DUIKEN

DUIKEN OP BALI
Bali staat bekend als ‘The Island of the Gods’, maar is daarnaast een waar paradijs voor de
reislustige duiker. De vele duiklocaties rond Bali bieden u een prachtig kristalhelder water en
een kleurrijke onderwaterwereld. Q Dive Bali, direct gelegen aan het strand van Padang Bai,
is een splinternieuw PADI duikcentrum met 100% Nederlands management. Veilig duiken en
kwaliteit is onze “core-business” en staat op het hoogste niveau.

Raak samen met Q Dive Bali betoverd en ontdek die
fascinerende wereld van het duiken. Zie de Mola Mola,
prachtige koralen, zeepaardjes, schorpioenvissen, manta rays, slakken, schildpadden en nog veel meer. Bali is
een van de meest beroemde duikplaatsen ter wereld en
een droomlocatie voor iedere duiker en snorkelaar. Q
Dive Bali gebruikt alleen duikapparatuur van de beste
kwaliteit. Wij voeren uitsluitend A-merken zoals Apeks,
Technisub, Seaquest en Aqua Lung. Onze instructeurs
en dive-masters zijn zeer ervaren en behoren tot de
beste van de regio.
De door Q Dive Bali aangeboden dagtrips naar de
diverse duiklocaties zijn inclusief 12 ltr. aluminium
tanks, loodgordel, begeleiding van onze instructeurs
en dive-masters, transport naar en van de duiklocatie
en een smakelijke lunch. Verschillende meerdaagse
duikpakketten zijn beschikbaar. Geen uitrusting? Geen
nood! Q-Dive kan uw uitrusting verzorgen voor S 15,per duiktrip.

HET PURI RAI HOTEL PADANGBAI
Het Puri Rai Hotel, direct aan het witte strand van Padangbai, is een comfortabel hotel met een ontspannen
en tropische sfeer. Ideaal om lekker weg te dromen in
de tropische tuinen of bij een van de drie schitterende
goed onderhouden zwembaden. Het hotel is gelegen in
een traditioneel vissersdorp aan de weelderige groene
Oostkust van Bali. Hier vindt u nog het authentieke Bali
met haar kleurrijke ceremonies en vriendelijke mensen.
FACILITEITEN:
Het hotel heeft 32 kamers met warm/koud water en
er is keuze tussen kamers met fan of airconditioning.
De kamers zijn ruim en comfortabel ingericht met een
ruime badkamer, tv, koelkast en een zitje op het buitenterras. Er zijn ook familiekamers beschikbaar. Tevens is er een restaurant en een duikschool (Q-Dive)
in het hotel.
Puri Rai is een prima centraal gelegen uitvalsbasis, of
het nu gaat om bezienswaardigheden of het populaire
duiken op Bali.

De kamerprijzen zijn inclusief ontbijt en thee/koffie op de
kamer in de middag.

7 duikdagen à 2 duiken per dag
€ 525,00
7 verschillende duikplekken op Bali incl. 2 duiken p/dag
1 dag duikcursus voor beginners
€ 95,00
incl. 2 duiken, al het materiaal, instructeur en 1x lunch
Losse duiken 2x per dag incl. uitrusting € 50,00
Padang Bali
Losse duiken 2 x per dag incl. uitrusting € 75,00
Gili Mimp.
17 dagen Puri Rai hotel Padangbai € 1.250,00
1 pk: € 210,00

INBEGREPEN:
• Intercontinentale en binnenlandse vluchten
• Hotels inclusief ontbijt
• Alle transfers
• Luchthavenbelasting Schiphol
• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• Vertrekbelasting Indonesië
• Veiligheidstoeslag Schiphol

NIET INBEGREPEN:
• Reserveringkosten € 25,00
per boeking
• Calamiteitenfonds € 2,50
per boeking
• Diverse verzekeringen
• Fooien, uitgaven van
persoonlijke aard

Naast het duiken is er uiteraard ook tijd voor ontspanning en gezelligheid. Ons mooi gelegen terras/coffeecorner met zeezicht is de plaats voor onze de-briefingen en uitwisseling van uw duikervaringen met andere
duikers. Ook het aanwezige restaurant en de prachtige
tropische tuin zijn gezellige ontmoetingsplaatsen.
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