
DUIKREIS BONAIRE 2022  

In maart 2022 willen we een duikreis organiseren naar Bonaire. Velen van jullie zijn al bekent met 

Bonaire. Bonaire is een duikeiland in de Caraïben waar een gemoedelijke sfeer heerst. Drukte en 

stoplichten passen daar niet bij. De hoofdstad Kralendijk heeft meer het karakter van een groot dorp. 

Langs de boulevard kun je uitstekend uit eten in een van de vele restaurants. Bonaire wordt ook wel 

diver’s paradise genoemd, langs de kust vind je meer dan 60 kantduiklocaties en waarmee het een 

zeer unieke duik- en snorkelbestemming is. Kortom perfect met een groep te gaan duiken. 

Reisbureau Bon Travel heeft ons een duikreis aangeboden voor een duikreis van 9 of 14 dagen. 

De prijzen zijn inclusief vlucht, accommodatie, onbeperkt duiken, onbeperkt lucht/Nitrox en 

huurauto. 

 

         
 

9 dagen 

Prijs per persoon: 1825,00 euro (op basis van 2 personen per kamer) 

Prijs per persoon 2350,00 euro  (op basis van 1 persoon op de kamer) 

 

14 dagen: 

Prijs per persoon: 2300,00  euro (op basis van 2 personen per kamer) 

Prijs per persoon 3140,00 euro (op basis van 1 persoon op de kamer) 

 

Houd er rekening mee dat er nog kosten bijkomen voor het ontbijt, 

lunch en diner. Dit kan van ongeveer 250,- (als je elke dag uit eten 

gaat) tot ongeveer 70,- mocht je het zelf regelen in het appartement. 

Op het moment van definitief boeken zal ook de exacte prijs worden 

bepaald aangezien die sterk afhangt van de vluchtprijzen. 

Mochten jullie belangstelling hebben laat het dan weten voor 16 

december zodat ik het door kan geven aan het reisbureau.  

Mochten er vragen zijn, laat het even weten via door te mailen naar 

duikreizen@hydrofielduiken.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

De reiscommissie 

Zie voor verdere details hieronder. 

mailto:duikreizen@hydrofielduiken.nl


LUXE APPARTEMENTEN 

BEACHES biedt luxe studio-appartementen, elk voor 2 personen. De appartementen hebben 
comfortabele boxspring bedden, een volledig ingerichte kitchenette, een badkamer met 
regendouche en een privé veranda. De wind waait goed door de ramen (met shutters en horren), 
waardoor de appartementen relatief koel blijven. 
https://www.beaches-bonaire.com/nl/appartementen/ 
 

  
 
Inclusief: 

• Huurauto pick-up incl. alle verzekeringen en zonder eigen risico. (uitgaande van 5 personen 
per auto) 

• Calamiteitenfonds 

• SGR Fonds 

• Ticketingfee en reserveringskosten KLM 
 

9 daagse reis: 7 maart - 15 maart 
Retourvlucht Amsterdam - Bonaire en Bonaire - Amsterdam.  
De vlucht is op basis van Economy Class incl 23 kilogramruimbagage. 
De terugvlucht is een nachtvlucht en je land dan op 16 maart 2022 in Nederland 
 
8 nachten verblijf bij Beaches Bonaire o.b.v. logies. 
6 dagen onbeperkt lucht en gratis upgrade naar nitrox 
Extra dag bij te boeken voor 31,50 euro per persoon 
 
Prijs per persoon: 1825,00 euro (op basis van 2 personen per kamer) 
Prijs per persoon 2350,00 euro  (op basis van 1 persoon op de kamer) 
 

 

14 daagse reis: 7 maart - 20 maart 2022 

Retourvlucht Amsterdam - Bonaire en Bonaire - Amsterdam.  
De vlucht is op basis van Economy Class incl 23 kilogramruimbagage. 
De terugvlucht is een nachtvlucht en je land dan op 21 maart 2022. 
 
13 nachten verblijf bij Beaches Bonaire o.b.v. logies. 
12 dagen onbeperkt lucht en gratis upgrade naar nitrox 
 
Prijs per persoon: 2300,00  euro (op basis van 2 personen per kamer) 
Prijs per persoon 3140,00 euro (op basis van 1 persoon op de kamer) 
 

https://www.beaches-bonaire.com/nl/appartementen/

