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DUIKREIS Malediven  van 1 tot 15 Februari 2020  
 

De Malediven liggen midden in de Indische Oceaan. Binnen de 26 koraal atollen liggen 1190 

sprookjesachtige eilanden met witte stranden, palmbomen en een fantastische zee . 

De 119 bewoonde koraaleilanden liggen rond de centrale atol waarop de hoofdstad Male ligt. 

De Malediven bestaan ongeveer 60 miljoen jaar en de atollen liggen verspreid over ca. 1,5 

miljoen vierkante km.  

Omdat 99 % van de Malediven onder het waterpeil van de Indische Oceaan ligt, hoort het bij de 

beste duikbestemmingen ter wereld. Omdat de watertemperatuur nooit onder de 23° komt en 

het zicht kristalhelder is, wanen de duikers zich in een tropisch onderwaterparadijs.  

Er zijn enorme zachte koraal formaties, vissen met alle kleuren van de regenboog, maar er is 

bovenal een kans dat er een ontmoeting plaatsvindt met de reusachtige bezoekers waarvoor de 

zee rond de Malediven zo bekend is. "Toevallige" ontmoetingen met walvishaaien en de 

gracieuze manta`s komen vaker voor dan u denkt. Grijze en witpuntrifhaaien komen regelmatig 

voor net als de vele andere soorten bezoekers van het rif. 

Vlucht Schema ( MET QATAR) 
QR 196 W 01FEB 6 BRU - DOH HK1  08:00u - 16:15u 

QR 672 W 02FEB 7 DOH - MLE HK1  02:10u - 09:00u    

QR 675 W 14FEB 5 MLE - DOH HK1  20:20u - 23:30u    

QR 195 W 15FEB 6 DOH - BRU HK1  01:40u - 06:35u 

 

BOOT Soleil II,   
Gebouwd in 2015, met alle nodige comfort en aparte boot (Dhoni) om te duiken.  

http://www.emozioni.be
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Programma  
Dag 1 - vertrek vrijdag 31/01/2020 Brussel – Doha – Male (aankomst om 9u van dag 2) 

Dag 2 - inschepen op de Soleil II en start duiksafari  

Dag 3 tot dag 13 - duiken tussen de atollen van de Maldiven, richting zuid, tot het Thaa Atoll 

(ook genoemd Kolhumadulu Atol).  

Dag 14 - uitschepen en vertrek met nachtvlucht via Doha naar Brussel 

Dag 15 - aankomst in Brussel om 06u35 (Vrijdag 14/02/2020) 

Kostprijs in tweepersoons voor een lower dek kajuit : 
3.380  euro/pp, berekend op basis van 20 deelnemers. 

3.090* euro/pp, berekend op basis van 26 deelnemers. 

*100% gegarandeerde prij, Geen risico’s voor wisselkoerskosten, Geen risico’s voor fuel 

verhoging. Geldig voor reservatie voot 30/03/2019 

 

Inclusief: 

- Vlucht, 30kg bagage + 7kg handbagage (vluchten worden op naam geboekt en 100% te 

betalen met reservatie) https://www.qatarairways.com/en/baggage/allowance.html  

- Transfer van de Luchthaven naar de boot en terug 

- 12 nachten aan boord incl. alle maaltijden, water, koffie en thee.  

- 12 dagen duiken +/-29 duiken of 25 duiken met nitrox met 12l flessen inbegrepen 2 

nachtduiken. 

Exclusief: 

- Persoonlijke uitgaven en fooien +/- 180€, duiktaksen +/-80€, 

Toeristenkaart.  

Balcony upperdek of Master suite kajuiten upgrade 

- 15l flessen,  duikuitrusting. 

- Extra Verzekering: annulatie en/of reisbijstand  

Dank u en veel duik plezier   

 Team  

travel@emozioni.be 

03/ 369 10 00 
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