
saba en st. eustatius
‘The Unspoiled Queen’ vs ‘The Golden Rock’

De bijnamen van deze twee groene parels laten al door- 
schemeren dat ze totaal verschillend zijn. Toch hebben  
ze meer met elkaar gemeen dan je denkt. Beide eilanden 
zijn namelijk gevormd door vulkanisch gesteente waar  
ze de weelderige natuur aan hebben te danken en de  
grillige rotsformaties onder water. Duikers komen op 
beide eilanden niks te kort met duizelingwekkende 
‘walls’ en de beroemde ‘pinnacles’.

abctravel.nl
Check onze website www.abctravel.nl voor een compleet 
aanbod naar onze veelzijdige bestemmingen.



Niet alleen deze bijzondere formaties maken duiken 
op Saba en St Eustatius interessant.
Ook het leven onder water zal je verrassen: vele tropische 
vissen, zeeschildpadden en verschillende soorten haaien. 
Samen met een uitstekend zicht en een heerlijke  
watertemperatuur hebben de eilanden dus de perfecte  
omstandigheden voor een onvergetelijke duikvakantie!

Boven water zul je je op de eilanden ook niet te vervelen.  
Maak op Saba een wandeling naar de top van Mount 
Scenery, het hoogste punt van het Nederlands Koninkrijk. 
Tijdens je wandeling kom je ogen te kort om de talloze 
orchideeën, varens en indrukwekkende bomen in je op  
te nemen.

Waar je op Saba de hoogte in gaat, kun je op St Eustatius 
juist afdalen in de krater van de slapende vulkaan  
‘The Quill’. De wanden van de vulkaan zijn begroeid  
met tropisch regenwoud, wat deze hike een must-do 
maakt voor de natuurliefhebber.
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Maak kennis met ABC Travel!
ABC Travel is dé specialist als het gaat om unieke reizen 
naar de Nederlandse Antillen, het Caribisch gebied en 
Midden- en Zuid-Amerika. En dat al meer dan 25 jaar!
Of het nu gaat om rondreizen, combinatiereizen, 
groepsreizen, duikreizen of honeymoons, ABC Travel 
vertaalt jouw reiswensen naar een passend en 
persoonlijk aanbod.

Persoonlijke aandacht & Service
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal.  
Wij vinden het belangrijk om op basis van jouw  
wensen de perfecte reis voor je samen te stellen.

Kennis
Onze reisspecialisten hebben samen alle  
bestemmingen én accommodaties persoon- 
lijk bezocht. Ze beschikken hierdoor over  
uitgebreide kennis van de bestemmingen.

Kwaliteit
Doordat wij persoonlijk en rechtstreeks contact  
hebben met al onze accommodaties, weten we 
precies wat we verkopen.

Maatwerkreizen
Wij zijn specialist in het maken van maatwerk- 
reizen. Compleet verzorgde reizen, helemaal  
naar wens samengesteld. Wij zijn flexibel en 
denken graag met je mee.



 golden rock divers 
DUIKVAKER SPECIAL 

old gin house   
hotelkamer tuinzicht  

€1779 p.p.

inclusief: 

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

geld  
terug          

garantie 

gratis       

local fish 

BBQ 

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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