Beste duikvrienden,
Zoals reeds in primeur aangekondigd aan de aanwezigen in Zeeland hebben we voor 2019 gekozen voor een
clubreis op het eiland Cozumel voor de oostkust van Mexico.
Cozumel behoort tot de beste duikbestemmingen op het westelijk halfrond. Met haar kristalheldere water en
ongelooflijk grote verscheidenheid aan onderwaterleven, staan de riffen garant voor een onvergetelijke
duikervaring. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het spotten van bullsharks. Ook kunnen we van hieruit naar het
vasteland om een dagje te duiken in de Cenotes op het schiereiland Yucatan.
Wat hebben we in de aanbieding?
Verblijf
7 nachten verblijf in Allegro Cozumel in een 2-persoonskamer op basis van All-inclusive
Vluchten (onder voorbehoud)
Vrijdag 8 maart: Brussel - Cancun: 10:35 - 16:25
Vrijdag 15 maart: Cancun - Brussel: 17:15 - 9:20
Dit geeft ons 6 duikdagen
Duikpakketten en excursies vooraf te boeken:






6 x 2 tank – 12 bootduiken Cozumel
€350,- per persoon inclusief tanks, lucht & lood
Extra duiken
€41,- per duik inclusief tanks, lucht & lood
Nacht duik
€41,- per duik inclusief tanks, lucht & lood- exclusief lamp
Bull Shark toeslag
€55,- per persoon inclusief 1 duik Bull Shark point, 1 lokale duik
Riviera Maya – exclusief ferry & transferkosten
Cenote toeslag
€70,- per persoon inclusief complete dag inclusief sandwich &
drankje – exclusief ferry & transferkosten
De toeslagen voor Bull Shark en Cenote duiken komt bovenop het duikpakket, je upgrade hiermee 1
duikdag per excursie. Het wordt aangeraden om de Bull shark en Cenote 'upgrades' meteen bij te boeken.

Dit kan ook lokaal, maar is dan duurder. Nachtduiken en eventuele extra duiken kunnen lokaal bij geboekt worden.
Inbegrepen






retourvluchten vanuit Brussel naar Cancun in standaard klasse
20 kg ruimbagage
Luchthavenbelasting
Transfers & ferry in Mexico
7 nachten verblijf op basis van all-inclusive

Niet-inbegrepen




Reis- en annuleringsverzekering
Marine park fee: 2 USD per dag
Bij de excursies naar Cenotes/Bull sharks:
o ferry: 15 USD/persoon voor een retourticket
o taxi: 15 USD/taxi

Wat extra info over Cozumel, de duikmogelijkheden en het hotel vind je via onderstaande links:

Wat extra info over Cozumel, de duikmogelijkheden en het hotel vind je via onderstaande links:




Cozumel: https://www.divingworld.nl/BESTEMMINGEN/Caraibische-Zee/Mexico-Yucatan/Cozumel/?acct=
Hotel Allegro Cozumel: https://www.divingworld.nl/BESTEMMINGEN/Caraibische-Zee/MexicoYucatan/Cozumel/Allegro-Cozumel-Ultimate-Dive-Experience/?acct=
Cenotes - Yucatan: https://www.divingworld.nl/BESTEMMINGEN/Caraibische-Zee/Mexico-Yucatan/?acct=

Prijs




Verblijf: 7 nachten all-inclusive in Allegro Cozumel: 1370 EUR/persoon
Duikpakket: 6 x 2 tank - 12 bootduiken: 350 EUR/persoon
+ eventuele upgrade pakketten (vrij te kiezen voor iedereen, maar wel te vermelden bij je reservatie)

Inschrijven




Voorschot storten op rekening BE02 7785 9023 3840 met vermelding 'Clubreis 2019 - naam'
o 430 EUR / duiker
o 345 EUR / niet-duiker
Deze mail beantwoorden met opsomming van de namen, geboortedatums en aantal duiken van alle
personen die mee gaan

Dit alles zo snel mogelijk om zeker aan deze voorwaarden te kunnen boeken, uiterlijk voor 2 juni 2018. Latere
boekingen zijn mogelijk, maar kunnen niet gegarandeerd worden en zijn mogelijk duurder.
Snel beslissen is dus de boodschap!
Hopend op jullie talrijke reacties,
Het bestuur

