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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.

** DRIVE & DIVE duikvakantie **

Complete 9-daagse Drive & Dive duikvakantie 
bij 2 personen naar Buddy Dive vanaf €1125,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties!



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

** DRIVE & DIVE duikvakantie **

Complete 9-daagse Drive & Dive duikvakantie 
bij 2 personen naar Caribbean Club

vanaf €995,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties

** DRIVE & DIVE duikvakantie **

Complete 9-daagse Drive & Dive groepsreis 
duikvakantie bij 6 personen naar Belmar 

Oceanfront vanaf €985,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties



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

** DRIVE & DIVE duikvakantie **

Complete 9-daagse Drive & Dive 
duikvakantie bij 2 personen naar 

Den Laman vanaf €1095,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties

** DRIVE & DIVE duikvakantie **

Complete 9-daagse Drive & Dive 
duikvakantie bij 2 personen 

naar Seaside Apartments vanaf €1025,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties



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

** DRIVE & DIVE duikvakantie ** 

Complete 9-daagse Drive & Dive 
duikvakantie bij 2 personen naar 

Dive Hut vanaf €1015,- !

 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties!

** DRIVE & DIVE duikvakantie  **

Complete 9-daagse Drive & Dive 
Duikvakantie bij 2 personen naar 

Bonaire Fun vanaf €995,- !
 ✓ Inclusief retourvluchten  
 ✓ Ongelimiteerd duiken
 ✓ Eigen pick-up truck
 ✓ Accommodatie
 ✓ Boek nu, betaal later & corona geldteruggaranties!



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

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

www.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! 


