
GROEPSREIZEN



Duiken met vrienden!

Speciaal voor groepen die op 
duikreis willen, heeft Diving World
specifieke groepsprogramma’s 
samengesteld! 

Zo kun je als groep profiteren van 
ons grote aanbod met vele extra’s 
zoals:  

• Zakelijke voordelen en support 
voor duikscholen en andere 
(duik)bedrijven. 

• Flexibele arrangementen voor 
duikclubs en verenigingen.

• Voordelig en gerust op  
vakantie met je vrienden.

Voor uitgebreide informatie over 
onze services en groepsvoordelen, 
neem je contact met ons op voor 
een duikvakantie op maat! 



10 redenen om te boeken bij 
Diving World! 

1. Diving World heeft al meer dan 20 jaar 
ervaring in het organiseren van  
duikreizen!  

2. Marktleider: de grootste allround  
duikreisorganisatie van de lage landen! 

3. Het grootste aanbod duikreizen met 
meer dan 700 accommodaties & 
liveaboards! 

4. Als enige duiktouroperator aangesloten 
bij de ANVR, SGR, SGRZ en het  
Calamiteitenfonds - Eerlijke voorwaarden, uw  
geld in goede handen en zekerheid! 

5. Beste prijsgarantie mét ANVR, SGR, 
SGRZ en Calamiteitenfonds dekking! 
 

6. Officiële partner van 50+ grote nationale 
en internationale touroperators -  
waaronder Neckermann & TUI! 

7. Officiële partner van alle grote nationale en 
internationale luchtvaartmaatschappijen! 

8. Groot netwerk van lokale agenten en 
vertegenwoordigers! 

9. Een professioneel team van ervaren 
duikreisspecialisten voor een snelle en 
goede service! 

10. Ook tijdens je reis staat het team 24/7 
voor je klaar!



DIVE & DRIVE 
DUIKEN WAAR EN WANNEER JIJ DAT WILT!

Ontdek de prachtige 
onderwaterwereld van  
Bonaire en Curaçao en duik 
waar en wanneer jij dat wilt!

• Helemaal vrij om je eigen 
duiken te plannen samen met 
je groep! 

• Uitstekende groepskortingen 
en voorwaarden! 

• De laagste prijsgarantie mét 
ANVR, SGR, SGRZ en  
Calamiteitenfonds dekking!



Seaside Apartments

Moderne appartementen 
voorzien van alle gemakken, 
gelegen in het centrum van 
Kralendijk én op loopafstand 
van de gezelligheid!

• Direct naast de Diveshop
• Eigen huisrif
• Ruime en comfortabele  
appartementen

Complete Dive & Drive 
vakantie vanaf ca. €975 
per persoon! 

Waterside Apartments

Centraal gelegen in de 
Slangenbaai, is Waterside de 
ultieme plek om de mooiste 
riffen van Curaçao te  
ontdekken!

• Kleinschalig complex
• een van de mooiste riffen 
voor de deur

Complete Dive & Drive 
vakantie vanaf ca. €850 
per persoon! 

Dive Hut Bonaire

Volledige focus op het  
duiken op dit kleinschalige 
resort met uitstekende  
service!  

• Kleinschalig en intiem
• Wannadive Service punt op 
locatie
• Op een steenworp van 
Kralendijk

Complete Dive & Drive  
vakantie vanaf ca. €1000 
per persoon! 

Belmar Oceanfront 

Ruime appartementen met 
unieke duikmogelijkheden 
op het huisrif of stap direct 
op de boot! 

• Privé pieren met toegang 
tot huisrif
• Spectaculair uitzicht
• Boten vertrekken van de 
privé steiger

Complete Dive & Drive 
vakantie vanaf ca. €950 
per persoon! 

Dive & Drive - Bonaire & Curaçao

Het altijd zonnige Divers Paradise geeft je de mogelijkheid om te 
duiken waar en wanneer jij dat wilt! Ongerepte riffen, kleurrijke vissen, 
zeesterren, zeeschildpadden, adelaarsroggen en zeepaardjes zijn maar 
een kleine greep uit de verbazingwekkende onderwaterwereld van 
Bonaire en Curaçao. Alleen, met een kleine groep of met z’n allen, stap 
in de auto en rijd naar 1 van de mooiste duikstekken rond de eilanden! 



LIVEABOARDS EGYPTE
RELAXEN AAN BOORD MAAR VOORAL DUIKEN

Ontdek vele onaangetaste 
riffen van de Rode Zee  
tijdens een Liveaboard reis! 

• Gegarandeerd de beste vlucht 
en liveaboard combinaties!

• Exclusief aanbod van veel van 
de beste boten in de Rode 
Zee!

• Dé meest ervaren liveaboard 
specialist van Nederland!



Dreams
Met alle faciliteiten aan boord, 
verzekert de Dreams duikers 
van geweldige duikvakanties 
in de Rode Zee! Relax na een 
geweldige duik in de salon of 
ontspan op één van de zonne-
dekken. 

• Plaats voor 16 duikers
• Alles voor een geslaagde 
vakantie

Complete duikvakantie vanaf 
ca. €1000 per persoon! 

Sea Serpent
Zelfs in onrustig water brengt 
de Sea Serpent je comfortabel 
naar de meest fantastische 
duikstekken van Egypte!  
Daarnaast heeft iedere duiker 
een eigen plek om spullen op te 
bergen tijden de duik. 

• Plaats voor 22 duikers 
• Dé icoon voor de Rode Zee

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1200 per persoon!

Grand Sea Serpent
De Grand Sea Serpent is een 
van de meest luxe en grootste 
boten in het Rode Zee gebied. 
Dit is een boot van absolute 
topklasse! Het nieuwe design 
garandeert optimale ruimte aan 
boord! 

• Plaats voor 28 duikers
• Ook voor technische duikers
• Één van de mooiste boten

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1300 per persoon!



LIVEABOARDS MALEDIVEN
DE MEEST AVONTUURLIJKE DUIKVAKANTIE IN HET PARADIJS!

Ontdek de schoonheid van 
het onderwater leven in de 
Malediven met uitstekende 
service op een liveaboard!

• Exclusief aanbod van de top 
liveaboard vloot van Emperor 
Maldives! 

• Fantastische arrangementen 
voor kleine en grote groepen! 

• Het grootste aanbod van  
Malediven liveaboards tegen 
de beste prijzen!



Emperor Atoll
Deze populaire liveaboard is 
ideaal voor kleine groepen, 
waardoor er meer persoonlijke 
aandacht is zowel aan boord als 
in het water! Zo kun je optimaal 
genieten van de beste 
duikstekken.

• Rebreather-vriendelijk
• Plaats voor 12 duikers
• Gratis nitrox
• Perfect voor kleine groepen

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1650 per persoon!

Emperor Voyager
Ruim en modern jacht met veel
faciliteiten en extra ruimte 
doordat alle duiken vanaf een 
dhoni gemaakt worden! Ook 
zijn duikstekken zo makkelijker 
bereikbaar. Het zonnedek is 
perfect om na te genieten in de 
heerlijke Maledivische zon.

• Rebreather-vriendelijk
• Gratis nitrox
• Plaats voor 20 duikers

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1800 per persoon! 

Emperor Serenity
De schitterende, 40 meter lange 
Emperor Serenity is een modern 
en luxe liveaboard. Geniet van 
een ontspannen verblijf aan 
boord met geweldige emperor 
service en maak fantastische 
duiken!

• Barbeque op een onbewoond 
eiland 
• Plaats voor 26 duikers
• Gratis nitrox

Complete duikvakantie vanaf
ca. €2000 per persoon!



BIJZONDERE LIVEABOARDS
UNIEKE REIZEN NAAR DE MOOISTE STEKKEN

Stap aan boord van unieke 
liveaboards naar de meest 
bijzondere duikstekken ter 
wereld!

• Échte bucketlist liveaboard 
groepsreizen naar exclusieve 
bestemmingen over de hele 
wereld! 

• De beste groepsprijzen!

• Het grootste aanbod!



Cocos Island

Het onbewoonde Cocos Island 
is huis voor ongeveer 20  
prachtige duikstekken   
variërend van steile verticale 
wanden, ondieptes, driftduiken, 
40 meter diepe pinakels en 
duiken in het oneindige blauwe 
water. Iedere duik hier is een 
unieke ervaring!

• Veel stromingen
• Elke duik is uniek
• Haaien in overvloed
• Manta’s & walvishaaien

Galapagos Eilanden

Duiken rond de Galapagos  
Eilanden geeft je een totaal 
nieuwe beleving van de  
onbekende schoonheid van 
het onderwaterleven! Er is een 
grote kans op ontmoetingen 
met scholen hamerhaaien, 
Galapagos haaien, manta’s, 
walvishaaien en vele andere  
pelagische vissoorten. 

• Verschillende seizoenen met 
allemaal unieke voordelen
• Kans om marine leguana,  
zeeleeuwen en pinguins te zien

Socorro Island

Het hele jaar door de meest 
verrassende ontmoetingen met 
groot leven rondom het eiland 
Socorro! Ook zijn er stekken en 
riffen rond Socorro Island waar 
je terecht kunt voor het kleinere 
leven. De lavastroomsporen die 
in het onderwaterlandschap te 
zien zijn, zijn echte kenmerken 
van het duiken in de omgeving 
van Socorro. 

• Unieke interactie met manta’s 
• Meer dan 10 soorten haaien
• Wereldklasse duiken

Topper: 
Humboldt Explorer

• Plaats voor 16 duikers 
• Fantastische prijs/kwaliteit 
verhouding
• Comfortabele en stabiele boot

Complete duikvakantie vanaf
ca. €5000 per persoon!

Echte Aanrader:
Okeanos Aggressor

• Plaats voor 22 duikers
• Een begrip in Costa Rica
• Garantie voor een spectaculair 
duikavontuur

Complete duikvakantie vanaf
ca. €4500 per persoon!

Onze Favoriet: 
Nautilus Under Sea

• Plaats voor 18 duikers
• Hot tub aan boord
• Compleet uitgerust duikexpe-
ditie schip 

Complete duikvakantie vanaf
ca. €3000 per persoon!



BIJZONDERE DUIKSTEKKEN
DE MOOISTE STEKKEN BIJNA OM DE HOEK

Dichtbij huis en toch de 
meest bijzondere en unieke 
duikstekken bewonderen!

• Walvissenmigratie in de  
Atlantische Oceaan! 

• Grote voordelen voor kleine 
groepen! 

• Op slechts enkele uren vliegen!



Faial - Azoren
Faial is de perfecte locatie voor 
beginnende als gevorderde 
duikers. De duikmogelijkheden 
zijn er eindeloos, helder water, 
overvloedig marine leven en het 
onderwaterlandschap is zeer 
wisselend met hier en daar een 
wrak. Mede door de enorme 
diversiteit is Faial een echte 
trekpleister voor groepen met 
verschillende intresses. 

• Mobula’s  
• Blauwe haaien
• Walvissen en dolfijnen spotten

Lanzarote - 
Canarische Eilanden

Bekend venwege de heerlijke 
zandstranden, relaxte sfeer 
en vulkanisch landschap is 
Lanzarote een van de minder 
bekende duikgebieden van de 
Canarische Eilanden. Toch heeft 
Lanzarote een verrassende 
variatie aan vissoorten, riffen, 
koralen, wrakken en grotten. 

• Voor duikers van ieder niveau
• Verrassende duikbestemming
• Duikschool onder Nederlands 
management

São Vicente - 
Kaapverdië 

Afreizen naar São Vicente is het 
hele jaar door een echte aan-
rader. Deze veelbelovende be-
stemming is het thuis voor de 
zandtijgerhaai en diverse kleine 
kleurrijke vissoorten. Daarnaast 
staat Sào Vicente ook in de top 
3 beste bestemming om de 
blauwe marlijn te spotten

• Fantastische duiken het hele 
jaar door
• Duiken per comfortabele RIB
• Natuur boven én onderwater

Aanrader: 
Azoris Faial Garden

• Duikcentrum gevestigd in het 
resort
• Op loopafstand van het 
centrum 

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1200 per persoon!

Topper: 
Apartamentos Fariones 

• Op 200 meter van het strand 
Playa Grande 
• Tegenover het duikcentrum
• Stijvolle, luxe accommodatie

Complete duikvakantie vanaf
ca. €950 per persoon!

Favoriet: 
Oásis Porto Grande 

• Gevestigd in het centrum
• Gezellige accommodatie
• Duikcentrum in het hotel

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1100 per persoon!



BIJZONDERE DUIKSTEKKEN
DE MEEST AVONTUURLIJKE BESTEMMINGEN

Op reis naar de mooiste en 
meeste bijzondere 
duikstekken ter wereld!

• Ontdek de “Big Five” van de 
onderwaterwereld!

• Haaien, haaien en nog meer 
haaien!

• Ervaar prachtige natuur, 
unieke culturen, schitterende 
stranden, en indrukwekkende 
dieren, boven én onderwater!



Christmas Island
Christmas Island staat bekend 
om de tig miljoenen rode  
krabben en dan met name de 
krabbentrek. De jonge   
krabbetjes zijn een echte  
delicatesse voor de walvishaai 
en deze komt in het seizoen 
dan ook volop voor!
Daarnaast vind je fantastische 
oneindige drop-offs en   
onaangetaste riffen langs de 
kust van Christmas Island. 

• Manta’s, walvishaaien & 
haaien
• Unieke cultuur & natuur

Zuid Afrika

Een van de meest bekende 
duikstekken van Zuid Afrika is 
Aliwal Shoal, wat recht voor de 
kust van Umkomaas ligt! Het 
is een populaire stek onder de 
duikers die opzoek zijn naar 
spectaculair onderwaterleven. 
Bekend om het duiken met 
haaien, ben je dan ook bijna 
verzekerd van een ontmoeting 
met zandhaaien, tijgerhaaien, 
hamerhaaien en walvishaaien! 

• Fantastische prijs/kwaliteit
• Op & top haaien
• Uitbreiden met land safari

Favoriet: 
Divers Villa

• Dichtbij het duikcentrum 
• Grote tuin om heerlijk tot rust 
te komen na een duikdag
• Rode krabbentrek 

Complete duikvakantie vanaf
ca. €2000 per persoon!

Aanrader: 
Blue Ocean Dive Resort

• Gezellige én familiaire sfeer
• Geen 1-persoons toeslagen
• Duikcentrum in het resort

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1400 per persoon!



AZIË
DE KLEURRIJKSTE DUIKBESTEMMINGEN TER WERELD

Beleef een onvergetelijk 
duikavontuur in Azië en 
ontdek de kleurrijkste 
duikstekken ter wereld!

• Boven of onderwater, je komt 
ogen tekort! 

• Perfecte duikomstandigheden, 
prachtige eilanden en een 
vriendelijke bevolking!

• Fantastische prijs / kwaliteit 
verhouding!



Phuket - Thailand
Phuket is het grootste eiland 
van Thailand en perfect voor 
vakantiegangers die naast het 
duiken ook op zoek zijn naar 
vertier. In Phuket wordt het 
duiken meestal gedaan met 
dagtochten per boot. Gezellige 
boten nemen je mee naar de 
mooiste stekken. Na het duiken 
kun je aan boord vaak 
nagenieten met een drankje! 

• Manta’s en walvishaaien
• Het hele jaar door te duiken
• Divers onderwaterleven

Negros - Filipijnen
Duik onder in de wondere  
onderwaterwereld van de  
Filipijnen. Een prachtige diversi-
teit aan duikstekken ligt bin-
nen handbereik. De geweldige 
huisriffen zijn een paradijs voor 
de macro liefhebber. Elke duiker 
kan zijn of haar eigen favoriete 
plekje ontdekken!

• Kleurrijke koraalriffen
• Fantastische muck   
duikstekken
•Wereldklasse duiken op APO 
Island

Bali - Indonesië
Naast de mooie stranden, 
prachtige landschappen en 
unieke cultuur, heeft Bali ook 
een fantastische onderwater-
wereld voor duikers van ieder 
niveau. De duikstekken liggen 
verspreid rondom het eiland en 
elke regio heeft weer andere 
top duikstekken. 

•  Van duiken met maanvissen 
en manta’s tot hengelaarsvissen 
en pygmee zeepaardjes
• Betoverende koraalriffen

Aanrader: 
Pura Vida Beach & Dive Resort

• Prachtige huisriffen
• Relax in de tropische tuin na 
een spectaculaire duikdag
• Geweldige prijs/kwaliteit 
verhouding

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1400 per persoon!

Favoriet: 
Sea-Bees Palm Garden Phuket

• Kleinschalig duikersresort 
• Dichtbij het duikcentrum en 
dagboten
• Resort en duikcentrum onder 
1 management

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1400 per persoon!

Topper: 
Tauch Terminal Resort 
Tulamben

• Geen massatoerisme
• 3 fantastische huisriffen
• Het beroemde Liberty wrak 
voor de deur

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1200 per persoon!



EGYPTE
HÉT DUIKERSMEKKA OP SLECHTS 5 UUR VLIEGEN! 

Denk je aan duiken? Dan 
denk je aan Egypte! Helder 
water, aangename tempe-
raturen en een schitterende 
onderwaterwereld! 

• Tropisch duikparadijs dicht bij 
huis! 

• De enige echte Egypte  
duikspecialist van Nederland 
met ruim 30 jaar Egypte  
ervaring! 

• Het grootste aanbod van  
accommodaties &   
duikscholen!



Sharm El Sheik

• Adembenemende “drop offs” 
in de Golf van Aqaba en Ras 
Mohammed
• Prachtige wrakken in de  
omgeving
• Grote variëteit aan duiksites
• Gezellige, levendige stad

Complete duikvakantie vanaf
ca. €700 per persoon! 

Dahab

• Bekende duikstekken Blue 
Hole rif & Canyon rif 
• Mogelijkheid om per kameel 
ongerepte duikstekken te
bezoeken
• Perfect voor kantduiken

Complete duikvakantie vanaf
ca. €650 per persoon! 

Safaga 

• Grote favoriet bij duikers
• Duik naar het indrukwekkende 
wrak Salem Express
• Keten van onderwaterbergen 
trekt veel bijzondere vissoorten
• Proef de sfeer van het echte 
Egypte

Complete duikvakantie vanaf
ca. €695 per persoon! 

Marsa Alam

• De beschermde baaien en 
huisriffen zijn ideaal voor alle 
duikniveaus
• Prachtige all-inclusive resorts
• Indrukwekkende offshore 
riffen

Complete duikvakantie vanaf
ca. €750 per persoon! 

Port Ghalib

• Wereldklasse huisrif 
• Perfect voor duikers van ieder 
niveau
• Prachtige riffen met kleurrijke 
koralen
• Gezelligste duikbestemming 
van de zuidelijke Rode Zee

Complete duikvakantie vanaf
ca. €650 per persoon! 

El Gouna

• Veel wrakduiken
•Dolfijnen, schildpadden en 
rifhaaien spotten 
• Spectaculaire drop-offs
• Schitterende havenplaats in 
authentieke Arabische stijl

Complete duikvakantie vanaf
ca. €750 per persoon! 



ECOLODGES
PERFECT VOOR EEN AVONTUURLIJKE DUIKVAKANTIE

Beleef een echt duikavontuur 
in één van de ecolodges! 
Verwacht geen luxe, maar 
wel een goede sfeer & 
fantastische duikstekken! 

• Van basic tot comfortabel, 
voor ieder budget een passend 
verblijf! 

• Grootste aanbieder van  
ecolodges in Nederland en 
Belgie! 

• Altijd de laagste prijs mét 
ANVR, SGR, SGRZ en  
Calamiteitenfonds dekking!



Red Sea Diving Safari  
Marsa Shagra 

Geniet van de typische woestijn 
sfeer in het eco-dive village 
Marsa Shagra met prachtig 
huisrif én direct tegenover 
het beroemde Elphinstone rif! 
Ongelimiteerd duiken op het 
huisrif of ga erop uit met de 
jeep of zodiac. Samen met de 
gids ontdek je de mooiste riffen 
in de omgeving!

• Fantastisch huisrif 
• Dichtbij Elphinstone
• Geen massatoerisme

Complete duikvakantie vanaf
ca. €650 per persoon! 

Abu Dabbab Diving Lodge 

Comfortabele duikers lodge 
gelegen aan de gelijknamige
baai van Abu Dabbab. De 
geschakelde bungalows zijn 
basic, maar voorzien van vele 
gemakken. Ga opzoek naar de 
vele schildpadden, dugongs of 
gitaarhaaien op het huisrif. Per 
zodiac ontdek je de omliggen-
de riffen en Elphinstone Reef in 
een mum van tijd.

• Comfortabele bungalows
• Duik direct vanaf het prachti-
ge strand
• Kleurrijkste offshore riffen

Complete duikvakantie vanaf
ca. €600 per persoon! 



MEXICO
DUIK ONDER IN DE WERELD VAN CENOTES EN KLEURRIJKE RIFFEN

Waar in Mexico dan ook, elke 
duik is een verrassing!

• Duiken in Cozumel  
- Kristalhelder water 
- Enorme koraalformaties 
- Fantastische riffen vol met 
leven 

Cozumel is een bestemming voor 
iedereen! 

• Duiken in Playa del Carmen 
- Duiken voor ieder niveau 
- Cenotes duiken 
- Walvishaai, stierhaai en zeilvis 
excursies 

Playa del Carmen is op en top 
vakantie!



Allegro Playacar
Direct gelegen aan het witte 
zandstrand van Playacar is dit 
resort de ideale plek om tot 
rust te komen na een mooie 
duikdag. De professionele  
service, het comfort en de 
prachtige ligging dragen bij aan 
een gevoel van rust.

• Nabij de duikschool
• Cenotes duiken
• All inclusive genieten

Vanuit Playa del Carmen maak 
je de mooiste en meest  
onvergetelijke duiken in één 
van de vele cenotes van  
Yucatan! 

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1200 per persoon! 

Allegro Cozumel
Door de uitstekende locatie 
van dit resort ben je binnen 5 
minuten varen al bij de mooiste 
riffen van het Cozumel 
National Marine Park. Verblijf in 
een standaard kamer of het 
Ultimate Dive Experience 
gedeelte, speciaal voor duikers! 

• Direct aan het hagelwitte 
zandstrand
• Tot wel 5 duiken per dag
• Gratis nitrox

Met duikstekken voor ieder 
niveau en fantastisch zicht, is 
Conzumel dé perfecte 
duiklocatie! 

Complete duikvakantie vanaf
ca. €1250 per persoon! 



Diving World Duikvakanties
Bovendorpsstraat 7A. 7038 CH Zeddam, The Netherlands 

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

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


