
                                 

Tec expeditie Sliema, Malta  
09 mei 16 mei 

Van 09 mei tm 16 mei a.s. staat er een enerverende expeditie op de Diveplace agenda waar je 
heerlijk kunt technisch duiken of een tec opleiding kunt starten of afronden. We geven Tec 
opleidingen vanaf het begin maar ook naar extreme dieptes tot maximaal 90 meter. 

Bestemming: Sliema, Malta 

Tecduikers gaan hier hun hart helemaal ophalen. In ca 15 graden watertemperatuur kun je diep-, 
wrak- en vooral fantastisch technisch duiken. Of je nu veel ervaring hebt of een beginnende 
technische duiker bent, dit is een expeditie die je niet mag missen en waar je nog heel lang over na 
gaat praten. Wil je mee maar je hebt de opleidingsniveau nog niet? Geen probleem. In de maanden 
januari tm april geven we diverse tec opleidingen waar je je voor kan aanmelden. 

       

We zullen vijf dagen duiken maken op diverse locaties, 2 duiken op een dag.  

Het programma: 

Dag 1: Reizen naar Malta per vliegtuig vanaf Amsterdam 
Dag 2 tm dag 5: Duikdagen, 2 duiken op een dag 
Dag 6: Rustdag 
Dag 7: Reizen naar Nederland, met vlucht 

Dagplanning is afhankelijk van de weersomstandigheden, kan afgeweken worden. 
Tijdens deze duiken is het mogelijk om diverse tec opleidingen of instructeurs rating af te ronden of te 
volgen. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op. 
 
Waar verblijven we? 
We verblijven in een 3 sterren hotel (PLAZA Hotel) direct gelegen aan de boulevard van Sliema en 
nog geen 5 minuten lopen van het duikcentrum. De kamers zijn netjes en eenvoudig ingericht en in 
de ochtend maken we gebruik van het ontbijt in het hotel. In de avond kunnen we Sliema in voor 
een bezoek aan de vele restaurants en café’s. Genieten van de geweldige sfeer die Malta uitstraalt. 

Accommodatie: 
Kamers: Gebaseerd op 2 personen per kamer 
Aantal sterren: *** 
Inclusief: Ontbijt 



                                 

 

 

Reissom: De prijs is per persoon € 950 voor duikteamleden. 
 
Dit is inclusief: 

 Alle transfers op het eiland Malta 
 7 nachten en 2 duiken per dag inclusief luchtmengsels, D12, 1 stages en een Tec gids. 
 Fantastische ervaring 
 Verrassingsgadget 
 Eigen instructeur van Diveplace beschikbaar, voor gids duiken en opleidingen 
 Op basis van 6 personen 

 
Niet inbegrepen:  

 € 15 administratiekosten 
 € 2,50 calamiteitenfonds  
 Vliegtickets (we gaan mat AirMalta, afhankelijk van het aantal deelnemers, kijken we naar 

groepsprijzen). 
 Gebruik van boot voor duiktrips 
 eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering indien gewenst  
 Eventuele duikopleidingen (Tec 45 of 50 Trimix, Tec 65 trimix.) Laat weten welke opleiding je 

wilt volgen als je daar interesse in hebt zodat we dat kunnen vormgeven. 
 
Bijkomende kosten:  

Eigen uitgaven: 

 Nitrox en Helium vulling € 5 per duik 
 Toeslag éénpersoonskamer € 25,00 per nacht 
 Eventueel Boottrips en transport Gozo eilanden 
 

 
Tot slot  
Heb je interesse om mee te gaan? Laat het ons dan weten en schrijf je in d.m.v het sturen van een 
mail en kopie paspoort naar info@diveplace.nl. Je zult dan een factuur ontvangen voor de 
aanbetaling (€ 350,00). Na het voldoen van de aanbetaling, ben je verzekerd van een plek. Enkele 
weken vooraf gaand aan de trip zullen we een informatie avond houden voor de reizigers en 
ontvang je ook de eindfactuur.  

Info Avond 



                                 

Woensdag 4 april zal er voor de reizigers een informatie avond worden georganiseerd om alvast in 
de stemming te komen en de laatste informatie tot je te krijgen. Hier gaan we verder in op de 
temperatuur en duik mogelijkheden en duikplanning.  

Tot slot 

Heb je zin om mee te gaan en te genieten van een heerlijke tec reis? Laat het ons dan direct weten 
per mail want er kunnen maximaal 10 duikers mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


