22 november t/m 1 december
LAST MINUTE AANBIEDING!!
Zin in nog even heerlijk er tussenuit, duiken in
tropisch water, met een cocktail in je hand langs
Curaçao, Klein Curaçao en Bonaire.. Dan is deze
Last Minute Liveaboard perfect.
Deze reis zullen wij compleet verzorgd ons laten
vervoeren langs deze prachtige eilanden met zijn
fantastische duik- en snorkelplekken.

De Zeelandia Curaçao is een schip van 35 meter lang en
biedt ruimte aan 20 gasten en 5 bemanningsleden. In 2006 is
deze omgebouwd tot een gezellig charterschip.
Aan boord zijn er 7 x 2 persoonshutten, compleet met
douche en toilet. 2x2 persoonshutten met wastafel, met
gezamenlijke douche en toilet en 1x een 4 persoonshut.

Het schip beschikt over zijn eigen compressor en flessen en
lood zijn aan boord.
Door deze faciliteiten is het mogelijk, onbeperkt duiken te
maken. Maar natuurlijk biedt ook voor de snorkelaars

onder ons, deze boot ruime mogelijkheden.
De trip zal een tour maken langs Curaçao, Klein Curaçao en
Bonaire. Hierdoor zullen we getrakteerd worden aan een
variëteit van onderwaterleven en kleurrijke koralen. We
zullen in diverse baaien aanleggen.
Een kleine boot om ons aan land te brengen is aanwezig,
waardoor van het eiland en strand genieten ook tot de
mogelijkheden behoort.

Verder beschikt de Zeelandia over:
De Zeelandia staat naast zijn gezellige sfeer bekend om zijn fantastische keuken. 3x per dag staat er een
uitgebreid buffet voor ons klaar, bereidt door onze privé kok. Elke avond een ander thema, Italiaans,
Mexicaans, Chinees, Hollands en uiteraard ook een Curaçaos buffet.

Op Curaçao bevindt zich een 'grote' stad, Willemstad. Deze is ideaal voor winkelen, en een koel drankje
op één van de vele terrasjes. Curaçao telt tevens diverse casino's, nachtclubs en bars.
De stranden liggen verdeeld over een groot aantal baaien.
De laatste avond en nacht zullen wij dan ook op Curaçao zelf doorbrengen. Niet alleen geeft ons dat de
gelegenheid het nachtleven van Curaçao mee te maken, maar ook geeft het de duikers onder ons de
gelegenheid tot op het laatste moment aan boord te genieten van de schitterende duiken.

Alles op een rij:
Vliegticket (incl toeslagen)
Transfer van en naar Luchthaven en accommodatie
Professional Padi Reisbegeleiding vanaf Schiphol
7 nachten Live a board Zeelandia (2 pers hut)
1 overnachting Curaçao
Onbeperkt duiken, voor niet duikers 1 gratis proefduik
3 maaltijden per dag onbeperkt non-alcoholische dranken
v.a.

€ 1659,-

