. De intense zwarte vulkanische rotsen 
contrasteren de vele kleuren, van zacht groen van de 
olijfbomen tot intense turquoise en smaragden van de 
zee en felgekleurde roze hibiscusbloemen.

WWandel door de kleine straatjes van het dorp, duik in de 
geschiedenis en cultuur, bewonder de prachtig 
geschilderde huizen in mediterrane stijl, geniet van de 
zoete aroma's van vers fruit en groenten, bekijk de 
vissers aan het werk in de kleine charmante haven en 
proef van de heerlijke Siciliaanse keuken in de kleine 
restaurantjes.

WWandel over de vele geologische wandelpaden, ontdek 
de grotten, ontspan op het strand en geniet van een 
goede aperitivo begeleid door life muziek 
met uitzicht op een betoverende 
zonsondergang over 
de zee.

Ontdek Ervaar Leer

Een schitterende diversiteit aan 
landschappen en culturele 

schatten

De duikhoofdstad van de 
Middellandse zee

Duikcursussen op maat
van jouw eerste ademteug

onderwater 
tot een carriere in de 

duikwereld

HetHet in 1986 opgerichte beschermde mariene gebied 
van Ustica heeft de titel van het oudste beschermde 
mariene gebied in Italië. Het glinsterende en schone 
water herbergt de helft van de mariene soorten in de 
Middellandse Zee, waardoor het een hotspot voor 
biodiversiteit is. Het is om deze reden dat Ustica ook 
bekend staat als de duikhoofdstad van de Middellandse 
Zee.Zee.

Met meer dan 15 duikplekken verbergt het heldere 
water van Ustica een uitgebreide keuze aan 
spectaculaire onderwaterroutes, die zelfs de meest 
veeleisende duiker met open mond kunnen laten: van 
de Colombara en Secchitello shoals, tot de fascinerende 
grotduiken van de Grotta dei Gamberi, la Pastizza en 
Falconiera, zwemmend door de prachtige panorama's 
vanvan de routes van Piramidi en de Scoglio del Medico en 
terugreizend in de tijd met de archeologische duikroute 
van de Secca d'Africa.

Evasioni Blu Diving is een PADI 5 Star Instructor 
Development Centre en biedt PADI-duikcursussen op 
alle niveaus. PADI stelt de hoogste normen voor 
duikopleidingen en stelt de wereld in staat om  
duikdoelen te bereiken via het veiligste en meest 
uitgebreide duikcurriculum van de aarde.

WijWij geloven dat de manier waarop iedereen leert 
verschilt van persoon tot persoon; sommigen houden 
van zelfstandig studeren, terwijl anderen graag lessen 
in de klas volgen. Wij bieden wat jij nodig hebt; 
wanneer je je inschrijft voor een duikcursus, kun je 
jouw leermethoden kiezen en krijg je alle nodige 
persoonlijke aandacht en toewijding van onze crew om 
je te helpen jouw duikdoelen te beje te helpen jouw duikdoelen te bereiken. 

Onder begeleiding van onze crew geven wij je de best 
mogelijke service als het gaat om ervaring, kennis, 
apparatuur en 
vaardigheden.
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