
Beste leden,


Het einde van ons duikjaar nadert, tijd om aan de planning van ons volgend seizoen beginnen te 
werken.

Nadat we onze Spanjereis één jaar hebben overgeslagen wegens te weinig deelnemers, gaan we 
voor 2018 een nieuwe poging ondernemen, ook al omdat er toch wel enthousiaste vragen naar 
zijn.

Ik heb contact gehad met Spanje ( Catalonië ??? ) , ze willen ons tijdelijk 20 plaatsen reserveren, 
maar dit ook maar tot 10 januari. ( Dan staan ze op de duikbeurs in Parijs en daar is er ook 
voldoende vraag voor die periode )


Ons voorstel voor een weekend duiken tijdens het pinksterweekend is:


Vertrekken op woensdag 16 mei om 19:00.


De reis gebeurt met een slaapbus, rond middernacht stoppen we om de zetels om te bouwen tot 
“echte” bedjes. Rond 8:00 stoppen voor een ontbijtje, zetels terug ombouwen naar bus-modus en 
rond 11:00 arriveren we aan ons hotel.


We verblijven ( in volpension met wijn aan tafel  ) in het Panorama hotel, een hotel op 30 meter 
van het strand en niet ver van de haven.

Zeer goede kamers en steeds een uitgebreid buffet. Absoluut een fijn hotel voor een weekje 
duiken.


Dan het duiken: de uitstappen gebeuren met de boot van Calypso Diving, de eilanden liggen op 
nauwelijks 5 minuten van de haven, veel tijd om zeeziek te worden krijg je niet;

We doen minimum 4 duiken op de Medas eilanden, de andere  op locaties langs de kust.

De duiken hier zijn voor elk niveau, met diepe drop-offs voor de ervaren duikers, maar ook minder 
diep is er hier steeds iets te beleven. ( met o.a. regelmatig ontmoetingen met grote baarzen )


Op zondagavond bollen we dan terug naar huis zodat we op maandagmiddag in Hasselt 
arriveren.


Kostprijs voor dit weekend, reis en verblijf in volpension: € 300. Tel hier dan nog ongeveer € 135 
bij voor de 6 duiken. 


Om de reis te kunnen laten doorgaan hebben we ongeveer 35 reizigers nodig, dit om de kostprijs 
van de bus voldoende laag te houden. Daarom nemen we ook steeds een aantal niet duikers 
mee, dus moest je familie, vrienden ,…. hebben die enkele dagen Spaanse zon nodig hebben dan 
zijn die zeker welkom. ( Neem hiervoor even contact op met Johan )


Hoe inschrijven, we zetten de reis open op onze kalender, hier kan je inschrijven, maar we vragen  
ook om € 100 per persoon voorschot te storten op de clubrekening, pas dan is je inschrijving 
officieel. Moesten we op 10 januari  merken dat we onvoldoende kandidaten  hebben dan  gaan 
we jammer genoeg de reis moeten cancellen en storten we onmiddellijk de voorschotten terug.


Moesten er nog vragen zijn kan je me steeds een mailtje sturen ( johanput@skynet.be) of bel me 
even op 0486 82 13 53.


Met vriendelijke groeten,


mailto:johanput@skynet.be

