
Beste Discovery diver,


Na een eenmalige onderbreking van onze jaarlijkse clubreis naar Estartit gaan we nu terug 
aanknopen bij deze traditie.


Omdat de kans klein is dat we met uitsluitend  clubleden voldoende inschrijvingen hebben, ( om 
de bus voldoende vol te krijgen ) gaan we op tijd op zoek moeten naar extra duikers, ( of 
personen die ons gewoon willen vergezellen, je mag dus gerust wat reclame maken bij familie of 
vrienden ) daarom dat we er met deze brief zo snel bij zijn.

Bedoeling is dat we in 2020 tijdens het verlengde Pinksterweekend deze trip  laten plaatsvinden .

Vertrekken doen we op woensdagavond 27 mei en we komen terug aan rond de middag op 
maandag 1 juni ( pinkstermaandag )


Voor de reis zelf gaan we opnieuw zorgen voor een slaapbus ( ’s nachts worden de zetels 
omgebouwd tot bedjes ) zodat we fris ter plaatse komen.

Voor ons verblijf kiezen we zoals in het verleden voor het Panorama hotel. ( http://hotel-
panorama.lestartit.top-hotels-costa-brava.com ) De kamers zijn er prima en aan de buffetten gaat 
iedereen steeds wel iets vinden naar zijn smaak, wijn aan tafel is eveneens inbegrepen.


Wat het duiken betreft: onze laatste trip werd georganiseerd door het duikcentrum dat verbonden 
is aan het hotel. Voordelen van dit duikcentrum: een ruime boot met lift voor de duikers, maar ook 
kunnen we via dit duikcentrum gebruik maken van de lokkers voor ons materiaal, waardoor dit na 
elke duik zowel gespoeld als gedroogd wordt. ( https://www.elreidelmar.com/en )

We boeken een pakket van 6 bootduiken, eentje op donderdag en op zondagvoormiddag, en 2 op 
vrijdag en zaterdag. Van deze 6 duiken zijn er in principe 4 op de Medas eilanden en 2 ergens 
langs de kustlijn. Het hele gebied in de buurt van l’ Estartit is trouwens een natuurpark waardoor 
er een overvloed aan onderwaterleven te bezichtigen is.


We beseffen ook dat het  voor sommigen vroeg is om in te schrijven maar om de kamers en het 
duikcenter te kunnen vastleggen moeten we nu reeds alles vastleggen, Pinksteren is een 
topweekend aan de Costa Brava.

Een probleempje is dat we de exacte kostprijs nog niet binnen hebben maar reken op ongeveer € 
320 voor de reis en het verblijf in volpension en voor het duikpakket nog eens ongeveer € 210.


Je kan dus vanaf nu inschrijven door een mailtje te sturen naar Johan ( johanput@skynet.be of 
bellen op 0486821353, ook voor bijkomende inlichtingen kan je hier terecht )


Met vriendelijke groeten,


Het bestuur


P.S. Bijgevoegd nog enkele foto ’s van vorige reizen.
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