
Duikreis Bonaire 6 – 14 oktober 2018 
Inclusief gratis PADI Advanced Open Water Diver Opleiding 

 
Bonaire is hèt duikparadijs van de Nederlandse Antillen! Bonaire is een eiland in het Caribisch gebied 
en onderdeel van de ABC-eilanden. De hoofdstad Kralendijk is klein en sfeervol. Met een tropisch 
klimaat en prachtige zandstranden is Bonaire een vakantieland bij uitstek. Naast het strand heeft het 
eiland ook een mooi tropisch binnenland te bieden. Bonaire hoort ook tot de top 3 beste duiklocaties 
ter wereld! Het water is glashelder waardoor het zicht tot wel 40 meter kan zijn. Vanaf de kant zijn er 
meer dan 60 stekken die je als duiker kunt gaan ontdekken. Het duiken rond Klein Bonaire is 
uitzonderlijk mooi te noemen. Verblijf in een van de vele hotels aan het strand en geniet van de zon, 
het warme zeewater en de goudgele zon. Bon Bini, welkom op Bonaire. 

 

Bonaire biedt duikers van elk niveau veel mogelijkheden. Zo kun je vanaf elke strand zo het water in 
lopen om de mooiste beelden op de onderwatercamera vast te gaan leggen, te genieten van de 
mooie kleuren en belevenissen. Naast vele vissen en koralen zijn er ook wrakduiken en nachtduiken 
te maken. Klein Bonaire, een prachtig eiland net iets voor Bonaire, is met een boot te bezoeken net 
als de noordkant van Bonaire. Tijdens de trip gaan we elke dag minimaal 2 duiken maken en wil je 
meer duiken maken dan kan dat uiteraard want we kunnen er onbeperkt duiken! Dus, volop 
afwisseling zowel onder als bovenwater!  

 



Waar verblijven we tijdens onze duikreis? 
We hebben een heerlijk appartement uitgekozen voor je waar je direct bij aankomst kunt genieten 
van de echte Caribische sfeer. De Hamlet appartementen zijn verzorgt en worden gerund door 
Nederlanders die het belangrijk vinden om  het vakantiegevoel over te brengen op hun gasten. De 
appartementen zitten aan de zee en hebben een heerlijk zwembad, kortom een genot om er te 
verblijven. 

 

Reissom 
De prijs is per persoon € 1.295 en dat is inclusief: 
- Retourvlucht met Tui Fly of KLM 
- Een 9-daags (7 nachten) BON Duik Deal arrangement o.b.v. 4 personen in  
  een 2- slaapkamerappartement - Accommodatie o.b.v. logies 
- Ongelimiteerd perslucht en lood of Nitrox op Bonaire 
- Autohuur Double Pick up (op basis van maximaal 5 personen) 
- Luchthavenbelasting 
- Brandstoftoeslag (onder voorbehoud van wijzigingen) 
- Fantastische ervaring 
- T-shirt 
- Eigen gids/instructeur van Diveplace beschikbaar 
- PADI Advanced Open Water Diver geheel gratis! 
- Op basis van 12 personen 
- 4 duiken op een dag mogelijk, 3 zijn er gegarandeerd gepland 
- Niet Diveplace leden prijs: € 1.495,- 

Bijkomende kosten: 
- Reserveringskosten/ticketingfee à € 17,50 p.p. 
- Calamiteitenfonds € 2,50 p. p. 
- Prive en additionele uitgaven 

Aanvullende diensten 
Sommige van de reizigers willen langer blijven (week ervoor of erna) of willen een ander Caribische 
eiland bezoeken, laat het ons dan weten want dan kunnen wij een prijs opvragen bij onze reisbureau 
zodat het past bij je wensen. 
  
Tot slot  
Heb je interesse om mee te gaan laat het ons dan weten en stuur een email naar info@diveplace.nl 
We doen je dan een factuur sturen (aanbetaling 35% en vragen om een kopie paspoort voor de 
vliegtickets) Na het doen van de aanbetaling, ben je verzekerd van een plek. Uiteraard hebben we 
een informatie avond enkele weken vooraf om alvast in de stemming te komen voor de Bonaire reis. 


