
CLUBREIS DISCOVERY DIVING L’ESTARTIT VAN 24  TOT 29 MEI




Na de voorbije Corona jaren gaan we terug aanknopen met onze traditionele clubreis naar            
l’ Estartit aan de Costa-Brava.


Misschien heb je, indien je nog nooit kon mee gaan, er toch al van gehoord, onze jaarlijkse 
Spanje-trip, je kan er prachtige duiken maken met een overvloed aan leven, helder water, mooie 
wanden, overhangen, grotten. Het hele gebied is trouwens een nationaal park.

Dit maakt dat bijvoorbeeld de grote baarzen helemaal geen schrik hebben van ons en je ze tot op 
enkele centimeters kan benaderen.


Maar ook buiten het duiken is dit steeds een prachtige trip om met andere leden mee te maken. Ik 
ben overtuigd dat iedereen die er al bij was dit zeker gaat beamen.


Omdat we er tijdig bij waren hebben we zowel kunnen boeken voor het hotel, als voor het 
duikcenter dat er aan verbonden is.


Onze trip gaat door tijdens het verlengde pinkster-weekend. We vertrekken op woensdagavond 
24 mei, rond 19:00 en zijn terug in het land op maandag middag, 29 mei.


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. ( bus type short-ski )


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 voorzien 6 bootduiken, eentje op donderdag en op zondagvoormiddag, en 2 op vrijdag en 
zaterdag. De duiken gaan deels door op de eilanden en ook op duiksites op de kustlijn.

Ook de gebieden langs de kust zijn beschermd gebied 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 behouden moeten we nu reeds alles vastleggen, Pinksteren is een 
topweekend aan de Costa Brava. 


Om deze reis te kunnen laten doorgaan moeten we minimum 36 deelnemers hebben, we beseffen 
ook dat we deze niet meer alleen kunnen invullen met leden van Discovery Diving, daarom dat we 
leden van onze club voorrang gaan geven om in te schrijven, vanaf volgende week gaan we ook 
de leden van H.D.C. mee uitnodigen om mee te komen. 


Kostprijs voor dit alles: voor een duiker € 600, voor een niet duiker € 380.


We zouden dus zeker graag een aantal niet duikers mee willen hebben, moest je dus vrienden, 
familie, collega ’s hebben die eventueel interesse zouden hebben om mee te gaan, deze zijn zeker 
welkom.


Inschrijven of verdere info via een mailtje of telefoontje naar Johan.


Het bestuur



