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DE RODE ZEE
 HÉT DUIKERSMEKKA

De Rode Zee

Eén van de mooiste en 
meest bekende duikgebie-
den ter wereld is natuurlijk 
de Rode Zee. Niet alleen 
in Egypte, maar ook rond 
Jordanië en Sudan maak je 
schitterende duiken vanaf 
een liveaboard of prachtig 
resort.

DANIELA DIVING CENTER 
SLEEP & DIVE IN A MAGICAL PLACE, DAHAB

Op het resort van Daniela Village, tussen de bergen 
van het Sinaï gebergte en prachtige kleurrijke  
koraalriffen, ligt het PADI 5 Stars Daniela Diving  
Center. Hier kun je terecht voor schitterende duiken 
met een gids en diverse cursussen. Snorkelen is  
natuurlijk ook mogelijk.

Wanneer je vanaf het strand het water in stapt spot 
je al snel het huisrif. Bezoek je liever de wat verder 
gelegen duikstekken? Binnen enkele minuten zijn ook 
bekende locaties als The Canyon, Blue Hole en Abou 
Helal bereikbaar. De onderwaterwereld van Dahab 
staat vooral bekend om haar kleurrijke koraalriffen, 
uitgestrekt over zo’n 30 km, en de grote kans om te 
duiken met dolfijnen. Duiken in Dahab is perfect voor 
de beginnende duiker, maar ook gevorderden zullen 
zich prima vermaken. 

De échte avonturier kiest voor een gave duiksafari per 
kameel! Met een kameel ontdek je enkele maagdelijke 
riffen die niet te bereiken zijn met de jeep.

Net buiten het centrum van Dahab vind je het sfeervolle  
Daniela Village, helemaal gebouwd in Egyptische stijl. Het 
3* hotel met eigen duikcentrum is uitermate geschikt voor  
duikers, maar ook voor de nodige ontspanning ben je hier 
aan het goede adres. Het vriendelijke personeel maakt je 
duikvakantie zeer aangenaam.

Het hotel is direct aan een gigantisch zandstrand gelegen 
waar je in alle rust van de zon geniet, een boekje leest of het 
warme water in duikt. Op het resort vind je verder een mooi 
zwembad, restaurant en koffiebar. Wil je het gezellige  
centrum van Dahab bezoeken? Dan brengt een busje je op 
vaste tijden gratis heen en weer.

Daniela Village is gelegen aan de uitlopers van het Sinaï  
gebergte, waardoor er diverse excursies in de omgeving  
mogelijk zijn. Daarnaast is de gastvrijheid van de bewoners 
hartverwarmend.

DANIELA VILLAGE DAHAB
& DANIELA DIVING CENTER

** BEURSAANBIEDINGEN **

€25,- korting op alle duikpakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een comple-
te pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Kijk op www.divingworld.nl voor meer informatie.

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


MARSA SHAGRA VILLAGE
WAAR HET ALLEMAAL BEGON...

Marsa Shagra Village is waar het allemaal begon. De 
eerste en inmiddels grootste eco-diving village van 
Red Sea Diving Safari ligt zo’n 40 kilometer ten zuiden 
van het vliegveld van Marsa Alam. Met voor de deur 
één van de mooiste huisriffen van de Rode Zee!

Overnachten doe je middenin de woestijn, in een 
mooie tent of comfortabel chalet. Overdag zul je, je 
niet snel vervelen. Met ruim 20 duikstekken, 
waaronder het wereldberoemde Elphinstone Reef en 
Marsa Abu Dabab, én ongelimiteerd duiken op het 
huisrif is er genoeg te ontdekken! 

Marsa Shagra Village is dé perfecte plek om je eerste 
duik in de Rode Zee te maken.

Waarom Marsa Shagra? 

• Keuze uit eco tenten, royal tenten, mandarah  
hutten en luxe chalets

• Restaurant, (oxygen)bar, bazaar en winkel
• Een prachtig strand en huisrif
• Ongelimiteerd huisrifduiken
• Kantduikexcursies met de minibus
• Naar offshore riffen met de zodiac

MARSA NAKARI VILLAGE
INTIEM EN CHARMANT...

WADI LAHAMI VILLAGE
IN HET DIEPE ZUIDEN...

Meer afgelegen ligt Wadi Lahami Village. Zo’n 180 
kilometer ten zuiden van de luchthaven van Marsa Alam 
is het, op enkele mangroves en kuddes kamelen na, nog 
vrijwel verlaten. 

Duiken doe je hier op schitterende onaangetaste en  
ongerepte duikstekken. Ontdek de Fury Shoals met  
beroemde duikstekken, zoals Shaab Claudia, Satayah 
Reef, Abu Galawa en Shaab Maksour. Per dag kun je 
maximaal vier duiken maken naar zo’n 30 verschillende 
stekken. 

Voor kwalitatief geweldige duikspots en een ongerepte 
omgeving ben je bij Wadi Lahami Village op de juiste 
plek!

Waarom Wadi Lahami?

• Keuze uit eco en royal tenten en luxe chalets
• Vier zodiac duiken per dag naar offshore riffen
• Het meest zuidlijke duikresort van Egypte
• Thuisbasis van het kitesurfcentrum

Kleiner en intiemer dan Marsa Shagra is Marsa Nakari 
Village, zo’n 80 kilometer ten zuiden van de 
luchthaven van Marsa Alam. Dit is de perfecte locatie 
voor mooie duiken én leuke excursies naar het 
binnenland. 

Op een steenworp afstand spot je rustende 
dolfijnen bij Shaab Samadai en boven water kun je op 
zoek naar mangroves en eilandjes in Nationaal Park 
Wadi el Gemal. 

Duik ongelimiteerd op het fantastische huisrif of vaar 
mee naar één van de vele riffen vlakbij en  
bewonder de vele vissoorten en harde 
koraalformaties. Marsa Nakari Village is ideaal voor 
individuele duikers, buddy’s en duikgroepen.

Waarom Marsa Nakari? 

• Keuze uit eco tenten, royal tenten, mandarah  
hutten en luxe chalets

• Restaurant en bar
• Prachtig strand en huisrif
• Ongelimiteerd huisrifduiken, zodiac trips en 
• kantduikexcursies met de minibus

Red Sea Diving Safari is de toonaangevende  
duikaccommodatie van de zuidelijke Rode Zee én pionier 
in de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Egypte!  
Verblijf je hier, dan staat je vakantie in het teken van  
duiken, gezelligheid en ontspanning!

De alom bekende tentenkampen van Red Sea Diving 
Safari vind je op drie verschillende plekken. Marsa Shagra 
Village, Marsa Nakari Village en Wadi Lahami Village  
liggen direct aan de kust en zijn ware duikdorpen. Vanuit 
je eco-tent of luxe chalet wandel je zo het warme  
zeewater in, op zoek naar onderwaterleven. Ook voor 
snorkelaars is een verblijf hier een aanrader!

De sfeer in de verschillende kampen is geweldig.  
Ontmoet andere duikers in het restaurant of de bar of 
geniet van een leuke film tijdens de wekelijkse filmavond. 

Waarom Red Sea Diving Safari?

• Ongelimiteerd duiken naar de mooiste stekken in de 
Rode Zee

• Direct aan zee én middenin de woestijn
• Eco-vriendelijke accommodaties met een gezellige 

sfeer
• Op basis van soft all-inclusive
• Fantastische duikscholen voor de beginnende duiker

RED SEA DIVING SAFARI
THE ECO-DIVING ADVENTURE

BEURSAANBIEDINGEN RED SEA DIVING SAFARI

• 10% korting op accommodatie, transfers en 
duiken t/m 31-12-2021 (m.u.v. Marsa Shagra 
01-10 t/m 14-11)

• 6e duikdag gratis!

KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE

& AANBIEDINGEN

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


Duikcentrum Blue Ocean is op het kilometerslange 
strand gelegen, direct naast de Abu Dabbab Diving 
Lodge.

Direct voor de deur, in een beschutte baai, ligt het 
bekende huisrif Abu Dabbab, waar je tijdens 
openingstijden van het duikcentrum onbeperkt kunt 
duiken. De kans is groot dat je onder water enorme 
schildpadden en de dugong tegenkomt! Ook voor 
snorkelaars is het een fantastische locatie! 

Buiten de baai tref je verschillende prachtige 
duikstekken, welke per zodiac te bereiken zijn. 

Ook fantastisch is een trip naar het wereldberoemde 
Elphinstone Reef! De zodiac vertrek direct vanuit de 
baai voor de deur van het duikcentrum. 

Abu Dabab Diving Lodge is een gezellige accommodatie en 
uitermate geschikt voor duikers van ieder niveau. De lodge 
is gelegen nabij het strand en beschikt over een zwembad, 
receptie en kleine lobby. Een heerlijke plek om het hele jaar 
door te relaxen en te genieten van onvergetelijke duiken!

De ruim 60 moderne en comfortabel ingerichte kamers zijn 
allemaal ondergebracht in geschakelde bungalows en zijn  
voorzien van airconditioning, telefoon, televisie, wifi, terras 
en en-suite badkamer met douche en toilet.

Bij Abu Dabbab Diving Lodge verblijf je op basis van  
volpension. Drie maaltijden, mineraalwater, koffie, thee en 
frisdrank tijdens de maaltijden zijn dan ook inclusief. Op het 
terrein vind je een buffetrestaurant, strandrestaurant en een  
leuke strandbar. 

Duikers kunnen hun hart  
ophalen bij Abu Dabbab Diving 
Lodge, want vanaf hier heb je 
directe toegang tot minstens 
vier prachtige duiklocaties! 

HILTON ABU DABBAB
& BLUE OCEAN DIVING CENTER

EL MALIKIA ABU DABBAB
& BLUE OCEAN DIVING CENTER

Het mooie 5-sterren resort El Malikia Abu Dabbab  
heeft alles in huis voor een ontspannen duikvakantie. De 
ligging is perfect, namelijk direct aan de mooie baai van 
Abu Dabbab en naast het duikcentrum van Blue Ocean. 

El Malikia is de ideale accommodatie voor duikers en 
rustzoekers, maar ook voor families met kinderen. Strijk 
na een dag duiken neer bij het grote buitenzwembad of 
relax in de spa of jacuzzi. Je in het zweet werken kan in 
het sportcentrum. 

Voor de kinderen is er een mooi multi-level zwembad en 
de kids club bezorgt ze de tijd van hun leven. Op  
aanvraag is ook oppasservice mogelijk.

Voor een grote variatie aan gerechten neem je plaats 
in het buffetrestaurant en op het buitenterras geniet je 
van de lekkerste maaltijden van de barbecue. Aan de bar 
geniet je van een lekker drankje of de waterpijp terwijl je 
napraat over weer een heerlijke dag.

Zo’n 200 meter vanaf het Blue Ocean Abu Dabbab 
duikcentrum vind je, direct aan het strand, het 
aangename Hilton Nubian Resort. De ruime kamers 
zijn compleet uitgerust met airconditioning, televisie, 
minibar, kluis, koffie- en theefaciliteiten en internet. 

Deze aanwinst van de bekende Hilton-keten heeft 
een prachtige ligging en biedt een schitterend uitzicht 
over de Rode Zee. Het resort is bijzonder smaakvol 
ingericht in Nubische stijl en beschikt over verzorgde  
kamers en een ruime keuze aan diverse bars en  
restaurants. 

In de fraaie aangelegde tuin tref je maar liefst vier 
zwembaden en met de riffen van Abu Dabbab voor de 
deur komt zelfs de verwende duiker niets te kort!

De kinderen kunnen zich vermaken in het zwembad, 
de speeltuin of vriendjes maken bij de miniclub. 
Kortom: geniet van de vertrouwde Hilton kwaliteit in 
een fantastische omgeving! 

KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE

& AANBIEDINGEN

BLUE OCEAN ABU DABBAB 
AAN DE MOOISTE BAAI VAN ZUID-EGYPTE

ABU DABBAB DIVING LODGE
& BLUE OCEAN DIVING CENTER

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

https://www.divingworld.nl/BESTEMMINGEN/De-Rode-Zee/Egypte/Marsa-Alam-Midden-Rode-Zee/Abu-Dabbab-Diving-Lodge


EXTRA DIVERS MARSA ALAM 
DRIE TOP DUIKCENTRA IN ZUID-EGYPTE

Het professionele duikcentrum Extra Divers Port Ghalib 
opende zijn deuren in mei 2010. Het duikcentrum ligt aan 
de boulevard van de jachthaven van Port Ghalib en wordt 
omringd door een aantal prachtige hotels. 

Duikers hebben hier vrije keuze uit huisrifduiken, kantduik- 
excursies met de minibus of een hele dag op zee met één 
van de comfortabele boten. De dagboten bevinden zich in 
de haven, direct tegenover het duikcentrum.

Het prachtige en enorm lange huisrif ligt direct voor de deur 
van het Siva Port Ghalib en is een klasse apart. Andere  
duikstekken zijn per boot bereikbaar in 15 tot 90 minuten.

EXTRA DIVERS EQUINOX
THREE CORNERS EQUINOX BEACH

Op zeer korte afstand van de luchthaven van Marsa Alam 
en vlakbij de mooie jachthaven van Port Ghalib vind je 
Three Corners Fayrouz Plaza. 

In het heerlijke zwembad koel je lekker af en na een 
kleine wandeling sta je al op het uitgestrekte zandstrand. 
Vanaf de steiger springen duikers en snorkelaars het  
schitterende huisrif tegemoet. Maak bijzonder mooie  
duiken met Extra Divers Fayrouz en bewonder  
verbazingwekkende dalen en kloven, overhangende 
gedeeltes, kleine holen en een overvloed aan kleurrijke 
vissen en koralen. 

Na het duiken ontspan je aan het zwembad of op het 
strand, geniet je van een welverdiende massage of bestel 
je een hapje en drankje in een van de vele bars en  
restaurants. Liever nog iets ondernemen? Huur dan een 
quad, ga rijden op een paard of kameel of doe mee met 
een potje beachvolleybal of waterpolo. 

Three Corners Equinox Beach ligt in één van de 
mooiste baaien van de Rode Zee, zo’n 30 kilometer 
ten zuiden van Port Ghalib. Het heerlijke uitgestrekte 
strand ligt pal voor de deur. 

Vanwege de vele prachtige duikstekken dichtbij zijn er 
in het resort veel duikers te vinden. Op korte afstand 
liggen bekende duikspots, zoals Elphinstone Reef en 
Dolphin House. Grenzend aan Three Corners Equinox 
Beach ligt Abu Dabbab, één van de weinige plekken 
waar je kunt duiken én snorkelen met de bedreigde 
zeekoe!

Ook gigantische zeeschildpadden, kleurrijke riffen, 
overvloed schitterende vissen, een klein wrak, kloof en 
enkele onderwatergrotten spot je onderwater. 

Naast een fijne plek voor duikliefhebbers is Three 
Corners Equinox Beach ook perfect voor families met 
kinderen. Zo zorgen het grote zwembad met apart 
gedeelte voor de kinderen, het animatieteam en de 
kids club voor veel vertier.

EXTRA DIVERS FAYROUZ
THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA

EXTRA DIVERS PORT GHALIB
DIRECT IN DE HAVEN

SIVA PORT GHALIB

SUNRISE MARINA RESORT

THE PALACE PORT GHALIB

Siva Port Ghalib Resort ligt direct aan het strand en op  
loopafstand van de haven én het duikcentrum Extra 
Divers. Het huisrif is één van de langste en mooiste in 
het zuiden van Egypte!

Het resort beschikt over verschillende restaurants en 
bars, waaronder een strand- en poolbar. In de tuin 
bevinden zich het verwarmde zwembad en apart 
kinderbad met glijbanen. Dé eyecatcher is één van ‘s 
werelds grootste aangelegde zoutwaterlagunes met 
zandstrand!

Een uniek resort in Egypte is het SUNRISE Marina Resort, dat 
verspreid ligt over meerdere gebouwen in de gezellige 
jachthaven van Port Ghalib.

Het resort is uitermate geschikt voor duikliefhebbers. Relax 
in je kamer of appartement óf zoek de gezelligheid op bij de  
zwembaden, op het strand of in een van de uitstekende  
restaurants. Sluit je dag af met winkelen, flaneer over de  
boulevard en bekijk de meest luxe jachten vanaf één van de 
sfeervolle terrasjes. Vier vakantie zoals het bedoeld is!

The Palace is het meest chique adres in het mondaine 
Port Ghalib. De elegante foyer met stijlvolle  
mozaïekvloer en gewelfde houten plafonds brengt je 
direct in de sfeer van de oude Oriënt. 

Het brede strand met eigen koraalrif is slechts één van 
de vele hoogtepunten van dit resort. Via de steiger 
bereik je gemakkelijk het diepere gedeelte van de zee. 
Watersportliefhebbers zijn hier op de juiste plek om te 
duiken of snorkelen.

** BEURSAANBIEDINGEN **

€25,- korting op alle duikpakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een 
complete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


SCUBA WORLD DIVERS
MAKADI BAY, EL GOUNA & MARSA ALAM

Het privé-strand, de oosterse invloeden en de uitzichten over 
zee en de lagunes versterken het gevoel van ontspanning en 
luxe dat om het 5-sterren hotel heen hangt. Het is werkelijk 
een oase van rust. 

Het resort beschikt over 4 zwembaden, 2 zwemlagunes, 
sauna, stoombad, jacuzzi en een fantastische spa! Natuurlijk 
is er ook aan sportieve gasten gedacht, met onder andere 
tennis, squash, fitness, diverse watersporten en duiken bij de 
duikschool in het hotel. 

Sheraton is een top 5* hotel dat de verfijnde architectuur 
combineert met luxe.  Het hotelterrein wordt doorsneden 
door lagunen; 18 bruggen verbinden de 9 ‘eilanden’ met 
elkaar. Met deze opzet maakt het Sheraton Miramar El 
Gouna`s bijnaam `Klein Venetië` meer dan waar!

Op het terrein van het Sheraton tref je ook de duikschool 
van Scuba World Divers. 

Met 9 duikscholen verdeeld over verschillende locaties, is Scuba 
World Divers één van de grootste duikorganisaties in Egypte! 
Gevestigd in of bij diverse hotels, is er altijd wel een duikschool 
van Scuba World Divers in de buurt! 

Bij de duikcentra is het mogelijk om duikcursussen te volgen 
die vallen onder de PADI certificatie, van bubblemaker tot aan 
dive master en diverse specialty cursussen. Er zijn 2 klaslokalen 
ingericht voor het theoretische gedeelte van de cursus. 

De duikcentra beschikken over diverse boten om dagtrips of 
halve dagtrips mee te maken naar de mooiste duikstekken. Er  
worden dagelijks verschillende trips aangeboden voor  
verschillende niveau’s. Ga opzoek naar krokodilvissen,  
zeepaardjes, barracuda’s, schildpadden of zelfs dolfijnen! Scuba 
World Divers staat garant voor een onvergetelijk duikervaring in 
de Rode Zee! JAZ AQUAVIVA

MAKADI BAY 

JAZ MAKADINA
MAKADI BAY

Het 5* hotel Jaz Makadina is gelegen aan een afgelegen 
stuk van één van de meest adembenemende stranden van 
Makadi Bay. Tijdens het ontwerpen van dit geweldige hotel, 
is er altijd aan het comfort, rust en vrijheid van de gasten 
gedacht. Jaz Makadina is een plek waar je even helemaal tot 
rust kan komen door de prachtige omgeving en fantastische 
faciliteiten.

Na het duiken kan er genoten worden van de zon op de 
ligbedden bij het zwembad. Nog energie over? Het hotel 
beschikt ook over een sportschool, tennisbaan, en 
multifuctionele baan voor bijvoorbeeld voetbal. Er is voor 
ieder wel wat te doen in en rond het hotel. 

Scuba World Divers is gevestigd in Jaz Makadina.

Het 5* hotel Jaz Aquaviva is de plek om door de perfecte 
harmonie even helemaal te ontspannen. Het hotel  
beschikt over 2 zwembaden met ligbedden en een bar. 

Dit hotel is ook echt een aanrader voor families en  
groepen. Doordat sommige kamers voorzien zijn van een 
tussendeur aan de aansluitende kamer, is het makkelijk 
om even te kijken bij de kinderen of een vriend eens 
goed te laten schrikken.

“The water is clear and your worries are nowhere near”, 
de slogan voor dit hotel zegt het eigenlijk al. Door de 
geweldige faciliteiten ben je even helemaal weg en kun je 
optimaal genieten van je vakantie!

BLUE MAKADI GARDENS
MAKADI BAY 

Blue Makadi Gardens is een comfortabel adults only hotel 
gelegen in Makadi Bay. De ruime indeling en moderne look 
zorgen voor een gevoel van rust en ontspanning. 

Het hotel mag dan adults only zijn, toch is er een  
animatieteam aanwezig. Speciaal voor de actievelingen staan 
er een leuk programma’s te wachten! Zo kun je mee doen 
met tennis of beachvolleybal. 

Ook voor de mensen die opzoek zijn naar ontspanning, heeft 
het hotel genoeg te bieden. Het hotel beschikt over een 
groot zwembad, dat gedurende de koudere maanden 
verwarmd wordt. Ook kan er gebruik gemaakt worden van 
de spa van het zusterhotel, dat naast het Blue Makadi 
Gardens ligt.

SHERATON MIRAMAR 
EL GOUNA

MÖVENPICK RESORT & SPA
EL GOUNA

** BEURSAANBIEDINGEN: €25,- korting op alle duik-
pakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een com-
plete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


Nemo Dive Club & Hotel is een klein duikershotel 
met een familiaire sfeer waar je je vanaf de eerste 
dag thuis zult voelen. Het hotel ligt direct aan de 
kust, heeft een privé-strand en ligt op loopafstand 
van de jachthaven. Het hotel heeft 32 kamers met 
balkon en zijn allemaal voorzien van douche, toilet 
en airconditioning.  

Op de begane grond vind je de duikwinkel,  
duikschool en het Grand Café. Vanaf het dakterras 
op de 4e verdieping heb je een prachtig uitzicht 
over de zee, de baai van Safaga en de bergen van 
de Oostelijke Woestijn.

Het privé-strand is direct gelegen aan het terras 
met zwembad en de strandbar. Comfortabele  
ligstoelen maken een dagje relaxen wel heel  
uitnodigend. Natuurlijk kan je het huisrif eenvoudig 
vanaf het strand bereiken met de zodiac.

Duiken met Nemo staat voor vrijheid en prachtige riffen!

Nemo is blij met haar eigen huisrif, dat ideaal is voor 
(macro-)fotografen en duikers in opleiding. Ook is het een 
mooie plek om nachtduiken te maken. Het rif zit vol leven;  
je kunt er schildpadden vinden, maar ook keizersvissen,  
barracuda’s, gitaarroggen, grote baarzen, naaktslakken  
en nog veel meer. Op elk gewenst moment trek je je  
uitrusting aan om direct vanaf het strand een duik te maken.  
Zwemmend over het zeegras naar het eigenlijke huisrif moet 
je beslist uitkijken naar de zeepaardjes die zich hier  
schuilhouden. Kun je je een meer relaxte duikvakantie  
voorstellen?

Dagtrips

De eigen boot, Dory, vaart iedere dag uit naar de beste 
off-shore riffen van Safaga. Aan de landzijde van het  
Safaga eiland vind je prachtige koraaltuinen en torens op  
geringe dieptes. Dit maakt het een vriendelijk gebied voor 
de minder ervaren duiker, maar heeft het ook voor de  
ervaren duiker veel te bieden. Aan de zeekant van het eiland 
ligt een keten van onderwaterbergen die bezocht worden 
door veel bijzondere vissoorten. Hier kunnen schitterende 
duiken op rifmuren worden gemaakt. Een spectaculaire duik 
maak je naar het befaamde wrak Salem Express.

Op loopafstand van Coraya Bay, is het prachtige hotel 
SUNEO Reef Marsa gevestigd. Het sfeervolle hotel laat 
gasten het dagelijkse leven vergeten en even helemaal 
genieten van een zonovergoten vakantie. 

Aan het strand staan vele ligbedden om heerlijk tot rust 
te komen. Vanaf de pier op het strand is het huisrif goed 
bereikbaar en kan het rif gemakkelijk worden ontdekt 
tijdens het duiken of snorkelen. 

Het prachtige Jaz Grand Marsa hotel wordt gezien 
als een oase van rust in Marsa Alam. De 
uitstekende service, talloze faciliteiten en een 
fantastische keuken dragen bij aan het luxe gevoel. 

Gelegen aan het strand, is het huisrif gemakkelijk 
te bereiken en worden er duiken georganiseerd 
naar 
verschillende duikstekken. Het zwembad en de spa 
van het hotel bieden ontspanning en rust na een 
enerverende duikdag! ORIENTAL DREAM RESORT

MARSA ALAM  

Het 5-sterren Oriental Dream Resort ligt tussen El Quesir 
en Marsa Alam in. De nubische stijl van het hotel doet de 
naam eer aan: het is een Oosterse droom!

In de prachtige, grote tuin met 4 zwembaden kom je 
helemaal tot rust. Voor de sportieve vakantieganger biedt 
het hotel verschillende sportfaciliteiten waaronder fitness, 
beachvolleybal, minigolf en tennis. Dagelijks is er een 
internationaal en gevarieerd animatieprogramma. Je kunt 
heerlijk relaxen op het strand, bij één van de vele mooie 
zwembaden van het resort óf lekker ontspannen in de 
Senses Spa.

Het resort ligt direct aan het 450 m lange privé 
zandstrand en biedt tal van faciliteiten voor een heerlijke 
en onbezorgde vakantie.

SUNEO REEF MARSA
MARSA ALAM

JAZ GRAND MARSA
MARSA ALAM

NEMO SAFAGA 
HET GEZELLIGSTE DUIKHOTEL IN EGYPTE

** BEURSAANBIEDINGEN NEMO **

• 25% korting op alle duikpakketten i.c.m verblijf bij 
Nemo Hotel

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

BEURSAANBIEDINGEN: €25,- korting op alle 
duikpakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van 
een complete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20Nemo%20Safaga
mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


ORCA DIVE CLUBS EGYPTE
SAFAGA, SOMA BAY, EL GOUNA & MARSA ALAM

ORCA beschikt in totaal over acht Dive Clubs in Egypte. Deze 
duikcentra zijn te vinden in heel het land, namelijk in Safaga, 
Soma Bay, El Gouna en op verschillende plekken rond Marsa 
Alam. 

De duikcentra in en vlakbij Safaga zijn naast de eigen  
accommodaties ORCA Village Safaga en ORCA Coral Garden 
gelegen. Verblijf je in één van deze resorts dan ben je binnen 
mum van tijd bij het duikcentrum.  

ORCA Dive Club in Safaga is de grote zus van alle andere 
ORCA duikcentra langs de Rode Zee. Met één van de drie  
boten vaar je naar de meest schitterende duikstekken, zoals 
de riffen van Tobia en de in 1991 gezonken ferry Salem  
Express.  

Vanuit ORCA Dive Club Coral Garden duik je zo vanaf het 
strand het water in. Op slechts vijf meter uit de kust vind je 
een groot zeegrasveld, waar je met een beetje geluk gelijk 
al een van de zeepaardjes spot die hier leven. Verder ontdek 
je het schitterende huisrif of ga je mee met een dagtrip naar 
afgelegen duikstekken tussen Coral Garden en El Queseir.

ORCA DIVE CLUBS
SAFAGA, SOMA BAY, EL GOUNA & MARSA ALAM

ORCA CORAL GARDEN
& ORCA DIVE CLUB

Coral Garden Resort is een gezellig 3* resort aan de 
Gasus-baai. De nette en charmante kamers  
bevinden zich in kleine bungalows en zijn voorzien 
van airconditioning, terras en privé-badkamer.

Op het resort vind je een leuke strandbar en een 
restaurant met kleine kaart. Ook wordt er  
regelmatig een heerlijke barbecueavond  
georganiseerd waar je kunt aanschuiven. 

Vanaf het terras geniet je onder het genot van een 
drankje van schitterend uitzicht.  

ORCA is een gerenommeerd duikcentrum onder Duits 
management met diverse clubs in Egypte, Indonesië, 
Mauritius en Sardinië. 

Naast duikcentra beschikt ORCA ook over twee  
gezellige en kleinschalige resorts in en vlakbij Safaga. 
ORCA Village Safaga en ORCA Coral Garden zijn beide 
direct aan een mooi zandstrand gelegen, wat het  
duiken extra gemakkelijk maakt.

Voor goed geprijsde duikpakketten ben je bij ORCA 
aan het goede adres. Maar ook leren duiken (CMAS, 
PADI en SSI) en kennis maken met freediving en  
technisch duiken zijn hier mogelijk.  

WADI LAHMY AZUR
& ORCA DIVE CLUB

CONCORDE MOREEN RESORT
& ORCA DIVE CLUB

Concorde Moreen Resort is een schitterend resort in  
Beaux Art-stijl en direct gelegen aan een honderden meters 
lang zandstrand. Vanuit de hoger gelegen kamers geniet je 
van prachtig uitzicht over de Abu Dabour-baai en Rode Zee. 

Het resort heeft een groene tuin, er zijn meerdere 
zwembaden en er is een privéstrand met een apart gedeelte 
voor kinderen. Ook in de leuke speeltuin en met het 
animatieteam kunnen de kids zich vermaken.

Na een dag vol schitterende duiken kun je in de spa 
genieten van een ontspannende massage. Werken aan je 
conditie kan in de fitnessruimte en shoppen doe je in één 
van de leuke winkeltjes. 

Het duikcentrum van ORCA vind je op het resort, waardoor 
een duik naar één van de mooiste duikstekken altijd binnen 
handbereik is. Concorde Moreen heeft alles in huis voor een 
relaxte duikvakantie!

Het uiterste zuiden van Egypte ontdekken? Dan is 
Wadi Lahmy Azur vlakbij Hamata, ‘the place to be!’

Het resort is gelegen aan een schitterend strand, 
beschikt over twee zwembaden, een buffetrestaurant 
en een gezellige poolbar. Je verblijft in Wadi Lahmy 
Azur op basis van soft all-inclusive.

Met ORCA Dive Club duik je direct vanaf het resort 
naar de allermooiste zuidelijk gelegen duikstekken! 
Duiken op het huisirf kan ongelimiteerd vanaf de  
steiger, maar ook bootduiken naar de Fury Shoal zijn 
mogelijk. Geniet onder water van kleurrijke koralen, 
kloven, grotten en een overvloed aan rifvissen!

** BEURSAANBIEDINGEN **

€25,- korting op alle duikpakketten
Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een com-
plete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


SEA SERPENT FLEET EGYPTE
THE WAY LIVEABOARDS SHOULD BE!

Waarom Sea Serpent Fleet? 

• De meest ervaren en gerenommeerde vloot in 
de Rode Zee

• Al 20 jaar exclusief partner van Diving World 
en de best geboekte vloot in Nederland &  
België  

• Gegarandeerd de beste prijzen per bootklasse

• Enorme kortingen voor groepen en charters

• De enige vloot die uitsluitend te boeken is 
met ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties

Sea Serpent Fleet Egypte

De onderwaterwereld in de Rode Zee van  
Egypte is één van de meest diverse ter wereld. 
Wil jij de mooiste duiklocaties, ook die verder 
op zee, ontdekken en alles uit je duikvakantie 
halen? Dan is een liveaboard met de Sea  
Serpent Fleet een échte aanrader! 

Alle boten van Sea Serpent zijn van erg goede 
kwaliteit en je verblijft altijd op basis van soft 
all-inclusive.

In het warme en heldere water kun je echt van 
alles verwachten. Van schitterend gekleurde  
koraalriffen en prachtige wrakken tot  
vriendelijke dolfijnen, hamer- en rifhaaien en 
grote scholen tropische vis.  

Sea SerpentSea Serpent Contessa

Grand Sea Serpent Sea Serpent Excellence

Sea Serpent GlorySea Serpent Serena

Sea Serpent boek je EXCLUSIEF bij Diving World, mét ANVR, 
SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds garanties!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20Sea%20Serpent


EMPEROR RED SEA
LIVEABOARD DUIKCRUISES

Emperor Divers Red Sea Liveaboards 

Geniet van uitstekende service aan boord en prachtige 
duiken naar de mooiste plekken van de Rode Zee!

De boten van Emperor zijn bekend vanwege de  
eersteklas service en accommodatie. Iedere boot heeft 
zijn eigen specifieke sfeer, maar de kwaliteit en  
gastvrijheid aan boord zijn van gelijke waarde!

De leukste manier om de onderwaterwereld van de 
Rode Zee te ontdekken is een liveaboard. De luxe  
boten van Emperor zijn gedurende een week jouw 
thuis, samen met andere duikers en de bemanning.

De boten van Emperor zijn inzetbaar op alle routes in 
de Rode Zee. Doordat ze breed en efficiënt ingezet 
kunnen worden bieden ze een uitstekende prijs- 
kwaliteitverhouding. Voor de ‘eat, sleep, dive,  
repeat’-duiker zijn de boten van Emperor  
buitengewoon waar voor je geld.

De hutten zijn ruim en uitgerust met en-suite  
badkamer. Je wordt voorzien van drie heerlijke  
maaltijden per dag in een gezellige salon met  
airconditioning. Duiken doe je direct vanaf het  
duikplatform achterop de boot of de zodiac.

Emperor Elite

Emperor Superior

Emperor Echo

Emperor Asmaa

EMPEROR MARSA ALAM
MARINA LODGE PORT GHALIB

Emperor Divers in de Marina Lodge

Gooi de blauwe luiken open en ruik de zilte lucht van de 
Rode Zee! Kijk uit over de jachthaven, waar Marina Lodge 
zijn naam aan ontleent. Wat een ontspannen sfeer heerst 
hier. Geen overdadige luxe, maar wel een enorme dosis 
gezelligheid. Plof neer op één van de loungebanken,  
geniet van de warme zon of wissel duiktips uit met  
andere gasten. Duikliefhebbers voelen zich hier, mede 
door het Emperor Divers hoofdkantoor én de eigen  
privé haven helemaal thuis! 

Klanttevredenheid staat voorop bij Emperor Divers 
Marsa Alam! De duikschool in Marina Lodge beschikt 
over grote klaslokalen en een speciaal trainingszwembad. 
De dagboten van Emperor Divers vertrekken direct voor 
de deur van Marina Lodge en huisrifduiken worden  
aangeboden met de zodiac.

Sjouwen met zware apparatuur is er niet bij. Alle  
uitrusting wordt direct aan boord gebracht voor een  
soepel verloop van je duikvakantie.

Kies je voor Emperor Divers, dan kies je voor  
hooggekwalificeerd en professioneel duikpersoneel. Met 
een goede reputatie - en de onderscheidingen om het te 
bewijzen - streven de medewerkers van Emperor Divers 
naar een fijne en onvergetelijke duikvakantie voor jou!

** BEURSAANBIEDINGEN EMPEROR DIVERS RED SEA ** 

• Emperor Echo: Iedere 5e duiker gratis!
• Emperor Elite, Asmaa & Superior: iedere 6e  

duiker gratis! 
• 7 nachten liveaboard vanaf € 725,- pp

DUIKCENTRA

• €25,- korting op alle duikpakketten
Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een complete 
pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken) 

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20Emperor%20Divers


HET CARAÏBISCH GEBIED
 DUIKVRIJHEID

De Caribische Zee

Van haaien rond de 
Bahama’s, de Great Blue 
Hole in Belize, bijzondere 
cenotes in Yucatán en de 
duikvrijheid van de 
Antillen. Het warme 
water, de tropische 
stranden en relaxte sfeer 
van het Caribisch gebied 
maken je duikvakantie 
compleet!

Zoek je kleinschaligheid, natuur en rust? Dan voel 
je, je op Bonaire direct thuis! De schitterende  
duikstekken, gezellige sfeer én vriendelijke  
bevolking maken een feest van jouw vakantie!

Drive & Dive op Bonaire

Uniek op Bonaire is dat ruim 60% van de  
duikstekken te bereiken is vanaf de kant. Alle 
kantduikstekken zijn voor duikers van ieder niveau 
eenvoudig te vinden en stroming is er nagenoeg 
niet. De resterende duiklocaties bevinden zich rond 
Klein Bonaire of aan de oostkust en zijn per boot of 
zodiac te bereiken. 

Met het Drive & Dive pakket kun je gaan en 
staan waar je wilt! Autohuur, ongelimiteerd 
lood en lucht zijn namelijk inclusief!

De riffen rond Bonaire zijn ongerept en kenmerken 
zich door het kleurrijke koraal en de vele tropische 
vissen. Spot papegaaivissen, vlindervissen, baarzen, 
makrelen en grondels. Ook zeeschildpadden,  
adelaarsroggen en zeekomkommers leven in het 
water rond Bonaire. Met een beetje geluk kom je 
zelfs een groep dolfijnen tegen!

BONAIRE DRIVE & DIVE
HOME OF DIVING FREEDOM



BUDDY DIVE
RESORT & DUIKCENTRUM

Buddy Dive is een resort én duikcentrum in één! 

Het Buddy Dive Resort geniet al jaren grote bekendheid 
vanwege haar relaxte en ongedwongen sfeer. Daarnaast 
beschikt Buddy Dive ook nog eens over een 5* PADI 
duikschool. Naast fantastische duiken, biedt Buddy Dive 
ook mogelijkheden voor diverse cursussen. 

Direct voor het resort duik je onder in de prachtige 
onderwater wereld van Bonaire. Daarnaast biedt Buddy 
Dive de mogelijkheid om meerder begeleide bootduiken 
per dag te maken, onder begeleiding van een gids.

Als full-service duikcentrum, beschikt Buddy ook over een  
volledige vloot met huurauto’s en een winkel, welke een 
groot assortiment aan duik- en snorkelspullen, 
accessoires, T-shirts, sandalen, caps, duiklampen, film en 
souvenirs verkoopt. Daarnaast is Buddy ook nog eens 
het enige Drive-In duikcentrum, waar je tijdens je Dive & 
Drive snel en gemakkelijk je tanks laat wisselen voor volle 
tanks! 

Ook niet-duikers hoeven zich hier niet te vervelen, want 
vanuit het resort worden verschillende activiteiten en 
excursies georganiseerd. Naast het 5* PADI duikcentrum 
beschikt het resort over 3 zwembaden en een 
zonneterrassen met ligbedden en parasols.

CARIBBEAN CLUB 
APARTHOTEL & DUIKCENTRUM

Neem afscheid van de dagelijkse stress en stap binnen 
in dit intieme en exclusieve resort met een kleurrijke tuin 
en natuurlijk een spectaculair uitzicht op de oceaan! Een 
heerlijke plek voor duikers, zonaanbidders, snorkelaars, 
natuurliefhebbers, volgelaars en in het bijzonder de “weg 
van alles” vakantieganger.

Via de 2 steigers hebje direct toegang tot de zee en het 
prachtige huisrif. Ook kun je viat het duikcentrum bij het 
resort cursussen volgen en volledige uitrustingen huren. 

Duiken, ontdekken en relaxen, dat is waar 
Caribbean Club Bonaire voor staat. Op slechts enkele 
meters afstand van ongerepte duikstekken kom je tot 
rust en verlies je jouw hart op Bonaire!  

Het gemoedelijke resort combineert betaalbare  
accommodatie met full resort faciliteiten. Van budget  
studio’s tot luxe appartementen. Het resort beschikt 
tevens over twee zwembaden mét zonneterras. De bar 
en het restaurant kijken uit op het zwembad. 

Caribbean Club Bonaire heeft een eigen full service 
duikshop op haar terrein. Hier worden complete 
excursie en duikpakketten aangeboden voor zowel 
boven als onder water. Caribbean Club Bonaire ligt 
nabij de zee, op een steenworp afstand van de beste 
duikstekken van Bonaire!

BELMAR OCEANFRONT  
APPARTEMENTEN & DUIKCENTRUM

BUDDY DIVE & BELMAR

• 10% Vroegboekkorting op alle boekingen  
minimaal 6 maanden voor vertrek

• 2e duikpakket gratis bij boekingen met verblijf 
tussen 05

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


Bonaire Fun Apartments zijn kleine, intieme en 
budgetvriendelijke accommodaties vlakbij zee. De 
gezellige sfeer, goede service en ligging tussen twee 
duikcentra maakt Bonaire Fun uniek in hun soort. 
Beide liggen op een kwartiertje wandelen van het 
centrum van Kralendijk en zijn vriendelijk geprijsd.

De appartementen van Bonaire Fun zijn in Mexicaanse 
stijl en liggen in een tropische tuin. Binnen 100 meter 
van de accommodatie vind je al  enkele gezellige bars. 

Ben je gesteld op je privacy en geniet je van rust en 
ruimte, dan is een verblijf bij Bonaire Fun een echte 
aanrader. 

Dive Hut is bijzonder leuk voor fanatieke  
duikers die houden van gezelligheid. Op het  
terrein is een knus restaurant en vanaf het dakterras heb je 
schitterend uitzicht over het eiland. Samen met duikcentra 
Wannadive en Dive Friends wordt er iedere donderdag een 
gezellige barbecue georganiseerd waar duikers, toeristen en 
de lokale bevolking elkaar ontmoeten!

Dive Hut biedt drie verschillende soorten kamers, namelijk 
standaard kamers, studio’s en appartementen. De standaard 
kamers zijn voorzien van televisie, airconditioning, koelkast, 
wifi en een klein terras met zitje. De badkamers beschikken 
over douche en toilet. 

De comfortabele studio’s zijn voorzien van dezelfde  
faciliteiten als de standaard kamers, maar hebben  
daarnaast een kitchenette met kookplaat, koffiezetapparaat 
en koelkast. De appartementen beschikken naast de  
faciliteiten van een studio ook over een aparte woon- en 
slaapkamer.

Dive Hut ligt net als Bonaire Fun op een kwartiertje wandelen 
van het centrum van Kralendijk. Beide zijn voorzien van een 
vriendelijk prijskaartje.

DIVE HUT
& WANNADIVE

BONAIRE FUN
& WANNADIVE

DEN LAMAN
& DIVE FRIENDS

De appartementen van Seaside zijn gelegen in het hart 
van hoofdstad Kralendijk. De accommodatie is gelegen 
op een steenworp afstand van diverse restaurants,  
winkels en de mooiste duikstekken.

Direct naast het grote appartementencomplex liggen het 
duikcentrum en huisrif van Dive Friends. Naast de scholen 
dolfijnen die regelmatig passeren, zal de zonsondergang, 
die te zien is vanuit het appartement, adembenemend 
zijn.

Seaside Apartments beschikt over 17 volledig ingerichte 
studio’s, één- en tweekamerappartementen en villa’s met 
drie slaapkamers. De studio’s en appartementen hebben 
allen geweldig uitzicht over zee en Klein Bonaire. 

Geen zin om te koken? Probeer één van de vele 
restaurantjes op het eiland. Van diverse snackbars tot de 
meest exclusieve eetgelegenheden.

Den Laman is een échte aanrader en erg populair op 
Bonaire. Het relatief kleine appartementencomplex 
met 16 luxe appartementen en studio’s ligt pal aan het 
strand. 

De appartementen zijn modern en smaakvol ingericht 
en allemaal voorzien van airconditioning, telefoon, 
wifi en een ruim balkon of terras. Ook wordt er iedere 
dag schoongemaakt. Verblijf je aan de zeezijde dan 
geniet je van schitterend uitzicht over het strand en de 
blauwe zee. 

Kookliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de   
moderne keuken voorzien van magnetron, waterkoker, 
Amerikaanse koelkast en vaatwasmachine. Maar heb 
je een dag geen zin om te koken, schuif dan aan in het 
restaurant. Hier kun je dagelijks  genieten van vers 
bereid ontbijt, lunch of diner met uitzicht over zee.  

Op het naastgelegen terrein kun je als gast van Den 
Laman gebruik maken van o.a. het zwembad, de  
supermarkt, tennisbaan en poolbar.

SEASIDE APARTMENTS
& DIVE FRIENDS

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie



CURAÇAO
 

Pal aan de Caribische Zee, ligt Sun Reef Village on Sea, 
een kleinschalig bungalowcomplex mét 
duikschool. Het complex beschikt over 12 goed 
verzorgde, rustieke bungalows met een gezellige 
huiselijke sfeer. Vanuit de privétuin van de bungalow 
duik je direct de Caribische Zee in! 

De meeste bungalows bieden een prachtig uitzicht 
over zee, waar regelmatig dolfijnen voorbij cruisen. 
Ben je opzoek naar een heerlijke ongedwongenheid, 
persoonlijke service én privacy? Dan ben je bij Sun 
Reef Village on Sea aan het juiste adres! 

Waterside Apartments heeft een fantastische ligging 
direct aan de Caribische Zee, in het oude vissersdorpje 
Boca Sint Michiel. Waterside is dé ultieme plek om te 
genieten van een heerlijk Dive & Drive vakantie op dit 
prachtige Caribische eiland.

Direct voor de deur van Waterside, gelegen in de 
Slangenbaai, tref je één van de mooiste duikstekken van 
Curacao. Slangenbaai verwijst naar het grote aantal 
murenen en alen in de baai. Vanaf het strand heb je 
directe toegang tot de prachtige koraalformaties, 
sponzen, murenen, roggen én zeeschildpadden!

WATERSIDE APARTMENTS
BOCA SINT MICHIEL

ALL WEST APARTMENTS
WESTPUNT

Op een steenworp afstand van Go West Diving, Playa 
Kalki en het prachtige rif, Alice in Wonderland, tref je de 
appartementen van Nos Krusero. een kleinschalig 
complex met comfortabele en gezellige studio’s en 
appartementen.

Na een heerlijke duikdag kom je volledig tot rust bij het 
zwembad van Nos Krusero, of plof je nog even neer op 
één van de strandbedjes op het naastgelegen strand, 
Playa Kalki. 

Nos Kruerso is dé ideale locatie voor een optimale Dive & 
Drive vakantie op Curacao. Go West Diving, het 
aangesloten duikcentrum, biedt naast een 
kantduikpakket, ook de mogelijkheid tot bootduiken en 
diverse cursussen. 

All West Apartments& Diving, comfortabele 
appartementen gelegen in het kleine vissersdorpje 
aan het strand Playa Piskado op Westpunt. Het meest 
westelijke puntje van het eiland. Geniet van je vakantie 
op het mooiste en meest rustige deel van Curacao. 
Kom na een onvergetelijke duikdag op je balkon 
tot rust en geniet van een spectaculair uitzicht! Alle 
appartementen hebben een adembenemend uitzicht 
over de baai. 

Voor het duikgemak is er een privé ruimte voor het 
spoelen, drogen en opslaan van de duikspullen en 
flessen. 

Voor de deur van het duikcentrum tref je één van 
Curacao’s mooiste duikstekken, Alice in Wonderland. 
Naast het ongelimtieerde kantduiken, brengt de 
duikschool van Go West Diving je per boot graag naar 
één van de vele bootduiklocaties rond Curacao en 
Klein Curacao. Ook voor verschillende cursussen ben 
je bij Go West Diving aan het juiste adres! 

SUN REEF VILLAGE 
BOCA SINT MICHIEL

NOS KRUSERO
WESTPUNT

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie



PRO DIVE MEXICO
 YUCATAN DUIKAVONTUUR

Pro Dive in Playacar

Pro Dive is gevestigd aan het witte zandstrand van 
Playacar, in het prachtige 5* Royal Hideaway Resort. 
Hier direct naast vind je het 4* Allegro Resort, een 
favoriet onder onze klanten. 

Het all-inclusive resort Allegro Playacar is in  
schitterende Polynesische stijl gebouwd en de  
ideale plek om optimaal te genieten van je vakantie. 
De professionele service, het hedendaagse comfort en 
de prachtige ligging geven je een gevoel van rust. De 
naam Occidental staat garant voor kwaliteit.

De kamers zijn ondergebracht in typisch Mexicaanse 
palapa’s van één verdieping in de mooi aangelegde 
tropische tuin!

Vanaf de prachtige witte stranden van de Riviera Maya 
kan je gemakkelijk en relaxed duiken of snorkelen en 
genieten van de prachtige koralen en verschillende 
soorten vis. 

Bij Bull Shark Point kan je van januari t/m maart  
dagelijks stierhaaien tegenkomen. In de 
zomermaanden organiseert Pro Dive regelmatig 
snorkel expedities om walvishaaien te spotten!

In het binnenland, dichtbij Playa del Carmen, liggen 
de beroemde cenotes. Ervaren duikers krijgen hier de 
kans om één van de langste grotten en grottenstelsels 
ter wereld te verkennen. Maar ook voor minder  
ervaren duikers zijn er cenotes die toegankelijk zijn. 
Het heldere water, de stalagmieten, stalagtieten en de 
bijzondere lichtinval maken het duiken in de cenotes 
één van de hoogtepunten in Yucatan!

Playa del Carmen is de laatste jaren uitgegroeid tot 
een levendige badplaats met bonte verzameling  
souvenirwinkeltjes, terrasjes én 
uitgaansgelegenheden.

PLAYA DEL CARMEN
RIVIERA MAYA

COZUMEL
ULTIMATE DIVE EXPERIENCE

Het Allegro Cozumel Resort ligt aan het prachtige 
zandstrand van San Francisco Beach. Het is een aantrekkelijk 
resort met genoeg faciliteiten om duikers tot na  
zonsondergang te bekoren. Het mooiste van dit hotel is de 
locatie. Op slechts enkele minuten vind je de mooiste  
duikstekken van het Cozumel National Marine Park.

Vanuit Allegro Cozumel én zusterhotel Occidental Grand 
stap je direct aan boord van één van de boten. De korte reis-
tijd zorgt ervoor dat je tot 5 topklasse duiken per dag kan 
maken! Duikers die in andere hotels verblijven hebben een 
gemiddelde bootreis van 45 minuten naar het Marine Park 
en brengen de gehele dag door op open zee.

Allegro Cozumel is een prachtig 4* resort met geweldige 
service en faciliteiten. Het biedt de aantrekkelijke 
combinatie van wereldklasse duiken op de drempel van een 
volledig functioneel vakantieresort. Geboekt als Ultimate 
Dive Experience gasten, worden onze duikers verwend met 
VIP-service en een eigen zwembad. 

Isla Cozumel

Zo’n tien kilometer uit de kust van Mexico ligt het 
fantastische eiland Cozumel. Een droomplek die 
bekend staat om zijn natuurlijke schoonheid,  
schone en rustige stranden, het heldere water, 
veelkleurige riffen en exotische flora en fauna. 

Ben je op zoek naar een exotische bestemming 
met duikstekken voor alle niveaus? Dan is Cozumel 
een fantastische keuze! Cozumel beschikt over één 
van ‘s werelds meest spectaculaire rifsystemen, 
omzoomd door puur witte stranden en de meest 
blauwe oceaan. Drijf onder het toeziend oog van 
het Pro Dive Mexico team langs de koraalmuren in 
het Marine Park of zwem door de Palancar 
grotten en tunnels. Diversiteit is het sleutelwoord 
op Cozumel!

Het water rond het eiland is zo helder, dat het zicht 
kan oplopen tot wel 75 meter! Onbeperkt zicht in 
een wereld van onvergelijkbare schoonheid is een 
lust voor het oog!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie



CARIBBEAN LIVEABOARDS
LIVEABOARD DUIKCRUISES

Van haaien rond de Bahama’s en pijlstaartroggen bij de 
Kaaimaneilanden tot duiken naar de Great Blue Hole en 
het Midden-Amerikaanse rif: het één na grootste  
barrièrerif ter wereld. Een liveaboardcruise biedt duikers 
de beste mogelijkheden om schitterende en verder  
gelegen duikstekken te ontdekken!

Turks & Caicoseilanden
Het warme water, de betrouwbare stromingen en het 
gevarieerde zeeleven zorgen voor perfecte  
duikomstandigheden. Naast het Midden-Amerikaanse rif 
en geweldige muurduiken spot je veel Caribische rifvissen 
en klein leven, koraal en sponzen. Ook worden er grote 
aantallen pijlstaartroggen, gevlekte adelaarsroggen,  
Caribische rifhaaien en citroenhaaien gespot. 

Belize
Onder water is veel te ontdekken, zoals het Midden- 
Amerikaase rif, maar de meest populaire stek is de Great 
Blue Hole. Middenin het Lighthouse Reef vind je het  
beroemde natuurmonument met een diameter van 300 
m. en diepte van zo’n 130 m. Onder water vind je  
stalactieten, maar ook haaien. Sla hierna zeker de rest van 
Lighthouse Reef niet over, want dit gezonde rif is  
prachtig, net als de Turneffe eilanden, Shark Alley, Hol 
Chan Marine Reserve en Mexico Rocks.

Turks & Caicos Aggressor II

Cayman Aggressor

Belize Aggressor III Turks & Caicos Explorer

CARIBBEAN LIVEABOARDS
LIVEABOARD DUIKCRUISES

Bovenwindse Eilanden
Duiken rond de Bovenwindse Eilanden is een bijzondere 
ervaring met een diverse onderwaterwereld. Zo is het 
ruige landschap van Saba terug te vinden onder water 
en spot je er verscholen pinakels. Het is de thuisbasis 
van baarzen, barracuda’s, schildpadden en verschillende 
haaien, zoals verpleegsterhaai en rifhaaien.

Spannende diepe duiken, historische en moderne  
wrakken, prachtig koraalrif en begroeide lavastromen 
zorgen voor een oneindige hoeveelheid aan  
mogelijkheden rond St Eustatius en rond St. Kitts spot je 
vingerriffen, mooie wrakken en een groot aantal  
drop-offs zorgen voor een fijne afwisseling in duiken.

Honduras
Hét hoogtepunt onder water is het Midden- 
Amerikaanse rif. Rondom Utila liggen meer dan 60  
duikstekken, waaronder kleurrijke riffen met veel vis, 
wrakken bedekt met koraal en diepe drop-offs met klein 
zeeleven. Afgelegen diepzeeheuvels vormen bloeiende 
steden. Tijdens de walvismigratie spot je zelfs walvissen!

Ook rond Roatán zijn er meer dan genoeg duikspots. De 
stekken bieden ondiepe terrassen, diepe kloven en mooie 
wrakken. Gekleurde rifvissen, zoals papegaaivissen,  
maanvissen en doktersvissen, maar ook grote zwarte 
tandbaarzen zijn hier niet te missen. Houd je ogen ook 
open voor rustende verpleegsterhaaien rond het rif en 
voorbij zwemmende adelaarsroggen.

Bahamas Aggressor

Roatan Aggressor

Caribbean Explorer

** AANBIEDING CARIBBEAN LIVEABOARDS **

• Tot €1000,- korting p.p. op Caribbean   
liveaboards!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20%20aanvragen


ATLANTISCHE OCEAAN
 VERRASSINGEN OM DE HOEK

Atlantische Oceaan

Van tropische zandstranden 
op de Kaapverdische en 
Canarische Eilanden tot 
avontuur en natuur op de 
Azoren en Madeira. De 
Atlantische Oceaan is super 
divers en dé plek voor het 
spotten van walvissen!

Azoren: Wandelen, 
walvissen spotten en duiken 
zijn slechts enkele activiteiten 
op de eilanden.

Kaapverdië: Witte 
zandstranden, een 
helderblauwe zee en veel 
vertier in, op en rond het 
water. 

Canarische Eilanden: Van 
uitgestrekte zandstranden 
en gezellige dorpjes tot de 
mooiste wandelroutes en 
duikstekken!

Madeira: Voor iedereen die 
houdt van ruige 
landschappen, exotische 
bloemen en een rijke 
onderwaterwereld. 

Machico

Machico is de oudste plaats van Madeira. Het 
aangrenzende gebied van de baai was dan ook 
het eerst bewoonde deel van het Portugese eiland. 
Hier voel je het échte Madeira, zonder massa-
toerisme. Ondanks dat, is er in Machico van alles 
te doen. Wandel bijvoorbeeld over de verrassende 
promenade voor een gezellige middag.

Voor duikers is Machico de perfecte uitvalsbasis. 
Het populaire zeereservaat ligt namelijk direct voor 
de deur. Hier leven onder meer grote scholen vis, 
waaronder barracuda’s en octopussen maar ook 
macro leven, anemonen en koraal.

Duikcentrum Haliotis Divers Madeira

Het Haliotis Dive Centre op Madeira is gevestigd in het Dom 
Pedro Baía hotel. Wanneer je duikt bij Haliotis krijg je  
toegang tot een aantal uitstekende voorzieningen, zoals het 
zwembad en de spa. Bovenal duik je samen met 
professionele PADI gecertificeerde duikgidsen.

Met Haliotis bezoek je verschillende schitterende  
duikstekken. Ben je fan van macro leven dan is Reis Magos 
‘the place to be’. Een andere bekende duikstek die Haliotis 
vaak bezoekt is het 24 meter diepe Raco Mar.

De beste tijd om de wateren rond Madeira te bezoeken is de 
zomer. Gemiddeld heb je zo’n 30 meter zicht, al is dit vooral 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals 
weersomstandigheden. 

Dom Pedro Baía 
 
Dit charmante hotel ligt op een unieke locatie tussen de zee 
en de bergen. Vanuit je hotelkamer of het mooie zwembad 
kijk je uit over de mooie baai van Machico. 

De verzorgde kamers zijn voorzien van wifi en televisie en 
sommigen bieden schitterend uitzicht over het eiland. 

Wij durven met zekerheid te zeggen dan Dom Pedro Baía 
een uitstekende accommodatie is voor een onvergetelijke 
duikvakantie!

HALIOTIS DIVERS MADEIRA
ZEERESERVAAT VOOR DE DEUR

** BEURSAANBIEDING HALIOTIS MADEIRA **

• 6e duikdag gratis
• iedere 12e persoon betaald alleen de 

vlucht (duiken, transfer & accommodatie 
helemaal gratis)

Geldig op nieuwe boekingen tot 4 weken na de beurs.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


Hotel Colombo

Hotel Colombo is een modern, doch enigzins 
verouderd 4* hotel, gelegen aan de rand van de 
hoofdstad Vila do Porto op het eiland Santa Maria. 

Hier heb je alles binnen handbereik; de bergen, het  
goudgele strand van Praia Formosa en de luchthaven  
bevinden zich op slechts 10 minuten rijden. Het is één 
van de weinge redelijke hotels op het eiland. Het 
duikcentrum bevindt zich in het hotel en dat is het 
grote gemak van deze accommodatie.

Het koudere water geldt als thuisbasis voor grote 
vissen en duiken met groepen mobula en manta 
roggen komen regelmatig voor. Ontmoetingen met 
walvishaaien en de blauwe haai zijn ook niet uit te 
sluiten. Door de goede relatie met lokale vissers, 
wordt de duikschooleigenaar regelmatig getipt als er 
iets bijzonders gespot wordt.

Top duikstekken Santa Maria
Ambrosio ligt aan de noordzijde van Santa Maria en 
is zonder twijfel één van de beste duikstekken in de 
Azoren, zo niet Europa. Hier zweven van eind juni tot 
half oktober grote groepen manta’s rond. Andere  
grote pelagische vissen worden hier ook vaak gespot. 
Een fantastische duik die voor herhaling vatbaar is.

Santa Maria ligt dichtbij het ‘miereiland’ Formigas en 
het Dollabarat rif. Hier vind je onderwaterbergen, waar 
scholen met tonijn en grote baarzen wonen. De reis 
hier naartoe wordt vaak begeleid door dolfijnen, maar 
ook het onderwaterleven is indrukwekkend. 

Dit is dé regio waar je de blauwe haai kunt spotten en 
je de kans hebt om onder andere manta’s, 
schildpadden, zonnevissen en zeevogels te zien.

HALIOTIS SANTA MARIA

HALIOTIS DIVERS AZOREN
EEN OCEAAN VOL LEVEN!

De uliteme bestemming voor liefhebbers van 
walvissen spotten en duiken met grote vissen!

De Azoren combineert het comfort en de veiligheid van 
een Europese bestemming met de charme van woeste 
landschappen. De walvissen, manta’s, haaien, prachtige 
riffen en adembenemende schoonheid van de natuur op 
de eilanden zorgen voor een onvergetelijke 
duikvakantie!

De golfstroom én de gevarieerde topografie van de 
zeebodem bieden ideale omstandigheden voor een  
rijke, overvloedige en gevariëerde onderwaterwereld met 
een keur aan leven. Van kleine ongewervelde dieren tot 
grote pelagische vissen, walvissen, haaien, manta’s en 
dolfijnen. 

Azoris Faial Garden & Haliotis Dive Center

Vanuit het prima gelegen Azoris Faial Garden Resorts 
wandel je binnen enkele minuten naar het strand. Alle 131 
kamers bieden uitzicht over de mooie tuin, het zwembad of 
de leuke jachthaven. Tenslotte ben je vanuit je kamer binnen 
no-time in het authentieke, historische centrum dat zich ook 
op loopafstand bevindt.

Een verblijf bij Azoris Faial Garden Resort is niet enkel  
aangenaam dankzij de goed ingerichte kamers en ligging. 
Er zijn meer dan genoeg faciliteiten en voorzieningen tot je 
beschikking. 

Duikcentrum Haliotis is gevestigd in het Azoris Faial  
Garden Resort. Voor optimaal gemak beschikt Haliotis over 
de grootste RIB van Faial (12 m.) met twee 300pk motoren 
om de duikstek Princess Alice gemakkelijk te bereiken.  
Haliotis is een Aqualung Partner center en 5* PADI  
duikschool, waardoor je profiteert van hoge  
veiligheidsvoorzieningen, extra zekerheid en een onbezorgd 
gevoel!

Maak onvergetelijke Atlantische duiken!

Het eiland Faial wordt omringd door helder water 
met overvloedig leven, waardoor ook snorkelen 
hier goed mogelijk is. Andere stekken staan juist 
garant voor adrenalinevolle momenten en 
memorabele herinnering, bijvoorbeeld tijdens 
stromingsduiken. Dankzij deze diversiteit zullen 
duikers met verschillende interesses zich al snel 
aangetrokken voelen tot Faial.

Voor vele duikers zijn deze wateren vrij onbekend. 
Wanneer men eenmaal de onderwaterdecors rond 
Faial heeft bezocht, worden deze als verrassend 
mooi en indrukwekkend ervaren. Rond Faial zijn 
diverse spannende, prachtige en unieke 
duikstekken te vinden, waardonder de beroemde 
Princess Alice Bank (manta’s, walvissen) en Condor 
Bank (blauwe haaien.)

HALIOTIS FAIAL

** BEURSAANBIEDING HALIOTIS AZOREN **

• Gratis blue shark dive of Dollabarat bij boeking van 10 
duiken.

• iedere 12e persoon betaald alleen de vlucht (duiken, 
transfer & accommodatie helemaal gratis)

Geldig op nieuwe boekingen tot 30 dagen na de beurs. 

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrij-

ven
Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


HALIOTIS DIVERS KAAPVERDIË
HET MOOISTE DUIKGEBIED VAN DE ATLANTIC

São Vicente

Parelwitte stranden, azuurblauwe wateren en tropische 
temperaturen, oftewel perfecte omstandigheden voor een 
zonnige duikvakantie! São Vicente is onderdeel van de 
welbekende Kaapverdische eilandengroep. Er heerst een 
aangenaam tropisch klimaat en São Vicente staat in de top 
drie van ’s werelds beste bestemmingen om de blauwe 
marlijn te spotten!

Onder meer in hoofdstad Mindelo tref je vele restaurants en 
bars, al dan niet met live muziek. En dat is niet het enige wat 
São Vicente een feestelijk karakter geeft. In het prachtige 
centrum (waaronder het historisch deel) word je verwelkomd 
door de klanken van de straatmuzikanten die zich voor, 
naast en rondom de karakteriserende gebouwen bevinden.

Duiken rond São Vicente

Het zicht in de mysterieuze Kaapverdische wateren varieert 
van 20 tot 40 meter, meer dan genoeg om de spannend 
uitziende zandtijgerhaaien te spotten! 

São Vicente is de thuishaven van veel prachtige en 
maagdelijk duikstekken. Drop-offs, wrakken en brede baaien 
trekken veel groot én klein zeeleven aan. Van de 
reuzemanta’s en mantis shrimps tot schildpadden en 
grote scholen vis. De wateren rondom São Vicente zitten vol 
met verrassingen!

Haliotis São Vicente

Het is tijd om op zoek te gaan naar de  
indrukwekkende bewoners van de Atlantische  
Oceaan samen met het Haliotis Dive Center. Het 
duikcentrum is gevestigd in Hotel Oásis Porto 
Grande. 

Tevens is duiken vanuit dit duikcentrum in São  
Vicente exclusief mogelijk via Diving World op de 
Nederlandse én Belgische markt met SGR, ANVR en 
Calamiteitenfonds dekking! 

Natuurlijk is er een professioneel team aanwezig, 
bestaande uit PADI gecertificeerde instructeurs en 
Dive Masters. Zij bieden je optimale service, zodat 
de duiken enkel een groot succes kunnen worden!

Haliotis beschikt over een tien meter lange RIB. 
Met deze lengte is dit de grootste zodiac van São 
Vicente. Dankzij de twee 300 PK YAMAHA motoren 
bereik je in mum van tijd de plaats van 
bestemming. Verder is de RIB uitgerust met een 
telefoon, GPS, oxygen kit en EHBO kit. Speciaal 
voor het comfort van de duikers zijn er aangename 
stoelen en bankjes aan boord.

Oásis Porto Grande Hotel Mindelo

Oásis Porto Grande ligt in het gezellige centrum van de stad, 
op enkele minuten afstand van vele toeristische  
trekpleisters, zoals Mindelo Bay. Het hotel beschikt over 50 
kamers en suites, allemaal uitgerust met een balkon met 
dorp- of zwembadzicht.

Oásis Porto Grande biedt diverse aangename faciliteiten en 
voorzieningen, zoals een zwembad, een speciaal  
kinderzwembad, fitnessruimte, receptie, roomservice en wifi. 
Daarnaast is er in het gezellige hotel een animatie  
programma en kun je genieten van avondvoorstellingen. 

Je bent ’s ochtends van harte welkom bij het uitgebreide, 
smakelijke ontbijt. Het is dé perfecte start van een heerlijke 
duikdag! Voor een verfrissend drankje of alcoholische 
versnapering kun je terecht bij de bar. In de nabije omgeving 
van het hotel bevinden zich meerdere restaurants waar je 
heerlijk kunt dineren!

** BEURSAANBIEDING HALIOTIS KAAPVERDIË **

• 6e duikdag gratis
• iedere 12e persoon betaald alleen de vlucht  

(duiken, transfer & accommodatie helemaal gratis)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijsgarantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven
Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


EURO DIVERS LANZAROTE
DIVING WITH FRIENDS

De slogan van Euro Divers Lanzarote is “Diving with 
Friends” en dat is niet voor niets. Buiten het feit dat je 
hier veilig kan duiken onder deskundige begeleiding van 
ervaren duikinstructeurs, moet duiken vooral 
plezierig en leuk zijn.

Euro Divers Lanzarote staat onder leiding van 
Nederlands management. Belangrijk is dat klanten zich 
thuis voelen en het duiken als gezellig ervaren.

Duiken op Lanzarote

Voor velen is onbekend dat het water van Lanzarote één 
van de mooiste duikgebieden van het noordelijk halfrond 
is. Vier seizoenen onder water in tegenstelling tot twee 
boven water zorgen voor een sensationele variatie aan 
vissoorten, riffen, koraal, grotten en wrakken. 

Duiken rond Lanzarote is spectaculair door het  
vulkanische karakter van het eiland en het rijke visleven. 
Op de meeste duikplaatsen vind je zandplateaus met 
rotsen en lavariffen. De riffen vormen steile wanden met 
grotten, tunnels en overhangen waar je een breed scala 
aan zeedieren en begroeiing treft. 

Er komen meer dan 500 vissoorten voor rond de  
Canarische Eilanden, zoals papegaaivissen, zeepaardjes, 
tonijn, barracuda’s, murenes, pijlstaartroggen, 
octopussen, schorpioenvissen, schildpadden en dolfijnen. 
Daarnaast leven er meer dan 1000 soorten weekdieren, 
zoals nudibranches, krabben, kreeften en zeesterren. 

De meest populaire duikstekken bevinden zich rond 
Puerto del Carmen. Ook op geringe diepte zijn hier al 
zeer veel vissen te zien. Op een diepte van zo’n 20 meter 
tref je grotere vissoorten, zoals tandbaarzen, engelhaaien 
en roggen. In het noorden van Lanzarote zijn ook  
adembenemende duikstekken te vinden met  
onderwatertunnels en lavavelden.

Voordelen Euro Divers Lanzarote

• Duikpakketen kun je delen met duikgenoten
• Euro Divers biedt 15% repeaters korting
• Gratis koffie, thee en water 
• Geen vaste weekschema’s, maar wisselende  

schema’s op basis van ervaring
• Tegen een meerprijs worden dagtochten per boot 

of bus aangeboden op duikplaatsen buiten de  
regio Puerto del Carmen, inclusief lunch en  
drankjes

• Goed onderhouden duikmaterialen van het merk 
SEAC te huur, of nieuw materiaal te koop

• Tijdens het duiken kun je je persoonlijke spullen 
opbergen in een persoonlijke locker

• Duikmaterialen kun je spoelen op het ruime terras 
en op de droogrekken hangen

• Gezellig relaxen aan de picknicktafels buiten,  
onder het genot van een drankje

• Leuke snorkeltrips voor niet-duikers
• Duikers worden opgeleid in kleine groepen, van 

open water t/m divemaster

Apartamentos Costa Volcan

Nette appartementen met een goede 
prijskwaliteitverhouding vind je bij Apartamentos 
Costa Volcan. De appartementen liggen in het 
centrum van Puerto del Carmen, op slechts 200 
meter van het strand van Playa Grande en 
duikcentrum Euro Divers. Het complex heeft WiFi 
en een zwembad.

In de spa geniet je van een welverdiende 
massage of andere spa-behandeling. Zo combineer 
je geweldige duiken met totale ontspanning. 

Voor een hapje en een drankje in het centrum hoef 
je niet ver te lopen. In de omgeving vind je meer 
dan genoeg leuke restaurants en bars. 

Het appartementencomplex van Costa Volcan is de 
perfecte keuze voor duikclubs en groepen. 

Complete vakanties met Euro Divers Lanzarote

Diving World organiseert, in samenwerking met Euro Divers 
Lanzarote, compleet verzorgde duikvakanties naar 
verschillende accommodaties in Playa del Carmen. Wij  
verkopen alle reizen tegen de scherpste prijzen én met  
dekking van de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds!

Suite Hotel Fariones Playa 

Suite Hotel Fariones Playa is het meest dichtbij gelegen hotel 
van Euro Divers en een bekende naam op Lanzarote. De  
fantastische ligging aan het strand, de moderne,  
comfortabele suites en de uitstekende keuken dragen  
daaraan bij. Ervaar zelf hoe het voelt om in comfort vakantie 
te vieren. 

Aparthotel Fariones

Wil je meer ruimte én de mogelijkheid om je eigen 
maaltijden te berieden? Kies dan voor Aparthotel Fariones, 
op 150 meter afstand van Euro Divers. Het is een verzorgd 
complex met een zeer centrale ligging in het oude centrum 
van Puerto del Carmen. De appartementen zijn netjes  
ingericht en in de tuin en rond het zwembad heerst een  
ontspannen sfeer. 

HOTELS LANZAROTE
& EURO DIVERS LANZAROTE

BEURSAANBIEDINGEN: 
€25,- korting op alle duikpakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van 
een complete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrij-

ven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


MIDDELLANDSE ZEE 
DUIKEN DICHTBIJ HUIS

EVASIONI BLU DIVING 
DUIKEN RONDOM USTICA

Duikcentrum Evasioni Blu Diving heeft twee vestigingen in 
Italië, 1 op Sicilië en 1 op Ustica. Vanaf beide locaties biedt 
het duikcentrum verschillende duiken en excursies aan. De 
duikstekken die worden bezocht liggen eigenlijk altijd  
binnen 20 minuten varen. Met de kernwoorden veiligheid, 
professionaliteit én passie wordt de kwaliteit van het  
duikcentrum gewaarborgd. Ook ruimte en comfort voor, 
tijdens en na het duiken is van groot belang.

Sicilië is één van de grotere eilanden, behorende tot 
Italië. Het eiland ligt onderaan “de laars”. De authentieke 
Italiaanse sfeer proef je in alle dorpjes en steden op het 
eiland. Rondom Sicilië tref je verschillende prachtige  
duikstekken. Met Evasioni Blu Diving, duik je op de 
mooiste duikstekken van de omgeving welke geschikt zijn 
voor duikers van alle niveaus. 

Ustica is een klein eilandje en ligt in de Tyreense Zee en is 
onderdeel van de provincie Palermo. Het “Marine 
Protected Area of Ustica” is sinds 2002 beschermd 
natuurgebied. De duiken in het beschermde zeegebied 
Capo Gallo - Isola delle Femmine zijn gekenmerkt door 
een goede zichtbaarheid en een aangename temperatuur 
gedurende vele maanden van het jaar. De aanwezigheid 
van een rijke en gevarieerde flora en fauna is een van de 
bijzonderheden die deze omgeving kenmerkt.

USTICA

Hotel Sirenetta
Vanaf het strand van het moderne hotel Sirenetta is het 
mogelijk om te gaan duiken met Evasioni Blu Diving die  
gevestigd is in het hotel.

Clelia Hotel
Clelia Hotel is een van de historische hotels op het eiland 
Ustica. De gemoedelijke sfeer maakt dit een perfecte 
bestemming voor iedereen.

Residence Stella Marina
Het 3* hotel ligt in de haven en is volledig gericht op het 
verwennen van de gasten! Vanaf het ruime terras kijk je 
uit over de haven en de zee. 

Sogni Nel Blu 
Al generaties lang biedt Sogni Nel Blu fantastische service 
aan alle gasten en geniet je van de authentieke sfeer van 
Ustica!

HOTELS

SICILIË

** BEURSAANBIEDINGEN: €25,- korting op alle duik-
pakketten

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) van een com-
plete pakketduikreis en minimaal 5 dagen duiken)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvragen


DE INDISCHE OCEAAN
 TROPISCH DUIKPARADIJS

Indische Oceaan

Duik rond het bijzondere 
Australische Christmas 
Island, geniet van een 
schitterende liveaboard op 
de Malediven of combineer 
een relaxte strandvakantie 
met mooie duiken op 
Mauritius!

EXTRA DIVERS CHRISTMAS ISLAND
EEN VERBLUFFENDE DUIKBESTEMMING

Christmas Island is alles behalve gewoon! Het kleine 
Australische eiland wordt gezien als een mix van de  
Galapagos en Indonesië. Van walvishaaien tot kleurrijke 
slakjes, hier leeft het allemaal. Meer dan 200 soorten  
onaangetast koraal, vlindervissen, gobies, anemonen,  
dolfijnen, de zeldzame Dragon Moray Eel en nog veel 
meer.

Boven water is het overgrote deel begroeid met tropisch 
regenwoud met aan de rand verrassende zandstranden 
met sporen van nestelende schildpadden. Een groot deel 
van het eiland en de zee is beschermd natuurgebied, met 
beperkte toegangsmogelijkheden voor duikers. 

Wist je dat.. Christmas Island maar 70 minuten vliegen is 
vanaf Jakarta, dus niet verder reizen dan Bali of Sulawesi!

Diving World biedt in samenwerking met partner Extra Divers exclusief toegang tot de onderwaterwereld 
van Christmas Island in Nederland en België.

** BEURSAANBIEDING **

• €50,- korting op alle verre bestemingen met een 
Extra Divers duikcentrum (reserveren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


EMPEROR MALDIVES
LIVEABOARD DUIKCRUISES

Geniet van uitstekende service aan boord en 
prachtig duiken op de mooiste 
plekken van de Malediven!

De boten van Emperor Maldives zijn bekend 
vanwege de eerste klas service en  
accommodatie. Elke boot heeft zijn eigen 
specifieke sfeer, maar de kwaliteit en 
gastvrijheid aan boord zijn van gelijke  
waarde!

De schoonheid van wat zich onder 
water bevindt is hier niet in woorden uit te 
drukken. Er zijn enorme zachte  
koraalformaties, vissen met alle kleuren van 
de regenboog, maar er is bovenal een kans 
dat er een ontmoeting plaatsvindt met de 
reusachtige bezoekers waarvoor de zee rond 
de Malediven zo bekend is. 
“Toevallige” ontmoetingen met 
walvishaaien en gracieuze manta’s komen 
vaker voor dan je denkt. Grijze- en 
witpuntrifhaaien komen regelmatig voor, net 
als de vele andere bezoekers van het rif.

De vaarroute wordt per keer door de 
kapitein en duikgids bepaald, afhankelijk van 
het seizoen en de weersomstandigheden. Zo 
krijg je de beste garantie op een optimale 
vaarroute. De meeste cruises vertrek vanaf 
de hoofdstad (Male), maar af en toe worden 
andere vertrekhavens ingepland.

Emperor AtolEmperor Leo

Emperor Serenity Emperor Voyager

Emperor Virgo Emperor Explorer

AANBIEDING
EMPEROR LIVEABOARD DUIKCRUISE & VLUCHT  

VANAF €1675,- PER PERSOON 

ALLE KOSTEN INBEGREPEN, ZOALS: 
• Retourluchten, luchthavenbelasting bagage, trans-

fers, 7 nachten volpension liveaboard, alle lokale 
belastingen en toeslagen, minimaal 17 duiken & 
GRATIS NITROX

Emperor Maldives boek je EXCLUSIEF bij Diving World, 
mét ANVR, SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds garantie!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=offerte%20aanvraag


EURO DIVERS MALDIVES
RESORTS & DUIKCENTRA

VILAMENDHOO ISLAND

Welkom in het paradijs!

Vilamendhoo Island is totaal gerenoveerd en heeft er een 
ster bij! Wat niet veranderd is, is het vriendelijke personeel 
dat staat te popelen om je (weer) warm te ontvangen. 

Vanzelfsprekend kent het eiland nog steeds uitstekende 
duikmogelijkheden. Bijvoorbeeld het huisrif, één van de  
beste in de Malediven. Het eiland kent 18 verschillende 
riffen, gelegen rondom het eiland en binnen 25 meter vanaf 
het strand. 

De boten van het duikcentrum Euro Divers vertrekken twee 
keer per dag om de nabij gelegen riffen en kanalen te 
bezoeken in Zuid-Ari Atol.

Schitterend resorteiland voor duikers

Vilamendhoo is een fantastische bestemming voor 
zowel de actieve vakantieganger als de
rustzoeker. Het resort heeft een rustig karakter en 
kenmerkt zich door een natuurlijke stijl. 
Vilamendhoo biedt fantastische sport- en vrije 
tijdsmogelijkheden. Sluit een actieve zeil- en of 
duikdag af met een ontspannende massage bij de 
spa van het resort, of met een privédiner op het 
strand onder de sterren!

ERIYADU ISLAND

Klein maar fijn

Dit resort combineert 4* kwaliteit met rust en 
fantastische duikmogelijkheden. Een comfortabel 
resort met topservice!

Het mooie eiland Eriyadu wordt omringd door 
een azuurblauwe lagune met witte zandstranden 
en prachtige, ongerepte riffen. Het eiland staat 
bekend als duikersbestemming en verdient deze 
naam absoluut! Duik of snorkel op het huisrif met 
de vaste bewoners van het rif, de 
verpleegstershaaien! 

Service wordt hier met hoofdletters geschreven. 
Duiken en relaxen zijn de sleutelwoorden voor dit 
eiland. Naast de fantastische duikstekken vind je er 
vele andere sportieve faciliteiten.

Geweldig duikgebied

Dit kleine, stijlvolle eiland bezit één van de beste huisriffen 
van de Noord-Male Atol. Duikcentrum Euro Divers verrast 
haar gasten met enorm gevarieerde duikmogelijkheden.

35 van de 40 nabijgelegen riffen worden uitsluitend door 
gasten van dit resort bezocht. Het huisrif met vijf ingangen is 
een prachtig duik- en snorkelgebied van ongekende  
kwaliteit. Geef bij het duikcentrum aan waar je wil duiken en 
de uitrusting wordt er door het duikteam netjes naartoe  
gebracht. Onder water vind je zeer gevarieerde rifformaties 
en vele soorten vis, zoals roggen, haaien, zebrahaaien, 
napoleons, adelaarsroggen, schilpadden en vleermuisvissen.

** BEURSAANBIEDING **

• €50,- korting op alle verre besteingen met een Euro 
Divers duikcentrum (boeken 14 dagen na de beurs)!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


BLUE OCEAN DIVE
RESORT & DIVE CENTER 

Voor de kust van het Zuid-Afrikaanse Durban liggen de 
indrukwekkende riffen van Aliwal Shoal, hoog in de top 10 van 
één van de beste duiklocaties ter wereld! 

De tocht naar deze geweldige duikstekken begint ook al als één 
groot avontuur, wanneer je gelanceerd wordt vanuit de 
Umkomaas rivier of vanaf het strand. Ieder seizoen in Aliwal 
Shoal is uniek. Van de wereldberoemde sardine run tot aan 
hamerhaaien, walvishaaien en tijgerhaaien! Do we need to say 
more?

Aliwal Shoal is één van de meest bekende duikstekken van 
Zuid-Afrika en staat zelfs in menig top 10 van beste 
duikstekken wereldwijd! Tijdens het duiken zal je merken dat 
de biodiversiteit adembenemend is. Van groot tot macro, 
Aliwal Shoal heeft het! 

Ook liefhebbers van wrakken komen zeker aan hun trekken, 
met de mogelijkheid tot wrakduiken. Maar natuurlijk staat 
Aliwal Shoal vooral bekend om één ding: duiken met haaien! 
Spot onder andere de zandhaai, tijgerhaai, hamerhaai en 
walvishaai. Maar ook dolfijnen, schildpadden, diverse soorten 
rif vissen cruisen tijdens je duik voorbij. 

Tijdens je duikvakantie in Aliwal Shoal verblijf je 
natuurlijk in het Blue Ocean Dive Resort, gelegen 
in het plaatsje Umkomaas. Na een fantastisch duik, 
kom je volledig tot rust in de bar of geniet je in het 
restaurant van de beste huisgemaakte burgers van 
de Zuid Afrikaanse kust, terwijl je geniet van een 
fenomenaal uitzicht op de Indische Oceaan. Schuif 
aan bij een typische braai avond en praat bij het 
kampvuur na over die ene fantastische 
duikervaring… Voor de staff van Blue Ocean is jouw 
comfort het aller belangrijkste en staan zij garant 
voor een fantastische, gezellige én onvergetelijke 
tijd in Zuid-Afrika!

BLUE OCEAN DIVE RESORT

ALIWAL SHOAL

UNLIMITED ALIWAL SHOAL

Het Unlimited Aliwal Shoal Diving Adventure is 
een pakket voor de echte die-hard duikers! Met 
dit pakket ga je elke dag minimaal 2 duiken maken 
op de beste duikstekken van het gebied! De enige 
reden om niet te duiken is het weer. Wil jij duiken? 
Dan ga je duiken!

Tijdens het programma worden er verschillende 
rifduiken, wrakduik en baited shark duiken 
gemaakt. Ook kun je elke middag kiezen om een 
excursie te gaan doen of om terug het water in te 
gaan wanneer het weer het toelaat! Jij bepaalt dus 
hoeveel duiken je uiteindelijk gaat maken!

De Sardine Run vindt elk jaar tussen juni en juli plaats langs 
de zuidkust van Zuid-Afrika.

Het hele jaar leven de sardines in het koude water ten zuiden 
van Kaap de Goede Hoop. Maar in juni volgen miljarden 
sardines een koude stroom met veel plankton richting het 
noorden, Kwazulu Natal. De sardines kunnen de hoeveelheid 
voedsel in deze stroming niet weerstaan. Daarmee worden 
zij zelf een wel heel eenvoudige prooi. Vele soorten grote 
pelagische vissoorten als haaien, dolijnen, walvishaaien én  
honderden vogels escorteren de sardines op hun reis. 

In samenwerking met Cremorne Estate in Port St Johns, biedt 
Blue Ocean Dive Resort unieke pakketten aan om dit 
bijzondere natuurfenomeen te kunnen aanschouwen. 

SARDINE RUN
Een absoluut unieke ervaring!

** BEURSAANBIEDING **

• €50,- korting op een complete duikvakantie 
naar Blue Ocean in Zuid Afrika bij reservering tot 
14 dagen na de beurs!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


TRAVEL2MOZAMBIQUE
TERRA AGUA CEU

Travel2Mozambique is dé  Afrika specialist. Van een 
onvergetelijke safari in het Zuid Afrikaanse Krugerpark 
tot aan een fantastische duikvakantie in Mozambique, 
Travel2Mozambique staat voor je klaar! 

Al sinds 2007 verzorgt Travel2Mozambique in 
samenwerking met vele lokale partners de mooiste reizen 
voor duikers naar Zuid-Afrika en Mozambique. Hun 
passie voor de natuur, de oceaan én het duiken delen ze 
graag met jou! 

Het vissersdorp Tofo ligt aan de oostkust van het 
schiereiland Inhambane tussen de Indische Oceaan 
en een klein binnenlands moeras gebied. Dankzij de 
Zuid-Amerikaanse invloeden is het eilandgevoel goed 
merkbaar in het kleurrijke dorp. Het kristalheldere 
water met de witte zandstranden zijn ideaal voor 
vakantieliefhebbers, backpackers, duikers én 
rustzoekers.

Walvishaaien en manta’s zijn de belangrijkste trekkers 
van het leven onder water. Dankzij de complexiteit 
en rijkdom, verrast ook de micro-wereld onder water 
menig ervaren duiker. Tofo Beach is nog steeds een 
goed bewaard geheim en is geclassificeerd als één van 
de top duikbestemmingen ter wereld.

TOFO BEACH

Baia Sonambula Guesthouse
Uitstekend guesthouse direct aan het strand. Met zeer 
comfortbabele kamers is het genieten geblazen!

Blue @ Tofo 
Ideaal gelegen aan het strand van Tofo, op steenworp 
afstand van één van de duikcentra.

Corasiida Guest House
Kleinschalige accommodatie met een heerlijk  
zwembad, direct aan het brede zandstrand van Tofo. 

Hotel Tofo Mar 
Een van oorsprong koloniaal Portugees hotel, het 
duikcentrum ligt op loopafstand. 

HOTELS MOZAMBIQUE

Samen met Travel2Mozambique is het mogelijk om op 
safari te gaan en een kijkje te nemen in het Kruger  
National Park. Het wereldberoemde wildreservaat 
werd in 1898 opgericht en staat sinds 1926 bekent als 
het Kruger National Park, naar oprichter Paul Kruger. 
Het park heeft een oppervlakte van zo’n 19.000 
vierkante kilometer te vergelijken met de grootte van 
Slovenië. 

In het park wonen momenteel zo’n 25.000 buffels, 
10.000 olifanten, 9.000 giraffen en ongeveer 1500 
leeuwen. Het park staat bekent om zijn prachtige 
landschappen en verbazingwekkende verscheidenheid 
aan flora en fauna. 

Begin of eindig je duikavontuur met een safari in het  
Kruger National Park via Travel2Mozambique. Verblijf 
in één van de diverse safari lodges en ga op zoek naar 
“The Big 5”! Terwijl je een duik neemt in het zwembad 
of geniet van een drankje aan de bar, spot je diverse 
wilde dieren langs de Crocodile River. 

Bij een reis naar Afrika wordt er vaak gedacht aan 
een Big Five Safari in één van Afrika’s mooiste 
natuurparken. De Big Five tref je niet alleen op het 
land, ook onze onderwaterwereld kent een echte 
Big Five!

Met op maat gemaakte safari reizen, combineer 
je het spotten van deze Big Five zowel onder als 
bovenwater! Naast de natuur, geniet je ook van 
diverse culturele excursies aan land.

Verlies je hart in Afrika!

BEURSAANBIEDING TRAVEL2MOZAMBIQUE 

• 5% korting op overnachtingen bij Baia  
Sonambula Guest House

• Iedere 7e nacht gratis bij Corassida Guest 
House

• Iedere 11e duik gratis bij alle Tofo Scuba

Geldig op nieuwe boekingen gemaakt tussen 10 
januari en 29 februari 2021!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

(DUIK) SAFARI

KRUGER NATIONAL PARK

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


ORCA DIVE CLUB MAURITIUS
ONTDEK GRAND BAIA

Dive Club ORCA op Mauritius is gevestigd in het 
Hibiscus Hotel vlakbij Cap Malheureux. Door 
de schitterende ligging heeft de duikschool 
direct toegang tot een van de top duikstekken 
van Noord Mauritius. De duikclub staat onder 
Duits management en is zonder twijfel een van 
de beste op het eiland. Met korte afstanden 
naar interessante duikstekken en persoonlijke 
service.

ORCA organiseert dagelijks in de voor- en  
namiddag bootduiken naar verschillende  
duikstekken. Nachtduiken, Two-tank duiken en 
hele dag excursies naar eilandjes in de  
omgeving zijn mogelijk in overleg.

De DodoLaLodge ligt in het hart van Pereybere, tegenover één 
van de mooiste stranden van het eiland. De rustig gelegen en 
gezellige lodge biedt verzorgde kamers en studio’s met  
airconditioning, ventilator, kluis en balkon. Restaurants, cafés,  
barretjes en winkels bevinden zich op loopafstand. 
 
Tijdens je verblijf in DodoLaLodge kun je ‘s ochtends  
aanschuiven bij het continentale ontbijt en staan er diverse  
faciliteiten en voorzieningen tot je beschikking. Zo kun je een 
auto huren om het eiland te verkennen, je was doen dankzij de 
was-faciliteiten, handdoeken huren of gebruik maken van de 
spa. Ook is het mogelijk om leuke excursies te reserveren.

DODOLALODGE

OMAN EXPLORER
LIVEABOARD IN OMAN

Oman Explorer is een liveaboard met ruime 
hutten en een fris design. De boot is in 2015 
volledig gerenoveerd. Er is met name gelet op 
het comfort, niet alleen in de gezamelijke  
ruimtes, maar ook in de hutten. In de ruime 
salon met aironditioning kun je heerlijk relaxen. 

De Oman Explorer vaart van november tot eind 
mei in het zuiden van Oman, in de omgeving 
van de Hallaniyat Eilanden. De overige maanden 
vaart de boot in het noorden en noordoosten 
van Oman. Beide zijn prachtige en veelzijdige 
duikomgevingen in het schitterende Oman.

• €50,- korting op alle verre bestemingen 
met een ORCA duikcentrum (reserveren t/m 
21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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HET VERRE OOSTEN
 DE KLEURIJKSTE (DUIK)BESTEMMING

Het Verre Oosten

Azië heeft voor ieder wat 
wils, voor zowel duikers als 
niet-duikers!

In Indonesië vind je de 
grootste variatie 
onderwaterleven ter 
wereld! Daarom is het land 
bij veel duikers favoriet. 
Van veelzijdig Bali tot de 
meest afgelegen gebieden, 
zoals Raja Ampat en 
verrassend Halmahera!

De Filipijnen is een 
exotische duikbestemming 
met prachtig en kleurrijk 
onderwaterleven. Het land 
heeft een enorme 
verscheidenheid aan 
duikstekken en is uitermate 
geschikt voor een 
combinatiereis.

AMUN INI
 BOHOL, FILIPIJNEN

Amun Ini Beach Resort & Spa 
Het mooie, sfeervolle en kleinschalige Amun Ini Beach  
Resort & Spa is gelegen midden tussen het groen en 
direct aan het blauwe water van de Boholzee. Met een 
heerlijk strandje voor de deur biedt het resort een 
idyllisch en tropisch onderkomen. 

De gehele dag kun je genieten van de lekkerste lokale 
maaltijden en vers gemaakte drankjes. Met schitterend 
zicht over het zwembad, het strand en de zee ben je écht 
op vakantie.

Naast heerlijk relaxen op het strand en het maken van de 
meest schitterende duiken, kun je ook ontspannen in de 
spa of de adembenemende natuur ontdekken. Denk aan 
de Chocolat Hills of bezoek Lamanoc Island!

• Boek 7 nachten, krijg 1 nacht gratis
• Boek 10 duiken, krijg 2 duiken gratis
Geldig op boekingen tot 31 maart 2021 met  
verblijf tot december 2022!

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

Amun Ini Dive
Op het resort is het duikcentrum Amun Ini Dive  
gelegen, dat je graag meeneemt naar enkele van de ruim 
33 mooie duiklocaties rond Bohol. Dagelijks worden er 
vijf duiken georganiseerd, waaronder een mandarijnduik 
en een nachtduik.

Het duikcentrum beschikt over een grote briefing  
ruimte en er zijn genoeg duikuitrustingen te huur. Verder 
is de duikschool uitgerust met een cameraruimte met  
apparatuur voor professionele fotograven. Ook biedt 
Amun Ini Dive een ruime keuze aan duikcursussen, van 
Discover Scuba Diving tot instructeurscursus.

Het duikcentrum is erg gericht op het beschermen van de 
gezonde onderwaterwereld rond het resort. Je kunt dan 
ook deelnemen aan het coral restoration program. 
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SEA EXPLORERS FILIPIJNEN
 BOHOL, CABILAO, MALAPASCUA & NEGROS

CABILAO 

Pura Vida Cabilao

Pura Vida Cabilao is gelegen op het noordoostelijke 
puntje van Cabilao Island, Bohol. Rond het eiland tref 
je geweldige duikstekken. Pygmee zeepaardjes, ander 
macroleven, harde en zachte koralen en veel meer. Je 
komt vanalles tegen tijdens een duik rond Cabilao!

Het resort beschikt over 20 kamers zeer comfortabele 
kamers in drie categoriën. Na een fantastische duik 
kom je tot rust met een cocktail in de bar boven op 
een cliff en geniet je ven een fenomenaal uitzicht. Pura 
Vida heeft een eigen spa genaamd Vida Spa. 

Alona Vida

Wanneer je het Alona Vida Beach Resort afloopt, voel 
je het parelwitte zand meteen onder je voeten. Het 
resort ligt namelijk direct aan het strand. Lokaal staat 
Alona Vida bekend om haar Coco Vida bar en  
restaurant. Iedere dag kan je maximaal vier duiken 
maken met Sea Explorers. Het duikcentrum is te  
vinden in het resort.

Het duiken rond Bohol is met prachtige koraaltuinen 
en ondiep water heel afwisselend. De belangrijkste  
bezienswaardigheden zijn de steile wanden met  
grotten, overhangen en spleten. De gezonde  
onderwaterwereld rondom Bohol biedt prachtige  
duiken voor zowel beginners als gevorderden. Ook 
voor onderwaterfotografen is Bohol een toplocatie!

BOHOL

Vier fantastische duiklokaties in de Visayas

Wil je duiken rond de Filipijnen? Dan moet je naar Bohol, 
Cabilao, Negros of Malapascua. Ontdek de kleurrijke  
onderwaterwereld van de Filipijnse eilanden met de  
ervaren duikgidsen van Sea Explorers! 

In het turquoise water van de Filipijnen is vooral veel 
kleurrijk leven te vinden, maar ook steile wanden en  
grotten zijn niet te missen. Vooral Bohol, Cabilao en  
Negros zijn een walhalla voor de onderwaterfotograaf. 

Naast geweldig macroleven, zoals het pygmee  
zeepaardje, leven er ook grotere zeedieren in het warme 
water. Zo staat Malapascua bekend vanwege de  
grote kans op ontmoetingen met voshaaien en kun je er 
fantastische macro duiken maken. Duiken rond de 
Filipijnen is voor iedere duiker een geweldige ervaring! 

NEGROS

Pura Vida Dauin
Op het eiland Negros, vlakbij Dauin, ligt het gezellige 
Pura Vida Beach & Dive Resort. Het resort is gelegen in 
een mooie tropische tuin en beschikt over 27 kamers, in  
verschillende prijsklassen.

Negros staat bekend om haar mysterieuze donkere 
stranden, met geweldige en diverse duikmogelijkheden. 
Muckdiving vanaf de kust en duik onder in de 
kleurrijke koraalwereld rondom Apo Island! Een 
onvergetelijke ervaring!  

MALAPASCUA

Malapascua is een écht bounty eiland met prachtige 
afgelegen baaien en hagelwitte zandstranden! 
Malapascua staat bekend als één van de beste 
duiklocaties in de Filipijnen voor ontmoetingen met 
haaien. Stap vroeg in de ochtend aan boord voor je trip 
naar Monad Shoal, dé duiklocatie voor het duiken met 
voshaaien! Vergeet ook het bijzondere Gato Island niet, 
want waar ter wereld kun je nou onder een eiland door 
duiken? Haaien, koralen, macro....Malapascua biedt een 
enorme variatie aan duikmogelijkheden en is dé 
bestemming binnen de Filipijnen. 

Buena Vida
Het Buena Vida Resort & Spa is verborgen in een rustige, 
tropische tuin. Het feit dat het resort omringt wordt door 
rust, betekend niet dat er niets te beleven is. Verlaat je 
kamer en wandel over het prachtige en levendige witte 
zandstrand naar het Sea Explorers duikcentrum. 
De kamers zijn modern en luxe ingericht met een
houten terras met hangmat. Relax in de spa, boek een 
heerlijke massage of doe mee met één van de vele yoga 
sessies. 

Ocean Vida
Altijd al eens willen verblijven op een écht bounty eiland? 
Dan ben je bij Ocean Vida, gelegen aan het gelijknamige 
Bounty Beach, aan het juiste adres! Het resort is  
gevestigd direct op het gezellige strand omringd door 
diverse restaurantjes. 

In het restaurant boven het duikcentrum kun je, 
uitkijkend over zee, genieten van een heerlijk ontbijt 
diner. Bij de strandbar, direct op het strand, is het met 
een tropische cocktail uitstekend vertoeven. 

• €25,- korting op alle complete duikvakanties bij 
Sea Explorers (reserveren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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ATLANTIS DIVE RESORTS
& LIVEABOARDS IN DE FILIPIJNEN

De Filipijnse archipel is de thuisbasis van meer dan 
3000 soorten vissen en 448 soorten koraal! Er zijn 
maar weinig plaatsen ter wereld waar je  
ongelooflijke muck-duiken kunt combineren met 
ongerepte koraalriffen en ontelbare scholen vis! 

Duiken rond Dumaguete
Dumaguete ligt in het hart van de koraaldriehoek 
en biedt meer dan 30 verschillende duikstekken 
met muren, koraaltuinen, driftduiken, kanalen en 
natuurlijk macro sites!

Pygmy inktvis en jonge sweetlips zijn overal te zien 
en de bodem zelf is bezaaid met kaketoe waspfish, 
slangpaling, pegasus zeemotten en een  
verscheidenheid aan schorpioen- en steenvis. 

Duiken rond Puerto Galera
Rond Puerto Galera vind je meer dan 30  
duikstekken. De locatie Canyons wordt gevormd 
door drie diepe kloven en zit gewoonlijk vol koraal 
en vis. De kleine grot Shark Cave is overdag de 
perfecte rustplaats voor witpuntrifhaaien. 

Het gat in de enorme rots “Hole in the Wall” biedt 
goede kans om trevally, snappers, schorpioen-
vissen, schildpadden en veel verschillende zachte 
koralen, gorgonen en grote sponzen te zien. En 
bij Sinandigan en Turtle Rock vergaap je, je aan de 
vele soorten naaktslakken.

Aan een lang en rustig strand op Negros en omgeven door 
een fantastische tropische tuin ligt het sfeervolle Atlantis 
Dive Resort Dumaguete. Vanaf hier is het slechts een korte 
trip naar bekende duikplekken, zoals Apo Island, Siquijor en 
Dauin Marine Sanctuary. 

De 40 kamers en suites zijn netjes en verzorgt en beschikken 
over airconditioning, volle mini-bar, ventilatoren, televisie, 
kluis, internet en en-suite badkamer met toiletartikelen.

Restaurant Toko’s en cocktailbar ‘50 Bar’ liggen direct aan 
het strand. Hier geniet je van een dagelijks wisselende lunch 
of diner met verse, lokale gerechten en thema-avonden.  
Verder kun je in de cocktailbar een keuze maken uit een  
uitgebreide lijst van cocktails en shakes terwijl je uitkijkt over 
zee.

Het huisrif van Atlantis Dumaguete ligt direct voor de deur 
en is de thuisbasis van fantastisch zeeleven. In de ondiepe 
zeegrasvelden kun je regelmatig schildpadden en scholen 
razor fish spotten. Een zanderige helling vol goed  
gecamoufleerde vissen leidt naar een aantal autobanden die 
bedekt zijn met koraal en spons. Dit kunstmatige rif wordt 
aan beide zijden geflankeerd door een koraalrif.

DUMAGUETE RESORT
& ATLANTIS DIVING CENTER ATLANTIS AZORES

LUXE LIVEABOARD

PUERTO GALERA RESORT
& ATLANTIS DIVING CENTER

Puerto Galera staat bekend om het grote aantal  
verschillende duikstekken. Het gebied is door UNESCO 
uitgeroepen tot ‘Man and Biosphere Reserve’ en het 
behoort tot de meest diverse duikbestemmingen in Azië! 
Puerto Galera ligt in het hart van de koraaldriehoek en 
biedt bovendien geweldige strandjes en een verbijsterend 
mooie, tropische omgeving. 

Atlantis Puerto Galera is prachtig gelegen in de heuvels 
van Sabang Beach én direct aan het strand.

Rond Puerto Galera zijn enkele tientallen duikstekken te 
vinden. Vergeet vooral niet je camera mee te nemen naar 
het St. Christophers wrak en de Dugong muur om  
schitterende plaatjes te schieten en ga bij Sabang Point 
op zoek naar pygmeezeepaardjes.

Met de Atlantis Azores ontdek je enkele van de beste 
duiklocaties ter wereld die niet zomaar vanaf de kant 
te bezoeken zijn. 

In heb gebied Zuid-Leyte maak je adembenemende 
duiken met vriendelijk walvishaaien en naar ongerepte 
muurduiken. In Tubbataha wachten kilometers 
ongerepte drop-offs, koraal en heel veel vissoorten 
erop om verkend te worden. In de zomermaanden 
heeft Atlantis Azores Dumaguete als thuisbasis en de 
Visayas Safari is een unieke gelegenheid om in korte 
tijd een aantal prachtige eilanden te bezoeken.

Met plaats voor maximaal 16 duikers, is het altijd 
gezellig aan boord. Het schip beschikt over een  
gezellige lounge, rustig restaurant, ruim duikdek,  
bubbelbad, verschillende zithoeken, een bar en  
natuurlijk een prachtig uitzicht!

** BEURSAANBIEDINGEN ATLANTIS **

• Atlantis Resorts in 2021 en 2022  
Tot 40% op duikpakketten, verblijf & maaltijden

Geldig op boekingen tot 28 Februari 2021 

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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SOLITUDE WORLD
LIVEABOARDS & RESORTS

Solitude World beschikt over 2 topklasse liveaboards én 
2 prachtige resorts. Voor de echte die-hard duikers én 
duikers die tussen het duiken door lekker willen relaxen, 
Solitude biedt voor alle duikers dé perfecte vakantie! 

Comfort en veiligheid staat bij Solitude World hoog in het 
vaandel. Solitude beschikt over 2 fraaie accommodaties, 
waarvan 1 in het Indonesische Lembeh, maar ook 1 in 
het Filipijnse Anilao. Daarnaast bevaart hun Solitude One 
liveaboard de wateren van de Filipijnen en Palau. Voor 
een liveaboard in Indonesië kun je terecht op de fraaie 
Solitude Adventurer. 

Het Solitude Lembeh Resort is gelegen in een prachtig 
tropische omgeving en direct aan het water. Vanaf het 
resort kun je het eiland Lembeh direct aan de overkant 
zien liggen. Op het verzorgde en kleinschalige resort 
wordt genoten van de nodige privacy en worden de 
meest schitterende landschappen ontdekt, zowel boven 
als onder water.

Het prachtige infinty zwembad met ingebouwde jacuzzi 
zorgt voor verkoeling en ontspanning na een dag vol  
indrukwekkende duiken. Ook vanuit het zwembad geniet 
je van een schitterend uitzicht.

De mooiste duiken maak je met Solitude, direct vanaf de 
steiger of na een korte boottocht. Onder water kun je de 
meest schitterende muckduikstekken verwachten, dus 
houd foto- en videoapparatuur gereed!

SOLITUDE LEMBEH RESORT
INDONESIË De 36-meter lange Solitude Adventurer is  

gespecialiseerd in liveaboard cruises rond Indonesië.  
Het schip biedt plek aan maximaal 18 duikers en 
heeft meer dan genoeg faciliteiten om het verblijf aan 
boord plezierig te maken.

Aan boord van de Solitude Adventurer vind je vier 
dekken, namelijk een benedendek, hoofddek, 
bovendek en zonnedek. Op het benedendek zijn alle 
ruimtes voor het personeel gelegen. Een dek hoger, 
op het hoofddek vind je de grote lounge met 
eetgedeelte en het ruime duikdek. Een buitenlounge 
kan worden gevonden op het bovendek waar genoten 
kan worden van de zon en een frisse bries. Opzoek 
naar panoramisch uitzicht? Verken dan het zonnedek  
helemaal bovenop de Solitude Adventurer.

SOLITUDE ONE
FILIPIJNEN / PALAU

SOLITUDE ADVENTURER
INDONESIË

Solitude One is het vlaggenschip van Solitude Liveaboards 
en recent heel mooi opgeknapt. Het 52 meter lange stalen 
jacht biedt plaats aan maximaal 22 duikers en kent een  
gezellige ongedwongen sfeer. Solitude One vaart zowel in 
de wateren rond de Filipijnen als het mooie Palau.

Solitude One bestaat uit vier dekken, namelijk een 
benedendek, hoofddek, bovendek en zonnedek. Op het 
hoofddek zijn het grote duikdek met platform en de 
gezellige lounge gevestigd. Op het bovendek vind je de 
openlucht eetruimte waar je enkele keren per dag geniet van 
heerlijke maaltijden in buffetvorm. Helemaal voorop het dek 
is een jacuzzi, waar je mét schitterend uitzicht heerlijk kunt 
ontspannen tussen het duiken door. Voor meer zon en 
comfortabele ligbedden verplaats je naar het hoogstgelegen 
dek, het zonnedek. Ook aan liefhebbers van schaduw is 
gedacht.

• €25,- korting op alle complete duikvakanties (reser-
veren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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MALUKU EXPLORER
 INDONESIË, HALMAHERA

Maluku Explorer van Extra Divers vaart in 
de afgelegen gebieden van Indonesië. Het 
moderne schip, dat is gerenoveerd in 2016, 
brengt zijn gasten naar minder bekende  
gebieden van de Noord-Molukken,  
Halmahera en Ternate.

Maluka Explorer is een comfortabel schip, 
ontworpen naar de wensen van duikers en 
dankzij de stalen romp erg stabiel. Per dag 
worden er 3 à 4 duiken aangeboden en ook 
nachtduiken zijn mogelijk. 

Halmahera duikgebied
Er zijn slechts een aantal duikgebieden op 
aarde waar je nog exploratieduiken kan 
maken. Met de Maluku Explorer is dit echter 
nog mogelijk in het onontdekte gebied 
Halmahera! De duikstekken kunnen worden 
vergeleken met het nabijgelegen Raja Ampat 
en behoren dan ook tot één van de beste 
duikgebieden ter wereld!

De prachtig begroeide riffen en drop-offs 
zijn een lust voor iedere duiker, van 
beginner tot professional en de biodiversiteit 
onder water is ongelooflijk. Je spot onder 
andere pygmee zeepaardjes, vele soorten 
slakken, platwormen, bultkoppapegaaivissen, 
napoleons, adelaarsroggen, grote scholen 
doktersvissen, vleermuisvissen en  
koraalvlinders. Ook blauwgeringde  
octopussen, hamerhaaien en manta’s  
worden gezien. Zelfs de beroemde  
wandelende haaien, die voorheen alleen 
in Raja Ampat werden gevonden, zijn hier 
gezien! Ook de harde en zachte koralen zijn 
hier van ongekende schoonheid. 

EMPEROR RAJA LAUT
 LIVEABOARD, INDONESIË

Stap aan boord van de ‘Koning van de Zee’, een 
schitterend zeilschip van tropisch hardhout, en 
ontdek de schitterende onderwaterwereld rond 
Indonesië. Vrijheid, stijl en comfort zijn de 
kernwoorden van cruises met Emperor Raja Laut.

Het mooie zeilschip biedt plek aan 12 gasten in zes 
hutten. Iedere hut heeft een eigen en-suite  
badkamer, kluis, airconditioning en ventilator. De 
overige ruimtes van het schip beschikken ook over 
airconditioning.

Het interieur van Raja Laut is gemaakt van tropisch 
hardhout en daardoor erg sfeervol. Buiten vind je 
een teakhouten dek met verschillende ligbedjes 
om te zonnebaden. Ook vind je op het dek een 
grote luifel met daaronder een eettafel waar zowel 
heerlijke Aziatische als Westerse maaltijden worden 
geserveerd. 

Een liveaboard met de Raja Laut is een bijzondere ervaring. 
Je vaart een goed doordachte route door een landschap van 
meer dan 20.000 eilandje. Er is altijd ruimte en tijd voor  
verrassingen, bijzondere momenten en onvergetelijke  
ontmoetingen met de onderwaterwereld.

Komodo National Park
Komodo National Park biedt de liveaboard duiker iedere 
denkbare soort van tropische duiken, van rustige en  
kleurrijke ondiepe riffen met honderden kleurrijke rifvissen 
en vol met ongewervelde dieren tot stroming en diep, koud 
water met diepzeeheuvels, muren en pinakels. Van zonnevis, 
manta’s, dolfijnen en adelaarsroggen tot pygmee  
zeepaardjes, sierlijke spookfluitvissen, clown frogfish,  
naaktslakken en de blauw-geringde octopus. Ze hebben  
allemaal een plekje gevonden tussen de spectaculaire reeks 
van kleurrijke sponzen, zakpijpen, manteldieren en koralen. 

Komodo is de hemel op aarde voor macro liefhebbers, maar 
de dugong, haaien, manta’s, minimaal 14 soorten walvissen, 
dolfijnen en zeeschildpadden beschouwen Komodo National 
Park óók als hun thuis!

** AANBIEDING EMPEROR RAJA LAUT **

• €50,- Korting extra korting per persoon

Geldig op nieuwe boekingen tot 14 dagen na de 
beurs.  
 
Kijk op www.divingworld.nl voor meer informatie en 
voorwaarden.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garan-

ties
• Speciale dekking voor duikclubs & 

bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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DIVE INTO LEMBEH
 SULAWESI, INDONESIË

Dive Into Lembeh beschikt over twee huisriffen  
Hairball en Aw Shucks. Op de huisriffen kan non-limit 
gedoken worden. Dagelijks worden er ook 3 duiken 
georganiseerd en bij voldoende aanmeldingen kunnen er 
ook nachtduiken gemaakt worden. Heb je een specifieke 
wens? Geef het door aan de gids en zij zullen hier naar 
uitkijken. Het volledig uitgeruste duikcentrum is voorzien 
van een ruime foto/video kamer en spoelbakken. Nitrox is 
beschikbaar, evenals PADI cursussen.

Straat van Lembeh
Lembeh is één van de beste plekken ter wereld voor  
macrofotografie. Een overvloed aan vreemde en  
wonderlijke kleine wezens worden alleen hier gevonden. 
Van ondiepe, zwartzandige hellingen met zeepaardjes en 
naaktslakken, tot dwerg koraalduivels, schorpioenvissen,
kogelvissen octopus, hengelaarsvissen, pegasus 
zeemotten, lint palingen en vliegende gunnards. Je kunt 
het allemaal vinden in de wondere onderwaterwereld van 
Lembeh Strait!

Hairball Resort
Het resort is gelegen in een mooie baai met als huisrif de 
prachtige Hairball duikstek. Het resort bestaat uit  
heerlijke privébungalows met zicht op zee. Op de veranda 
staat een Japanse Onsen, waar je na een duikdag heerlijk 
kunt ontspannen. 

Bij het grote zwembad en op het mooie zonneterras kan 
je genieten van de warme zon. Wordt het iets té warm? 
Spring dan in het water of neem plaats in het koele  
openluchtrestaurant of aan de bar. De ervaren koks  
bieden je een ruime selectie van heerlijke lokale én  
internationale gerechten.

Aan het einde van de dag verplaats je je, net als veel van 
de andere gasten, naar de prachtige vuurplaats met  
uitzicht over het water van Lembeh Strait. Plof in de  
comfortabele stoelen en luister naar of vertel over  
onvergetelijke duikavonturen.

DIVE INTO RAJA AMPAT
 RAJA AMPAT, INDONESIË

Dive into Raja Ampat is het derde duikcentrum die volgt 
op de succesvolle Dive into Ambon en Dive into Lembeh. 
Na uitgebreide upgrades, waaronder nieuwe kamers en 
een gloednieuw duikcentrum, kunnen de gasten het  
magische gebied van Raja Ampat komen bewonderen.  
 
Vanaf de steiger aan het resort, ligt een prachtig huisrif 
waar ongelimiteerd gedoken kan worden. Dagelijks  
worden er 2-3 duiken georganiseerd met tussendoor  
terugkomst op het resort voor een lunch. 

Waivo Resort
Het resort is gebouwd met een geweldige jungle-stijl aan 
een prachtig wit zandstrand. Het resort beschikt over 12 
(semi) privé bungalows en 5 villa’s. De villa’s zijn gelegen 
op het strand en bieden zo een betoverend uitzicht over 
zee. Sommige bungalows zijn gebouwd in de traditioneel 
Indonesische houtstijl, andere zijn van steen.

Tijdens de bouw van het resort is er veel rekening 
gehouden met de lokale fauna en vegetatie, zodat deze 
niet vernietigt zou worden in het proces. Mede daardoor 
is het resort vanuit de lucht slecht tot niet zichtbaar. Dit  
creëert een hele speciale sfeer, aangezien er nog veel wild 
leven is, zoals paradijsvogels en volgzame Indonesische 
cuscusberen. Tevens helpt deze beschutte junglehemel 
het resort lekker koel te houden.

• €25,- korting op alle complete duikvakanties 
(reserveren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

• €25,- korting op alle complete duikvakanties 
(reserveren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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WALLACEA DIVE CRUISE
TRADITIONELE INDONESISCHE CRUISES

Wallacea Dive Cruises organiseert duikcruises naar de beste 
duikstekken van Indonesië. Sinds 2002 nemen de boten  
duikers mee naar duikbestemmingen van Raja Ampat,  
Komodo en Sulawesi, tot Alor, Bandazee, Halmahera en 
Tritonbaai. 

De traditioneel Indonesische schepen zijn speciaal  
ontworpen door duikers, voor duikers. Met de authentieke 
Indonesische sfeer die wordt gecombineert met luxe en 
comfort, geniet je tijdens de cruise niet alleen onderwater 
maar ook aan boord van het uitzicht om je heen. 

Sinds 2012 bevaart de Ambai de wateren rondom  
Indonesië. Deze boot is speciaal ontworpen naar de 
behoeften van duikers. Zo heeft Jérôme Doucet ervoor 
gekozen om de boot helemaal opnieuw in te delen en 
zijn alle faciliteiten op maat gemaakt voor het genot 
van de duikers. 

Aan boord bevinden zich 8 comfortabele hutten,  
welke allemaal voorzien zijn van een individueel  
bedienbare aircosysteem. Daarnaast hebben alle 
hutten een eigen douche en toilet, en voldoende 
kastruimte. 

Op het maindeck bevinden zich de lounges,  
restaurant, camera hut en duikdek. In de lounge staat 
een groot telvisiescherm aanwezig. Op het upperdeck 
is een zonnedek gerealiseerd en zijn diverse  
ligbedden in de zon beschikbaar en zelfs voor plekjes 
in de schaduw staan er ligbedden klaar.

AMBAI

SEAHORSE

Gebouwd in 2005, maar totaal vernieuwd in 2018,  
bevaart de Seahorse opnieuw de wateren rondom 
Indonesië. De Seahorse is een ruim en praktisch 
ingericht schip dat gebouwd is door duikers zelf. 
De indeling van het schip is zo bedacht en 
heroverwogen totdat ieder detail voldeed aan de 
voorzieningen en comfort van een hotel. 

Aan boord van de Seahorse zijn 8 comfortabele 
hutten gerealiseerd, welke allemaal voorzien zijn 
van een individueel bedienbaar aircosysteem. 
Daarnaast hebben alle hutten een eigen douche en 
toilet, en voldoende kastruimte.
 
Op het maindeck bevinden zich de lounge, 
restaurant, duikdek en camerahut. Op het 
upperdeck is een zonnedek gerealiseerd en zijn 
diverse ligbedden in de zon beschikbaar en zelfs 
voor plekjes in de schaduw staan er ligbedden 
klaar.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


BASTIANOS DIVE RESORT

Bastianos Dive Resorts is een duikcentrum met eigen 
resorts. Ondertussen heeft het management op 3 locaties 
een resort met duikcentrum geopend. Op iedere locatie 
worden verschillende dagtrips georganiseerd naar de 
mooiste duikstekken. Veel duikstekken liggen erg dichtbij 
en ook alle materiaal is te huur. 

Opzoek naar een beginners cursus of wil je, je graag 
specialiseren? Bastianos Dive Resorts is officieel lid van de 
PADI resorts, waardoor vaak alle PADI cursussen worden 
aangeboden! 

Bastianos Bunaken is sinds 1993 gevestigd in Bunaken 
en is sinds 2004 een officieel lid van de PADI resorts. 
De crew van Bastianos neemt je mee naar de mooiste 
locaties, onder anderen in Bunaken National Marine 
Park, maar ook bovenwater! 

Ook het personeel op het resort zelf is uiterst  
vriendelijk, wat zal resulteren in zeer aangenaam  
verblijf. Er zijn diverse kamers met prachtig uitzicht op 
de oceaan of direct aan de zee. Het fijne parelwitte 
zandstrand ligt op enkele meters afstand, het uitzicht 
en de zonsondergang zijn betoverend. Het is  
sprookjesachtig overnachten!

De wateren rond het resort en de duikstekken in de 
omgeving heeft een overvloed aan zeeleven. Deze 
overvloed wordt onder anderen veroorzaakt door de 
Oceanische stromingen die constant voedingsstoffen 
aanvoeren richting deze wateren. Van de kleine  
“commensal” garnalen tot black-tip haaien en van 
adelaarsroggen tot schildpadden. Er is voor iedereen 
wat te zien bij Bastianos Bunaken! 

BASTIANOS BUNAKEN

Bastianos Bangka Dive Resort is het meest recente resort van de 
Bastianos-familie en gelegen aan Busabora Beach op het zuid-
westelijke deel van het eiland. Het kleinschalige resort beschikt 
over zo’n 25 kamers en bungalows, een schitterende infinity 
pool en een eigen duikcentrum met steiger waar je zo vanaf 
naar het huisrif duikt. Ook kun je op het strand genieten van de 
zon en een verfrissend drankje, wandel je langs het buffet voor 
de lekkerste gerechten en stap je aan boord van de duikboot 
voor prachtige koraal- en muckduiken in de omgeving.

Duikers zullen zich geen moment vervelen tijdens een 
duikvakantie bij Bastianos Bangka Dive Resort. Met meer dan 
30 duikstekken is er meer dan genoeg te ontdekken. Duik naar 
schitterende koraalriffen, prachtig onderwater pinakels, muren 
en grotten. Ook spot je onder water mooie zeegrassen en kun 
je fantastische muckduiken maken. Onder water spot je een 
heel divers aanbod onderwaterleven, zoals fuseliers, snappers 
en koraalduivels. Heb je zin om na of tussen het duiken door 
nog iets anders actiefs te ondernemen? Huur dan een kajak en 
verken de natuur ook boven water!

BASTIANOS LEMBEH

Een ding wat zeker zal bij blijven na een bezoek aan  
Bastianos Lembeh zijn de fantastische muck dives.  
Daarnaast bevindt het resort zich in een prachtige  
omgeving en zijn de gidsen zeer professioneel en  
ervaren. Dankzij hun ervaring kun je al het moois  
onder de golven ontdekken!

Basianos Lembeh heeft traditionele houten kamers 
met een badkamer met warm water, met een westerse 
stijl. Bastianos Lembeh Diving Resort is geopend sinds 
2006, liggend aan de westkust van Lembeh Island. 

Voor diegenen die voornamelijk willen ontspannen op  
vakantie, is er op de heuvel een heerlijk verkoelend  
zwembad te vinden. Voor de nodige versnaperingen 
en drankjes kunt u terecht bij de bar.

BASTIANOS BANGKA DIVE RESORT

• €25,- korting op alle complete duikvakanties (reserveren 
t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag
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KALIMANTAN, INDONESIË
 NABUCCO RESORTS

Duikgebied

Vanaf de jetty kijk je op het spectaculaire huisrif en 
krijg je gelijk een idee hoe mooi en ongerept het 
onder water is. Het rif begint met een steile wand, 
prachtig begroeid met harde en zachte koralen.  
Allerlei soorten ontmoetingen zijn hier mogelijk: van 
de kleinste pygmee zeepaardjes en scholen met vis tot 
pelagische vissoorten! Duikcentrum Extra Divers biedt 
een bootservice waarbij je op je favoriete plek gedropt 
en opgehaald wordt door de tuktuk boot-taxi!

Naast de huisrifduiken, vertrekt de speedboot ook  
regelmatig naar de riffen rondom Nabucco &  
Maratua, Sangalaki voor de manta’s, Big Fish Country 
en het Jellyfish Lake van Kakaban.

Nunukan Island Resort

Nunukan Island Resort in Kalimantan is het zusje van 
Nabucco Island Resort op een schitterend 
droomeiland omringd door fantastische duikstekken.

Alle beroemde duikstekken van dit gebied worden 
vanuit het resort bezocht. Van Sangalaki en Kakaban 
tot het kanaal Big Fish Country. Als extra attractie vind 
je rondom het Nunukan Island Resort een vier km lang 
huisrif dat erop wacht ontdekt te worden!

Het resort is ecologisch van opzet en past helemaal 
bij het eiland. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurvriendelijke materialen en bronnen, zoals 
zonne-energie, energiesparende generatoren en 
zeewaterzuivering in plaats van grondwater. Met     
andere woorden, het resort is bijzonder milieubewust!

Het Nunukan Island Resort geeft het gevoel van een 
onbewoond eiland, maar is wel van alle gemakken 
voorzien!

NUNUKAN

NABUCCO

Nabucco Island Resort

In de Celebeszee, zo’n 40 kilometer ten oosten van Berau, 
ligt het eilandje Maratua en het Nabucco Island Resort. Een 
kleine, paradijselijke duikoase waar je, ver weg van de 
alledaagse hectiek, helemaal tot rust komt. Vergaap je aan 
de vele planten en dieren die thuis zijn op het eiland, zoals 
de laatste populatie kokosnootkrabben, gekko’s en varanen. 
De beste duikstekken vind je recht voor de deur met  
interessant macroleven, maar ook adelaarsroggen, manta’s, 
hamerhaaien en schildpadden! Niet voor niets staat het  
gebied bij de lokale bevolking bekend als ‘Big Fish Country’!

Alles op het 20.000 m² grote eiland Maratua is gebouwd met 
grote zorg voor de omgeving (er is zelfs geen palmboom 
geveld), waardoor het haar natuurlijke charme volledig heeft 
behouden. Een waterzuiveringsinstallatie, regenwateropvang 
en zonne-energie moeten zorgen dat dit zo blijft.

Duikgebied

Het gebied rond Nabucco wordt terecht tot één 
van de beste duikplekken ter wereld gerekend. De 
beste onderwatergebieden bevinden zich bijna 
voor de deur van de bungalows. Scholen 
adelaarsroggen, hamerhaaien, tonijn, schildpadden 
en ander leven laten vele duikersharten sneller 
kloppen. Ook liefhebbers van macroleven komen 
hier volop aan hun trekken.

• € 50,- korting op alle complete Nabucco duikvakan-
ties (reserveren t/m 21 feb 2021!)

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


BALI, INDONESIË
 HET EILAND DER GODEN

Het Naya Gawana Resort & Spa is gelegen aan de rand van 
West Bali National Park en dichtbij Menjangan Island met haar 
fantastische duikstekken! 

Het resort ligt middenin de mangrovebossen en biedt een 
prachtig uitzicht over de baai. Het hotelterrein is groot en er is 
veel open ruimte, privacy en een uitgestrekte tuin.

“Living with Nature” is het motto van het Naya Gawana Resort 
en dat zie je dan ook overal terug: de kamers en suites, de  
aanleg van de tuin en de gebruikte materialen.

Duiken met Extra Divers

Het 70.000 hectare grote West Bali National 
Park is een must voor natuurliefhebbers en kan 
per boot, kayak, fiets of te voet ontdekt worden. 
Menjagan Island behoort ook tot het National 
Park en heeft een fascinerend onderwaterwereld 
met bijzonder leven.

Er wordt gedoken op het “huisrif” in de bocht 
van de baai of op één van de bekende 
duikstekken rond Menjangan Island en Secret 
Bay. Het huisrif zelf biedt muckdiving waar de 
macrofotograaf prachtige plaatjes kan schieten!

Menjangan is een klein eiland in het West Bali 
National Park, in het noordwesten van Bali. Het 
eiland bevindt zich dichtbij het kanaal tussen 
Java en Bali en wordt door vele soorten 
pelagische vis als doorgang gebruikt. 

Hier worden regelmatig haaien, barracuda’s, 
schildpadden en nagenoeg alle soorten roggen 
gezien. Vlakbij ligt Secret Bay, een paradijs voor 
macrofotografen met veel hengelaarsvissen, 
zeepaardjes en naaktslakken.

NAYA GAWANA, PEMUTERAN

Tauch Terminal Resort

Het Tauch Terminal Resort Tulamben ligt 
aan de noordoostkust van Bali en werd 
gebouwd voor duikers die graag aan de 
drukte van het massatoerisme willen  
ontsnappen. Bereid je voor op uitstekende duiken, 
bizarre vulkaanformaties, tropische stranden 
en de charme en cultuur van Bali!

Het volledig herbouwde resort bevindt zich direct aan 
het strand van Tulamben, tussen de exotische planten 
en wuivende palmbomen. Hier vind je stijlvolle kamers 
met allemaal een schitterend uitzicht over de oceaan. 
Er zijn twee ruime zwembaden, waar je een  
ontspannen duik kunt nemen of lekker kunt luieren 
aan de kant. Het tweede zwembad wordt ook gebruikt 
voor duikcursussen.

Bij Tauch Terminal Tulamben kun je genieten van de 
beste en meest onvergetelijke duiken op Bali! Het 
strand dat aan het resort grenst biedt direct toegang 
tot fantastische duikstekken, zoals een kleurrijke 
koraaltuin, steile wanden vol schoonheid en een  
spannend wrak. 

Direct aan het strand ligt het restaurant met lounge. 
Vanaf hier heb je schitterend uitzicht over het strand 
en de zee. Het kloppende hart van het resort is de 
Pool/Beach Bar met loungeterras, waar je dagelijks 
in comfortabele stoelen van een heerlijk drankje kan 
genieten.

Tulamben wordt vaak omschreven als de beste 
duiklocatie van Bali! En in Tulamben vind je het Tauch  
Terminal Resort Tulamben. 

Tauch Terminal Resort Tulamben heeft een aantal  
opmerkelijke duikplekken te bieden, die direct voor het 
aangrenzende strand liggen. Zo bevindt zich recht 
tegenover het resort een prachtige koraaltuin en op 
slechts 200 meter ligt het fascinerende Liberty wrak. Een 
andere imponerende duikstek met een geweldige 
drop-off is Shark Point, dat op 300 meter afstand ligt.

Dagtrips met manta’s, haaien en tropische mariene  
biosfeer zijn hier de normaalste zaak van de wereld.

TAUCH TERMINAL
 TULAMBEN, BALI

** BEURSAANBIEDINGEN TAUCH TERMINAL **

• 20% korting op alle transfers, accommodatie en 
duiken t/m 31 dec 2024

Geldig op nieuwe boekingen tot 21 dagen na de beurs. 
 
Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
** BEURSAANBIEDING EXTRA DIVERS 

INDONESIË **

• €50,- korting op alle verre bestemingen 
met een Extra Divers duikcentrum.

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) op een complete 
duikreis (vluchten, transfers, accommodatie en minimaal 5 dagen duiken bij 
een Extra Divers duikcentrum.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

Tauch Terminal boek je EXCLUSIEF bij Diving World, 
mét ANVR, SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds garantie!

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag
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FLORES, INDONESIË
ORCA DIVE CLUB

ORCA Dive Club Flores is gelegen in het Jayakarta Suites in 
Labuan Bajo in de regio Oost-Nusa Tenggrara. Volgens velen is 
Oost-Nusa Tenggara dé toegangspoort tot een aantal van de 
beste duiklocaties ter wereld! 

Regelmatig worden er excursies gepland naar onder andere  
Bidadari Island. Dit fascinerende kleine eiland wordt 
gekenmerkt door een prachtig wit zandstrand. Hier vind je het 
“huisrif” van ORCA Dive Club. Een tochtje van slechts 20 
minuten met de boot is voldoende om de uitstekende duikstek 
te bereiken. Voor andere duikplaatsen rond Komodo en Rinca 
zul je ook vertrekken vanuit de haven van Labuan Bajo.

Puri Sari Beach Hotel
Puri Sari Beach Hotel wordt gekenmerkt door 
haar zeer vriendelijke personeel en ruime 
kamers. Het is de ideale omgeving om heerlijk 
te ontspannen, mede door de rustige sfeer. De 
hotelkamers, het zwembad en de overige 
faciliteiten liggen verdeeld in de tropische tuin.

Het hotel heeft een centrale ligging aan Pede 
Beach in Labuan Bajo, op het westelijke puntje 
van Flores. Labuan Bajo is een ideaal 
vertrekpunt voor een bezoek aan de mooiste 
duikstekken van het Komodo National Park. 
Daarnaast kun je vanuit hier gemakkelijk leuke 
uitstapjes maken.

The Jayakarta Suites
The Jayakarta Suites is een klassiek resort 
gelegen aan het witte zandstrand in Labuan 
Bajo, uitkijkend op zee. Het hotel beschikt over 
71 suites. The Jayakarta Suites Komodo-Flores 
biedt diverse recreatie- en vrijetijds-
voorzieningen, waaronder: massages, een 
fitnessruimte, sauna, tennisbanen, spa, 
buiten- zwembad en tuin. De ligging van het 
hotel is ideaal. De stad dient als startpunt voor 
vele excursies in en rond Komodo en Rinca 
Island.

Sea Bees beschikt over meerdere duikcentra in 
Khao Lak , waaronder één in het centrum en één 
in het Palm Garden Resort, dat ook onderdeel is 
van Sea Bees. Het duikcentrum in het Palm Garden 
Resort bevindt zich net buiten het centrum en niet 
ver van de hoofdsteiger in Tap Lamu, vanwaar alle 
trips naar de Similaneilanden vertrekken.

De Similaneilanden worden gekaraktiseerd door 
enorme rotspartijen waar je tijdens de duik 
tussendoor zwemt. De koralen hier zijn fantastisch 
en het kristalheldere water zorgt voor goed zicht. 
De mooie baaien en ondiepe lagunes zijn ook 
perfect voor snorkelaars. Rond de Similaneilanden 
zou je al twee weken kunnen duiken. 

De mooie eilanden Koh Bon en Koh Tachai behoren 
bij het Surin National Marine Park, waar je, door de 
geïsoleerde ligging grote kans hebt op  
ontmoetingen met manta’s en walvishaaien! 

Het Palm Garden Resort ligt te midden van een prachtige 
tropische tuin en bestaat uit 24 bungalows rondom een 
groot zwembad met waterval en jacuzzi. Het is de perfecte 
plek om te ontspannen na een dag duiken!

Iedere bungalows is comfortabel ingericht voor de  
behoeften van duikers. Allemaal zijn ze voorzien van 
airconditioning, tv, minibar, kluis, laadstation en en-suite  
badkamer met warmwaterdouche. Op het resort is ook wifi 
beschikbaar.

Het privéterras is een rustige plek om te genieten van je 
ontbijt en de ochtendzon. Het restaurant biedt een brede 
selectie van overheerlijke Thaise en internationale gerechten, 
evenals een groot assortiment heerlijke cocktails.

Er zijn veel dingen te zien en te doen tijdens je verblijf in 
Khao Lak en de medewerkers zullen je graag informeren 
over de verschillende mogelijkheden. Al met al is het Palm 
Garden Resort een perfecte schuilplaats voor jouw Thaise 
vakantie!

Khao Lak is een badplaats op ongeveer een uur 
rijden van de luchthaven van Phuket. De bergen 
van Khao Lak en de azuurblauwe Andamanse Zee 
zorgen voor een adembenemende omgeving. 

Duiken doe je bij de fameuze Similaneilanden, Koh 
Bon, Koh Tachai en Richelieu Rock. Hier spot je 
onder andere veel grote pelagische vis en komen 
ontmoetingen met manta’s en walvishaaien  
regelmatig voor.

De Surineilanden staan bekend als broedplaats 
voor schildpadden en dé stek voor een nachtduik!

PALM GARDEN RESORT

SEA BEES THAILAND 
KHAO LAK

** BEURSAANBIEDING ORCA DIVERS INDONESIË **

• €50,- korting op alle verre bestemingen met een ORCA 
Divers duikcentrum.

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) op een complete duikreis (vluchten, transfers, 
accommodatie en minimaal 5 dagen duiken bij een ORCA Divers duikcentrum.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


SEA BEES THAILAND
PHUKET

Sea Bees is al meer dan 20 jaar één van de grootste 
duikscholen van Phuket. Op verschillende locaties 
kun je terecht voor duikuitrusting, verhuur van 
apparatuur, onderhoud, service en tankvulstations. 
Het duiken wordt hier meestal gedaan met  
bootdagtochten. 

Eén van de beste duikstekken is Shark Point. Hier 
vind je enkele riffen bedekt met anemonen, zachte 
koralen, sponzen en gorgonen. Ook  
luipaardhaaien worden hier vaak gezien! Anemone 
Reef is een steile rots bedekt met anemonen en 
kleurrijke zachte koralen. Alle soorten tropische 
vissen kunnen worden gezien maar ook prachtige 
scholen koraalduivels.

Verblijf in Sea Bees haar kleinschalige duikresort in Chalong,  
Phuket. De korte afstand tot het duikcentrum en de steiger, 
waar alle duiktrips vanaf Phuket starten, maken het resort 
ideaal voor duikers.

Op het Palm Garden Resort in Phuket vind je 24 eenvoudige, 
maar comfortabele kamers in 12 bungalows die zijn gelegen 
in een grote groene tuin en rondom het fijne zwembad. 

Het gezellige restaurant van het resort biedt heerlijke  
maaltijden en snacks, of je kunt gewoon genieten van een  
verfrissende tropische cocktail terwijl je zonnebaadt bij het 
zwembad.

PALM GARDEN RESORT

SEA BEES
LIVEABOARDS

Marco Polo is het vlaggenschip van Sea Bees 
en heeft een bijzonder goede reputatie. Er zijn 
zeven ruime hutten aan boord, waarvan drie 
met airco. De salon is voorzien van video- en 
cd-speler en op het zonnedek geniet je van 
zowel zon als schaduw. Het ruime en overdekte 
duikdek biedt voldoende plaats voor je  
duikuitrusting. Tijdens de fantastische 6-daagse 
trips maak je zo’n 22 duiken!

Genesis I is het zusje van Marco Polo. Ook hier 
vind je zeven hutten aan boord, allemaal  
voorzien van stapelbedden. Genesis I vaart je in 
drie dagen naar de meest schitterende  
duikstekken rond de Similaneilanden. De twee 
zonnedekken bieden meer dan voldoende 
ruimte om lekker te relaxen en iedere dag  
geniet je van heerlijke vers bereide Thaise  
gerechten aan boord. 

** BEURSAANBIEDING THAILAND **

• €50,- korting op alle verre bestemingen met 
een SEA BEES duikcentrum.

Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) op een complete duikreis 
(vluchten, transfers, accommodatie en minimaal 5 dagen duiken bij een SEA BEES 
Divers duikcentrum.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie
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DE STILLE OCEAAN
 ULTIEME DUIKBESTEMMINGEN

West Pacific:  Fiji, Hawaï,  
de Solomonseilanden, Yap 
en Palau zijn droom- 
bestemmingen helemaal 
aan de andere kant van de 
wereld! Spot haaien rond 
Fiji of neem als één van de 
weinigen een kijkje rond de 
Solomonseilanden. 

Oost Pacific: De 
Galapagos, Socorro in 
Mexico en Cocos Island in 
Costa Rica. Bereid je voor 
op witte haaien, 
walvishaaien, dolfijnen, 
manta’s, hamerhaaien, 
adelaarsroggen, 
zeeleeuwen en pinguïns. En 
dat is nog láng niet alles 
wat je hier kunt spotten!

Duiken rond Palau

Palau is een bijzondere parel in Micronesië. Het prachtige 
Rock Islands, dat als groene paddenstoelen boven het 
water lijken te zweven en de cultuur die prachtig in ere 
wordt gehouden maken Palau een speciale  
duikbestemming! Maak fantastische (stroom)duiken op 
wrakken, in kanalen, blue holes en mooie koraaltuinen. 
Een vakantie die je niet snel zult vergeten!

Duiken in de wateren van Palau betekent ontmoetingen 
met haaien, manta’s, dolfijnen, barracuda’s,  
schildpadden (waaronder de zeldzame Hawksbill) en 
zwermen tropsiche vis. Maar vergeet ook het 
macroleven, zoals de bekende mandarijnvisjes niet. 
Tijdens onze speciale volle maan cruises (paaitijd van de  
bultkoppapegaaivissen, rode snappers, zeilvissen én  
trekkervissen) is er een explosie van leven onderwater!

PALAU
EEN PAREL IN MICRONESIË

AGGRESSOR BOTEN PALAU

Rond Palau varen twee geweldige boten van 
Aggresssor. Aan boord hoef je je dan ook nergens 
zorgen over te maken! 

Palau Aggressor II & Rock Island Aggressor
Dit zijn twee van de meest verbazingwekkende 
liveaboardboten ter wereld. Deze 32 meter lange 
catamarans worden aangedreven door twee 1000hp 
jet drives. Daarmee scheren de schepen met een 
snelheid van 18 knopen door het ondiepe water van 
het ingewikkelde rifsysteem.

De catamarans bieden fantastische stabiliteit en zijn 
bijna twee keer zo breed is als een gemiddelde boot 
van deze lengte. Hierdoor zijn de accommodaties en 
dekruimtes zeer ruim te noemen.

** BEURSAANBIEDING PALAU AGGRESSOR **

• Tot €1000,- korting per persoon op Palau   
Aggressor liveaboard duikcruises!

Geldig voor geselecteerde trips en afhankelijk van 
beschikbaarheid.

100% gegarandeerd de beste liveaboard prijzen met 
SGR, ANVR en Calamiteitenfonds dekking!
Kijk op www.divingworld.nl voor meer informatie en voorwaarden.

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


Duiken rond Socorro & Guadalupe

Dit gebied is vooral bekend door de duikstekken rondom  
Socorro en Guadalupe Island, waar ontmoetingen met grote 
pelagische vissen heel normaal zijn. Het is ook één van de 
plaatsen waar je onderWater nieuwsgierige zeeleeuwen  
tegenkomt én waar je kunt (kooi)duiken met de witte haai!

Socorro Vrijwel alle trips starten met een bezoek aan de 
reuzemanta’s. Halverwege de trip ga je te water op stekken 
waar regelmatig ontmoetingen met onder meer dolfijnen, 
walvishaaien en bultrugwalvissen plaatsvinden. Er leven  
verschillende haaisoorten rond de archipel, waaronder 
gigantische scholen hamerhaaien, silvertips en Galapagos 
haaien.

Guadalupe wordt gezien als dé perfecte plek om witte  
haaien te spotten. Ben je er klaar voor om de adrenaline 
door je lijf te voelen gieren wanneer je oog in oog staat  
met deze gigantische, imponerende roofdieren? De kans  
op ontmoetingen is rond Guadalupe extreem hoog en de 
duikcondities zijn uitstekend.

In het Mexicaanse deel van de Stille Oceaan werken Diving 
World én de andere Global Dive Alliance deelnemers samen 
met de gerenommeerde Nautilus vloot.

SOCORRO & GUADALUPE
MEXICO’S GROTE VERRASSING!

NAUTILUS EXPLORER

NAUTILUS BELLE AMIE

De moderne liveaboard Belle Amie is één van de vier 
Nautilus boten die de wateren ten westen van Mexico 
bezoekt. Sinds 2015 brengt deze ruime boot duikers naar 
de beroemdste stekken van dit gebied: Socorro en  
Guadalupe. Bella Amie is een zeer aangename  
verblijfsplaats gedurende je onvergetelijke liveaboardreis. 

De Nautilus Explorer is een luxe safariboot met een hoog 
serviceniveau. Aan het comfort voor de klanten aan 
boord zijn hoge eisen gesteld. Het schip is vervaardigd uit 
staal en heeft een speciaal boegontwerp dat zorgt dat de 
boot erg stabiel in het water ligt. En dat levert weer extra 
bij aan het comfort tijdens de trip!

NAUTILUS UNDER SEA

Nautilus Under Sea is een zeer gewaardeerde  
liveaboard. Nog niet zo lang geleden bevoer deze boot 
de wateren rond het idyllische Cocos, onder de naam 
“Undersea Hunter”. In 2016 is de relatief kleine boot  
volledig gerenoveerd. Vanaf dat moment kun je aan 
boord gaan met de professionele, enthousiaste,  
multiculturele crew en vaar je naar adembenemende 
duikavonturen richting Socorro of Guadalupe. ** DUIKEN MAGAZINE LEZERSREIZEN **

Volledig verzorgde én begeleidde groepsreizen met 
de Explorer naar Socorro met €600,- KORTING!! 

• 30 mei 2022 = €2925,- p.p. incl. vluchten!
• 07 juni 2022 = €2925,- p.p. incl. vluchten!
• 15 juni 2022 = €2925,- p.p. incl. vluchten!
____________________________________________________________________________________________________

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag


Duik onder in de verrassende onderwater wereld 
van Costa Rica!  De duikschool die bekend staat 
onder de naam Rich Coast Diving bevindt zich al 
sinds 1993 in Playas del Coco, Guanacaste, Costa 
Rica. In december 2005 namen de huidige 
eigenaren deze over. Rich Coast Diving is een 
Nederlandse PADI* duikschool in Costa Rica én 
heeft een Green Star Award. 

De boten vertrekken dagelijkse met als hoofddoel 
plezierig duiken! Verken de lokale duikstekken 
rondom Playas del Coco of boek een special trip 
naar Catalina- of Bat Island en ga opzoek naar 
haaien, dolfijnen of zelfs walvissen. 

Alle opleidingen en cursussen, voor beginner tot 
de PADI professionals, worden gegeven op de 
hoogst mogelijke standaard. Sinds 2012 is er een 
meer uitdagend programma geïntroduceerd bij 
Rich Coast Diving, het programma begint met een 
recreatieve sidemount duik, tot aan TEC deep diver. 

Rich Coast Diving staat garant voor persoonlijke 
aandacht, zo wordt er gedoken in kleine groepen 
vanaf de meest comfortabele boten in Playas del 
Coco.

RICH COAST DIVING
 COSTA RICA

COCO BEACH HOTEL

Het Coco Beach hotel is gelegen aan het prachtige strand 
van Playas del Coco. Het Coco Beach hotel biedt een frisse 
omgeving vol met tropische lucht en is omgeven door  
plezier en avontuur. Het hotel biedt een scala aan diensten 
zoals een restaurant, sports-bar, casino en zelfs een klein 
winkelcentrum.

COLONO BEACH HOTEL

M&M BEACH HOUSE

Vol charme en met een goede sfeer ligt het hotel M&M 
Beach House op een unieke locatie. Het kleine tropische 
hotel ligt in het centrum van Playas del Coco recht aan de 
oceaan. 

Vanaf het terras en het balkon aan de kamers, heb je een 
prachtig uitzicht op zee. Of je nu de dag begint met een 
heerlijk ontbijt of na een dag verkennen wilt ontspannen, 
met dit uitzicht kan de dag alleen maar geweldig worden. 
Dit is dé plek om even tot rust te komen! 

Na een fantastische duikdag, sluit je de dag rustig af. 
Tijdens een praatje met andere gasten, het lezen van een 
boek of gewoon ontspannen in een hangmat, zie je de 
hemel allerlei tinten oranje en rood kleuren! 

Het Colono Beach Hotel is een kleinschalig hotel met 
32 ruime kamers. Op steenworp afstand van het resort 
ligt de gezellige hoofdstraat en op slechts 200 meter 
afstand ligt het strand.  Voor diverse restaurants en 
entertainment voor jong & oud zijn hier een tal aan 
mogelijkheden! Verder is het in de omgeving onder 
meer mogelijk om deel te nemen aan dolphin-watch 
tours, gaan quad rijden, kanoën en nog veel meer. Het 
duikcentrum bevindt zich op minder dan 5 minuten 
loopafstand van het Colono Beach Hotel.

€50,- korting op alle duikvakanties met RICH COAST!
Geldig op nieuwe boekingen (tot 14 dagen na de beurs) op een complete duikreis (vluch-
ten, transfers, accommodatie en minimaal 5 dagen duiken.

• Corona geldteruggarantie
• Geen aanbetaling!
• Repatriëringsgarantie
• Beste prijs garantie
• ANVR, SGR & Calamiteitenfonds garanties
• Speciale dekking voor duikclubs & bedrijven

Klik hier voor meer informatie

mailto:info%40divingworld.nl?subject=Offerte%20aanvraag
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Duiken rond Cocos Island

Door het adembenemende onderwaterleven behoort Cocos Island tot de beste 
duikbestemmingen ter wereld! Een must voor echte duikliefhebbers. Een  
prachtig eiland, dat wereldberoemd werd vanwege de explosie van  
onderwaterleven. Voedselrijke stromingen trekken massa’s pelagische actie naar 
Cocos Island, waaronder grote populaties (hamer)haaien, roggen en dolfijnen.

De wateren rond Cocos Island zijn ook de thuisbasis van meer dan 30  
soorten koraal, 60 soorten schaaldieren, 600 soorten weekdieren en meer dan 
300 soorten vissen, waaronder geelvintonijn, reusachtige manta’s, zeilvissen en 
haaien. Andere grote zeedieren zijn grienden, walvishaaien, bultrugwalvissen, 
tuimelaars en zeeleeuwen. Ook jacks, marlijn, Creoolse vis, reuze murenen,  
groene schildpadden en octopus vertoeven hier graag. 

UNDERSEA HUNTER VLOOT

De Under Sea Hunter Vloot beschikt over twee boten,  
namelijk Argo en Sea Hunter. Daarnaast is de grote trots 
van de vloot de Deepsee onderzeeër. Samen met een piloot 
en één andere passagier kun je het fantastische schouwspel 
onder water verkennen tot wel 450 meter! Vanuit de ‘bubbel’ 
heb je 360 graden zicht op het geweldige leven onder water. 
Let op: een tocht met de DeepSee is niet inbegrepen bij een 
liveaboard cruise met één van de Under Sea Hunter boten.

Sea Hunter 

De Sea Hunter wordt door velen als “gouden standaard” 
ervaren en als “ultiem” omschreven. Een topper op het  
gebied van liveaboardvakanties. Vroeger diende de Sea 
Hunter als olietransportschip, waardoor de boot een  
onovertroffen stabiele ligging heeft dat het schip ondanks 
de vele aanpassingen heeft weten te behouden.

Argo 

Argo is voortgekomen uit jarenlange ervaring op het gebied 
van duiken rond Cocos Island. Dit is de ideale boot voor 
een onvergetelijke liveaboardtrip in Costa Rica! De sfeer aan 
boord is helemaal gefocusd op het onderzeese thema, met 
originele kunstwerken. De Argo is ook moederschip tot de 
DeepSee onderzeeër.

COCOS ISLAND
MET UNDERSEA HUNTER LIVEABOARDS

DE GALAPAGOSEILANDEN 
SIMPLY THE BEST!

Duiken rond de Galapagoseilanden

Duiken rond de Galapagoseilanden kan zeer 
uitdagend zijn, maar het is alle moeite dubbel en 
dwars waard! De Galapagos behoren ongetwijfeld 
tot de meest opwindende duikbestemmingen ter 
wereld. 

In de Galapagos duik je met speelse zeeleeuwen of 
ontmoet je spannende haaiensoorten, 
walvishaaien en wolken van tonijn bij de 
beroemde eilanden Darwin en Wolf. Je vindt er 
verder zeeschildpadden, kleurrijke krabben en 
kreeften, roggen, zeeleguanen, dolfijnen en 
ontelbare soorten tropische vissen. Deze 
ontmoetingen, die zowel educatief als spannend 
zijn, bezorgen je fenomenale duikervaringen!

DE GALAPGOS BOTEN

In de Galapagos werken Diving World én de andere Global Dive 
Alliance deelnemers samen met de meest gerenomeerde vloten, 
waaronder Explorer Ventures en Aggressor.

Galapagos Aggressor III
We kunnen gerust stellen dat de Aggressor vloot legendarisch 
is in de liveaboardwereld. De zeer professionele en deskundige 
gidsen en bemanning zorgen ervoor dat het je aan niets  
ontbreekt en dat je enkel gewapend met geweldige  
herinneringen weer huiswaarts gaat.

Humboldt Explorer
De Humboldt Explorer is gebouwd in 2006. Tijdens het ontwerp 
en de bouw is de nadruk gelegd op snelheid, comfort en  
stabiliteit, passend bij dit vaargebied. De aparte openlucht 
lounge en een zonnedek met ligstoelen bieden een prachtig 
uitzicht over dit unieke natuurgebied!

Galapagos Master
De stalen Galapagos Master, die eind 2014 helemaal is  
opgeknapt, neemt je graag mee naar de wondere wereld van de 
Galapagos Eilanden. Rond de Galapagos Eiland kunnen sterke 
stromingen voorkomen en het zicht kan plotseling verminderen.

** BEURSAANBIEDING GALAPAGOS AGGRESSOR **

• Tot €1500,- korting per persoon op Galapagos  
Aggressor liveaboard duikcruises!

Geldig op geselecteerde trips en afhankelijk van  
beschikbaarheid.

100% gegarandeerd de beste liveaboard prijzen met SGR, 
ANVR en Calamiteitenfonds dekking!
Kijk op www.divingworld.nl voor meer informatie en voorwaarden.

** BEURSAANBIEDING UNDERSEA HUNTER ** 

• Tot €1500,- per persoon korting op Undersea Hun-
ter liveaboards!

Geldig op geselecteerde trips en afhankelijk van  
beschikbaarheid.

Kijk op www.divingworld.nl voor meer informatie en voorwaarden.



Diving World Duikvakanties
Hanzestraat 2, 7006 RH Doetinchem, The Netherlands 

0031 (0)314-653180    -    info@divingworld.nl

Voor uw en onze zekerheid zijn wij aangesloten bij de landelijke organisaties ANVR, SGR 
en Calamiteitenfonds. U gaat met een verzekerd gevoel op reis!

Scan met je Insta-Camera om ons te volgen! 


