
Duikreis: Live aboard Malediven 

Best of Maldives 19-27 September 2020 
The best of the best Malediven -  Je gaat het meemaken op deze bijzondere live aboard 
Diveplace duikreis! 

Een week lang duik je naar de allermooiste duikstekken van de Malediven. Bereid je voor op 
walvishaaien, manta's, pinakels en kleurrijk koraal. 

 

Op deze reis beleef je het beste van het onderwaterleven op de Malediven! Met deze trip duik je op 
de mooiste en meest bekende duikstekken van de Malediven. Een week met prachtige duiken rond 
de Male en Ari atollen. 

Het is dus onwijs genieten van het duiken en vakantie op en top. Van de boeiende locaties in Noord 
Male naar Zuid Male en de Ari Atoll. Van kanalen, drifts en pinakels tot een reële kans om manta's, 
walvishaaien en betoverend veelzijdig zeeleven te zien.  

Deze route biedt een mix van grote-vis duiken, zoals haaien en mantas, en rifduiken met rifvissen, 
murenes en het overvloedige macro leven. Een van de bekendste duikplaatsen is Maaya Thila; deze 
pinakel heeft een diameter van ongeveer 30 meter en valt weg in de diepte om haaien en vis in 
overvloed te onthullen. 

Een nachtduik vanuit de beschutte ligplaatsen hier is een echte must! En de boot zal ook gericht 
zoeken naar walvishaaien, zodat je met ze kunt snorkelen... als ze lang genoeg blijven hangen! 

 
Boot: Emperor Atoll 

De boot waarmee wij gaan heet Emperor Atoll. Deze populaire liveaboard die plek biedt aan 
maximaal 12 gasten is gebouwd naar hoge maatstaven en comfort. Dit schip is 26 meter lang en 
biedt een aangenaam onderkomen aan haar gasten in 6 tweepersoonshutten met eigen 
airconditioning, ventilator en badkamer.  

Wij hebben gekozen om te gaan voor maximaal 12 gasten zodat wij de meeste exclusiviteit kunnen 
bieden zowel de charter als duiklocaties. De hutten zijn 6x 2persoonskamers en de salon is groot en 



voorzien van alle gemakken. Er is een groot schaduwdek met ligstoelen en de entree naar de zee is 
gemakkelijk als je een duik wilt maken tussen de duiken door. 

 

Reissom 
De prijs is per persoon € 1.950 voor leden, voor niet leden is het € 2.275 en dat is inclusief: 
 

 Retour lijnvlucht (Brussel – Dubai – Male) 
 Alle transfers  
 6 nachten duikcruise op basis van volpensioen  (volpension: thee, koffie, en mineraalwater)  
 17 duiken per week (circa 2-3 per dag) inclusief tanks (12ltr), lucht, lood & diensten van de 

duikgidsen  
 Gratis NITROX (indien gecertificeerd, niet restitueerbaar), lucht en lood 
 1x BBQ op een eiland (onder voorbehoud) 
 Bagage 25KG 
 Goverments Tax 
 Zekerheid van een ANVR, SGR & ook Calamiteitenfonds aangesloten bedrijf  
 Fantastische ervaring 
 Verrassingsgadget 
 Eigen instructeur van Diveplace beschikbaar, voor gids duiken en opleidingen 
 Op basis van 12 personen 
 Niet Diveplace leden prijs: € 2.275,- 

 
Niet inbegrepen:  

 € 15 administratiekosten 
 € 2,50 calamiteitenfonds  
 eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering indien gewenst  
 12% GTS (ter plaatste te voldoen gekochte itmes/services (frisdranken bijvoorbeeld)) 
 Eventuele huur van duikequipment 
 Fooi voor de bemanning en crew 

 
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 inschrijfformulier ontvangen. Je inschrijving is definitief 
als je de aanbetaling hebt voldaan van 25% reissom en het formulier ingevuld retour is. Enkele weken 
(circa 6 weken) vooraf de trip zullen we een informatie avond houden voor de reizigers en het 
restant reissom voldaan moeten worden. 
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