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‘Statia’s diving is regarded as among the best 
in the Caribbean’ Lonely Planet 

Welkom bij Scubaqua Dive center. Duik met ons in St. Eustatius ongerepte riffen, 

wrakken, pinnacles en steile wanden. Onze missie is om je de beste duiken te 

laten maken welke St. Eustatius te bieden heeft. Het water rondom St. Eustatius 

is een beschermd Marine Park waar het onderwaterleven zichzelf net zo ver-

maakt als wij. Waar ter wereld vind je acht verschillende ecosystemen onder 

water en hoe vaak hebben schildpadden je begeleid tijdens je duik? Het enige 

wat je niet gaat tegenkomen zijn andere duikgroepen. 

We duiken in kleine groepjes van maximaal 6 duikers per gids, precies zoals 

we dat zelf ook graag doen op onze vakanties. Scubaqua biedt duiken voor alle 

niveaus en hoeveel ervaring je ook hebt, we luisteren graag naar je persoonlijke 

voorkeur en doen er alles aan om je een onvergetelijke ervaring te geven.

St. Eustatius:

St. Eustatius (Statia) heeft een rijke historie. Tussen 1775 en 1800 bezochten 

jaarlijks meer dan 3000 schepen het eiland waardoor het een van de drukste 

havens in de wereld werd. De 20.000 inwoners van toen werkten voornamelijk 

in de pakhuizen aan de kust en wanneer je langs de kustlijn wandelt tussen de 

oude ruïnes voelt het alsof je terug bent in die tijd. Je kunt zelfs langs de oude 

gezonken stadsmuren duiken of snorkelen.

Tegenwoordig telt het eiland ongeveer 3000 inwoners, er is geen massatoerisme 

en je vind er geen casino’s, nachtclubs en winkelcentra. Wat je er wel vindt 

is de originele Caribische sfeer, de vriendelijke bevolking en een schitterende 

natuur. Ontdek meer over ons mooie eiland en accommodaties via onze website 

www.scubaqua.com.

duikschool

Een van de grootste wrakken in de Caribbean is de 100 meter lange Charles Brown. Een kabel-

legger welke speciaal voor duikers als kunstmatig rif afgezonken is. Half zo groot maar niet minder 

spectaculair is de Chien Tong, ooit een Taiwanees vissers schip, inmiddels een magneet voor 

onderwater leven.

duiken het eiland

NITROX
for free
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