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Zuidkust Kreta
Adembenemend boven 
én onder water. Gastvrije 
behulpzame bevolking.  
Rijke cultuur en historie. 

Leuk voor  
het hele gezin!
Juist ook leuk voor niet-
duikers en kinderen

Griekse Keuken
Heerlijk en betaalbaar eten  
zonder risico

Profiteer van onze 
beursaanbieding  
Korting op:

• Duikpakketten
• PADI opleidingen
• Autohuur
• Accommodaties

Geldig t/m 21 februari 2021



Activiteiten

Elke dag  
voor ieder wat wils ! 
Van begin april t/m half 
november bieden wij dagelijks, 
7 dagen per week:

•  PADI duik- en  
snorkelopleidingen 

•  Begeleide duiken  
vanaf kant of boot. 

 
Wekelijks:

•  Snorkeltocht naar  
de watervallen

•  Nachtduik en nacht- 
snorkelen

•  Barbecue-avond op de 
duikschool

Niet-duikend gezelschap gaat 
gezellig mee naar de duik- en 
snorkellocaties!

Bootduiken vanaf  
de Philomena
Ga mee op avontuur en duik op 
maagdelijke duiklocaties!
Onze 10 meter lange motorkruiser is 
ingericht en uitgerust voor veilig en 
comfortabel duiken.  
Op een afstand van 10 tot maximaal  
30 minuten varen van Plakias liggen 
talloze prachtige duiklocaties voor 
beginnende tot zeer ervaren duikers.  
De duikschool verzorgt een hapje en 
drankje aan boord.

Snorkeltocht naar  
de watervallen
Een onvergetelijke ervaring voor 
jong, oud, duiker en niet-duiker. 
Hoog in de bergen volgen we de 
stroomversnelling naar de oorsprong 
waar bronwater in watervallen uit 
de muur spuit... een speeltuin voor 
jong en oud! 

Dive2gether, 
de Nederlandse 
duikschool op Kreta
Op de duikschool aan de boulevard 
van Plakias heerst de gezellige sfeer 
van het familiebedrijf en staat de 
(gratis) koffie, thee en limonade altijd 
klaar. Het is het beginpunt voor al 
onze dagelijkse en wekelijkse duik-  
en snorkelactiviteiten.

Kantduiken in alle 
verscheidenheid
Duiken in idyllische baaien met kristal- 
helder water vrij van stromingen en 
getijde. Je loopt zo te water! Prettig 
om op deze manier je duikprogramma 
te beginnen.  Afwisselende duiken 
door imposante kloven en langs 
steile dieptewanden. Voor gevorderde 
duikers zijn er diepere duiken en 
grotduiken.  
Op het strand is alles te combineren! 
De één duikles, de ander een grotduik 
met de ervaren duikers? ...tussen 
de duiken door drinken we in de 
taverne aan het strand met z’n allen 
een drankje. Niet-duikend gezelschap 
geniet zwemmend, snorkelend, of 
gewoon op een strandbedje met een 
boek op schoot! Mocht het toch gaan 
kriebelen, dan plannen we vanaf 
hetzelfde strand een proefduik!



DUIKPAKKETTEN 2021 incl.  lucht en lood incl.  huuruitrusting

Prijzen in euro’s Normaal Beursprijs* Normaal Beursprijs*

4 DUIKEN (2 dagen) 165 140 237 201

6 DUIKEN (3 dagen) 241 205 349 297

8  DUIKEN (4 dagen) 313 266 457 388

10 DUIKEN (5 dagen) 382 325 562 478

10+ p.duik 37 31 55 47 

15% korting op al onze recreatieve PADI duikopleidingen  
Voor een compleet overzicht van alle opleidingen: www.dive2gether.com.

• Duikpakketten zijn persoonsgebonden

en inclusief begeleiding door een professionele 

duikgids. Prijzen zijn op basis van kantduiken. 

Voor boot- en nachtduiken geldt een toeslag.

• Bij een duikpakket met huuruitrusting  

zijn ook inbegrepen: Masker en snorkel, 

vinnen, duikpak, trimvest, automatenset incl. 

alternatieve luchtbron, diepte- en manometer, 

persoonlijke duiktas voor uitrustingsstukken. 

Extra uitrustingsstukken als duikcomputer, 

kompas, etc. zijn op verzoek tegen meerprijs 

beschikbaar.

• Aanbiedingen gelden niet in combinatie met 

andere kortingen/ aanbiedingen.

Duikopleidingen

Veldstation voor 
Mariene Biologie
Aandacht voor wat jij lief hebt! Met 
wekelijkse seminars en uitdagende 
onderzoeksduiken onder leiding 
van onze Mariene Bioloog. In ons 
veldstation voor Mariene Biologie 
leer je meer en draag je bij aan het 
behoud van de onderwaterwereld.

Nederlandse kwaliteit 
in het buitenland!
Ons enthousiaste Nederlandstalige 
instructieteam biedt een 5-sterren 
kwaliteit! Reken op kleine klasjes met 
veel persoonlijke aandacht.

Divers programma  
PADI opleidingen
Als PADI 5-sterren duikschool bieden 
wij een volledig programma van PADI 
duikopleidingen, van proef-duik tot 
en met instructeursniveau. Tevens 
bieden wij interessante specialty 
opleidingen als spannend avontuur 
of om je techniek te verbeteren. 
Ons opleidingsprogramma wordt 
niet beperkt door vaste startdata 
van opleidingen. Op voorwaarde dat 
je tijdig reserveert organiseren wij 
de cursus van jouw keuze in jouw 
vakantieperiode.

Begin je 
duikopleiding  
al in Nederland!

Het PADI E-learning systeem 
is een online interactief 
studiesysteem waarmee je, 
thuis en/of op werk, stap voor 
stap alle theorielessen afrondt. 
Op vakantie kun je dan direct 
met het duiken beginnen. 
Zo is jouw duikopleiding 
goed te combineren met 
het duikprogramma van je 
vrienden!

Heb jij liever een écht boek in 
handen? ...dan sturen wij je die 
per post toe. 

De speciale Duikvaker 
beursprijs geldt voor 

reserveringen gemaakt  
uiterlijk 21 februari 2021



 
  

Dive2gether 
T: +30 283 203 23 13
E: crete@dive2gether.com
www.dive2gether.com

Temperatuur Celsius apr mei jun jul aug sep okt nov

gem. max temp 20 25 29 32 31 28 24 21

gem. min temp 12 16 20 22 22 19 17 13

gem. water temp 17 18 21 22 23 24 24 22

 
App ons!

Voor een pakket op maat 
zonder meerprijs!

+30 283 203 23 13

AUTOHUUR 2021 APR-MEI JUN JUL-SEP OKT-NOV

Aanbieding t/m 21 februari van voor van voor van voor van voor

FIAT Panda/Skoda Citigo 31 28 31 28 36 32 31 28

VW Polo 38 34 38 34 43 39 38 34

Skoda Fabia 38 34 38 34 43 39 38 34

Skoda Reflex (combi) 51 46 51 46 59 53 51 46

FIAT Doblo 61 55 61 55 70 63 61 55

Prijzen in euro’s, per dag, inclusief allrisk verzekering

Reis en verblijf

PLAKIAS

Chania

Heraklion

Plakias aan de zuidkust van Kreta
Het mooie Plakias ligt op anderhalf uur rijden van de vliegvelden Heraklion  
en Chania op veilige afstand van het massatoerisme aan de noordkust.  
Direct aan het strand, midden in de natuur. Hét beginpunt voor tal van wandel- 
routes en culturele of archeologische uitstapjes. Je vindt er leuke winkeltjes, 
supermarkten, gezellige barretjes en goede restaurants waar je voor zo’n  
14 euro p.p. heerlijk Grieks kunt eten. Er is een gezellig nachtleven, ook 
geschikt voor tieners. De bevolking is gastvrij en behulpzaam. In Plakias 
voel je je welkom en tot in de late uurtjes veilig. Gezinnen met jonge 
kinderen hebben veel plezier aan de stranden. De aflandige wind zorgt voor 
kristalhelder water en een kalme zee zonder golven.

Auto staat klaar op het vliegveld!
Geen overvolle tourbus met tientallen stops en geen hoge transferkosten. Moto 
Auto Plakias, de autoverhuur naast de duikschool, zet de auto van jouw keuze 
klaar op het vliegveld. Met een auto heb je vrijheid. Je rijdt naar de mooiste 
stranden en bezoekt dat leuke restaurant in de bergen. De kosten van een taxi-
transfer zijn vaak gelijk aan de kosten van een hele week autohuur! 

1 Boek zelf je vlucht 

Zoek op het internet 

naar de vlucht die jou 

het beste past. Kijk op 

onze website voor een 
lijst met aanbevolen 
sites.

2 Stuur ons een e-mail
Stuur ons een email 
met de vluchtgegevens, 
samenstelling van de 
reisgroep inclusief namen 
en leeftijden, gewenst 
type auto en appartement 
en welke duikactiviteiten 
je wenst te reserveren.

3 Wij plaatsen jouw  
reserveringen
Wij plaatsen de 
reserveringen en sturen je 
een bevestiging per mail.

• Deze service geldt alleen in 
combinatie met reservering 
van tenminste één duikpakket/-
opleiding 

Reserveren in 3 stappen:



   

ACCOMMODATIE  2021 APR-MEI JUN JUL-SEP OKT-NOV

Aanbieding t/m 21 februari van voor van voor van voor van voor

Calma Studio Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

1 persoon 45 41 45 41 50 45 45 41

2 personen 50 45 50 45 55 50 50 45

Calma 3-kamer appartement Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

t/m 3 personen 80 72 80 72 85 77 85 77

4 personen 85 77 85 77 90 81 90 81

ACCOMMODATIE  2021 APR-MEI JUN JUL-SEP OKT-NOV

Aanbieding t/m 21 februari van voor van voor van voor van voor

Antonis Studio Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

1 persoon 37 33 37 33 40 36 37 33

2 personen 48 43 48 43 54 49 48 43

Antonis Maisonette Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

t/m 3 personen 54 49 54 49 58 52 54 49

4 personen 58 52 58 52 65 59 58 52

5 personen 64 58 64 58 71 64 64 58

Antonis Groot appartement Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

t/m 4 personen 90 81 90 81 100 90 90 81

5 personen 96 86 96 86 106 95 96 86

Accommodaties

Ligging: In het hart van het dorp op 
ca. 200 meter van de boulevard, de 
zee en de duikschool. Calma heeft een 
zwembad met een gezellige poolbar. 
 
De studio: Smaakvol ingericht woon-
slaapgedeelte met twee enkele 
bedden of één 2-persoons bed, 
goed uitgeruste kitchenette, aparte 
badkamer met hydro-massage douche 
en balkon met zitje met bergzicht.

Het 3-kamer appartement: Ruime 
living met dezelfde faciliteiten als de 
studio en twee aparte slaapkamers 
met ieder twee enkele bedden of één 
2-persoons bed.

Bijzonderheden: Alle bedden 
hebben luxe COCO-MAT matrassen. 
Schoonmaak, handdoeken- en 
linnenwissel 2x per week. Alle 
appartementen zijn incl. airco en 
satelliet-tv. Receptieruimte met wifi.

Ligging: Rustig gelegen op 800 m. 
van het strand, de boulevard en de 
duikschool, tussen de sinaasappel- 
en olijfboomgaarden, met prachtig 
uitzicht op de bergen en de zee.

De studio: Een woon- slaapkamer 
met twee separate bedden of één 
2-persoons bed,  goed uitgeruste 
kitchenette, badkamer met douche, 
balkon met zitje met zicht over Plakias 
en de zee.

De maisonnette: Een ruime living 
met (slaap)bank en kitchenette, twee 
aparte slaapkamers met twee enkele 

bedden op de bovenverdieping. Het 
terras met zitje grenst aan de tuin met 
fruitbomen.

Het grote appartement: Zeer ruim van 
opzet zijn de woonkamer met volledig 
ingerichte open keuken, twee aparte 
slaapkamers, badkamer met douche 
en wasmachine en twee balkons met 
zitje met zeezicht.

Bijzonderheden: Schoonmaak, 
handdoeken- en linnenwissel 2x per 
week. Wasservice tegen bijbetaling.  
Alle appartementen zijn incl.: airco, 
satelliet-tv, muggenhorren en wifi.

Appartementen Antonis  ZOOVERbeoordeling: 9,1

Appartementen Calma  ZOOVERbeoordeling: 9,5



ACCOMMODATIE  2021 APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV

Villa’s Alkisti / Artemis Prijzen per villa per nacht: max. 7 personen

normaal 156 199 199 259 259 199 165 156

Aanbieding t/m 21 februari 140 179 179 233 233 179 149 140

ACCOMMODATIE  2021 APR-MEI JUN JUL-SEP OKT-NOV

Aanbieding t/m 21 februari van voor van voor van voor van voor

Sea View 2-kamer appartement Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

1 persoon 55 50 70 63 70 63 60 54

2 personen 70 63 95 86 95 86 80 72

3 personen 85 77 110 99 110 99 95 86

Sea View 3-kamer appartement Prijzen per nacht o.b.v. bezetting

2 personen 95 86 120 108 120 108 100 90

3 personen 100 90 130 117 130 117 110 99

4 personen 120 108 145 131 145 131 125 113

5 personen 135 122 160 144 160 144 140 126

Accommodaties

Twee moderne, fraai ingerichte villa’s 
met rust, privacy en veel ruimte. Met 
ieder 3 comfortabele slaapkamers en 
een slaapbank bieden beide villa’s 
ruimte voor maar liefst 7 personen. 
Een ideale accommodatie voor familie 
of groep. 

Ligging: De villa’s liggen in het hart 
van Plakias, op steenworp afstand 
van de boulevard, het strand en 
nog geen 200 m. afstand van de 
duikschool. Alles binnen handbereik 
en toch heerlijk rustig. 

Faciliteiten: De villa’s zijn van alle 
gemakken voorzien: gratis wifi, 

centrale airco, wasmachine, een ruime 
woonkamer met radio, satelliet-tv 
en dvd-speler, een ruime compleet 
uitgeruste keuken met eethoek.  
De 2 badkamers zijn voorzien van 
ligbad/douche en toilet. De verzorgde 
tuin biedt een ruime zit en een privé 
zwembad met ligstoelen.

Ligging: op een heuveltop in het dorp 
op ca. 300 m. van de boulevard en de 
duikschool. Moderne appartementen 
met schitterend uitzicht op de kustlijn.

Het 2-kamer appartement: Moderne 
woonruimte met open keuken, welke 
van alle gemakken is voorzien, een 
aparte slaapkamer met twee enkele 
bedden of één 2-persoons bed, een 
badkamer met douche en een balkon 
met zicht op zee. Slaapbank in de 
woonkamer biedt evt. plaats voor een 
3e persoon.

Het 3-kamer appartement: Dezelfde 
faciliteiten als het 2-kamer appartement, 

met extra slaapkamer voor 2 personen. 
Slaapbank in de woonkamer biedt evt. 
plaats voor een 5e en 6e persoon.

Bijzonderheden: Schoonmaak, hand-
doeken- en linnenwissel 2x per Week.  
Alle appartementen zijn incl. was-
machine, airco, wifi en satelliet-tv.

Villa’s Alkisti en Artemis

Sea View Luxe Appartementen


