
Tec Reis MALTA 2019 
 02 mei – 09 mei 

De beste wrakken in Malta! Je gaat het meemaken op deze bijzondere Diveplace duikreis! 

Oorlogswrakken uit WOII, veerboten, patrouille boten, vliegtuigen; allemaal gezonken wrakken die 
we gaan bezoeken tijdens deze spectaculaire wrakken Tec reis. Bijna alle wrakken zijn goed te 
bezoeken vanaf de kant, maar met de boot kunnen we ook ter plekke de beste wrakken bezoeken. In 
water met supergoed zicht en mooie dieptes gaan we alleen maar genieten.  
Als jij van wrak en technisch duiken houdt, dan moet je er ECHT bij zijn! 

 

Voorbeeld Dagschema: 
02 mei, dag 1: Aankomst Malta 
Dag 2: Duikdag 
Dag 3: Duikdag  
Dag 4: Duikdag  
Dag 5: Duikdag  
Dag 6: Duikdag  
Dag 7: Relax dag 
09 mei, dag 8: Terug naar Nederland 

 



Overnachting: 
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 € 949 voor duikteamleden en  €1275 voor niet-leden. Dit is 
inclusief: 

 Retour chartervluchten (airmalta) 
 Alle transfers  
 7 nachten en 2 duiken per dag inclusief lucht, lood en gids 
 Transport malta eilanden inbegrepen 
 Fantastische ervaring 
 Verrassingsgadget 
 Eigen instructeur van Diveplace beschikbaar, voor gids duiken en opleidingen 
 Op basis van 6 personen 
 Tanks en stages inbegrepen 
 Niet Diveplace leden prijs: € 1.275,- 

 
Niet inbegrepen:  

 € 15 administratiekosten 
 € 2,50 calamiteitenfonds  
 Verbruikte gassen 
 Boottrips vanaf malta of oversteek GOZO (is afhankelijk van duikplanning) 
 eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering indien gewenst  
 Reisbagage (afkoop 39 euro voor 23KG heen&terugreis) 
 Eventuele duikopleidingen (Tec opleidingen tegen gereduceerd tarief) Laat weten welke 

opleiding je wilt volgen. 
 
Bijkomende kosten:  

 Eigen uitgaven 
 Toeslag éénpersoonskamer € 20,00 per nacht 

 
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 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. We zullen dan ook naar je naam (als 
vermeld in je paspoort) vragen, voor het boeken van de tickets. Enkele weken vooraf gaand aan de 
trip zullen we een informatie avond houden voor de reizigers en ontvang je ook de eindfactuur.  


