
Naast de prachtige stranden en rijke cultuur van Curaçao, is dit 
eiland ook een werkelijk paradijs voor duikers en snorkelaars. 
Van kleurrijke koraalformaties tot de meest uiteenlopende     
tropische vissen: Curaçao heeft het allemaal!                             
Er zijn ruim 80 verschillende duiklocaties te vinden, waarvan 
de meeste gemakkelijk vanaf het strand te bereiken zijn. Of 
kies voor één van de diverse bootduiken om unieke
duiklocaties als ‘Mushroom Forest’ of Klein Curaçao te 
bezoeken. Duiken op Curaçao is een ervaring om nooit te 
vergeten!

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

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

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

   

abctravel.nl

duiken op curacao

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


 curaçao - all west apartments 

DRIVE & DIVE  

studio 

€1129 p.p.

junior appartement 

€1169 p.p.

appartement 

€969 p.p. 

gratis 

upgrade van 
auto naar 
pick-up 

7=6 

op verblijf, 
en duiken 

inclusief: 

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

geld  
terug          

garantie 

inclusief: 

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


 
curaçao - oasis coral estate          

beach, dive & wellness resort  

DUIKVAKER SPECIAL  

deluxe hotelroom gardenview 

€1385 p.p.

superior lanais (2-slaapkamerbungalow) 

€1279 p.p.

inclusief: 

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

geld  
terug          

garantie 

10% 

vroegboek 
korting 

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


 curaçao - ocean encounters 
DUIKVAKER SPECIAL DRIVE & DIVE 

lionsdive beach resort 

run of the house kamer 

€1429 p.p.

3-kamer lions apartment                                                 

€1399 p.p.

geld  
terug          

garantie 

10% 

vroegboek 

korting 

inclusief: 

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

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


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

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

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

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

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

   abctravel.nl

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