Begeleide duiktours

Bij Curacao-Actief kun je een gids / duikinstructeur huren voor een dag(deel), die de gehele dag
voor je zal verzorgen.
Een standaard dag duurt ongeveer van 09.00 uur tot 14.00 uur, waarin je twee duiken zult maken.
De gids staat gedurende de dag dus volledig tot jouw beschikking.
Dit brengt een aantal grote voordelen met zich mee:
•
•
•
•

De volledige aandacht gaat naar jullie gezelschap uit. De gids hoeft geen mensen in de
gaten te houden die niet tot jullie groep behoren.
Je wordt niet bij een klasje cursisten gestopt en hoeft niet achter een andere groep aan te
zwemmen. Je kunt volledig je eigen tempo bepalen.
Naast het duiken zal de gids je vertellen over de omgeving, de onderwaterwereld en de
historie van Curacao.
Jij kunt bepalen waar je gaat duiken. Natuurlijk heeft de gids een aantal prachtige locaties
voor je in gedachte en kent hij het eiland op zijn duimpje, zodat hij je de mooiste plekjes
kan laten zien, maar hij staat ook altijd open voor suggesties.

We hebben alle duiklocaties in kaart gebracht en overzichtelijk tentoongesteld op onze website.
Bij de locaties staat uitgebreid beschreven welke plekken wij als beste ervaren, en of de locatie
geschikt is voor beginners of juist wat meer ervaring vereist:
•

•
•

Maar zoals in alles: smaken verschillen! Wrakduikers zullen niks willen missen van de
pittoreske, bijna volledig met koraal begroeide Tugboat, het ietwat griezelige wrak van
het vrachtschip Superior Producer, de overblijfselen van de SS Oranje bij Shipwreck
Point, of het onderwater-autokerkhof Car Pile;
Diepduikers zullen juist weer wildenthousiast worden van de steile koraalwanden bij The
Wall, en de eindeloze drop-offs bij Hell’s Corner en Klein Curacao;
De fotografen zullen hun uitdaging vinden in het magische Mushroom Forest en bij Playa
Kalki;

•
•
•
•

Net zoals driftduikers zullen genieten van een inspanningsloze zweeftocht langs de riffen
van Watamula en Oostpunt;
Voor de rookies onder de duikers is het dubbele rif van Porto Mari met z’n zandvallei een
perfecte en mooie oefenstek
De thrillseekers onder de technische duikers en grotduikers komen helemaal aan hun
trekken op één van de uitdagende grotlocaties;
Alleen ijsduikers zullen wellicht ietwat teleurgesteld zijn!

Wanneer je je vakantie boekt via Curacao-Actief geven we je de mogelijkheid je eigen
toplocaties te kiezen. Uitgaande van je interesses stellen we een uniek pakket samen om aan al je
wensen te voldoen, zodat je optimaal kunt genieten van een ontspannen duikvakantie! Als je nog
niet precies weet welke duiklocaties je wilt gaan ontdekken willen we je graag helpen kiezen op
basis van jouw ervaring en voorkeur.
Prijs is inclusief:
•
•

Een ervaren duikgids met het niveau van een PADI-duikinstructeur
Tanks en lucht voor twee duiken

Prijs is exclusief:
•
•
•

duikmateriaal
OB belasting
Eventuele boot, voor bootduiken

Vereiste
1. Duikers dienen in bezit te zijn van een duikbrevet. Voor sommige locaties dient dit een
Advanced brevet te zijn.
2. Duikers worden verzocht een 'liability waiver' en een medische verklaring te lezen en te
ondertekenen.
Indien je alleen bent en besluit geen privegids te boeken, maar je aan te willen sluiten bij een
groep, dan adviseren wij je om ons te bellen op de dag dat je aankomt op Curacao. Aangezien het
lastig is om (ver) van tevoren al te weten of er een groep duikers beschikbaar is, waar je je bij
zou kunnen aansluiten, doen we hier geen toezeggingen over. Wel zullen we er dan alles aan
doen om voor jou een geschikte groep te vinden waarmee je kunt duiken. De locatie waar je gaat
duiken zal hierbij echter nooit van tevoren vastliggen. We werken niet met een minimum aantal
deelnemers waardoor we je niet alvast boeken om vervolgens te moeten annuleren als dit
minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald.

Algemene voorwaarden:
Een aantal duiklocaties zijn nogal diep met vaak een sterke stroming zoals bij de Superior
Producer, Watamula en Car Pile. Deelneming aan de duik is geheel op eigen risico. Mochten wij
van mening zijn dat een duiker niet de juiste vaardigheden bezit of de fysieke conditie heeft om
de duik op deze locaties veilig te volbrengen, dan behouden wij het recht om deze personen te
weigeren. Wij zoeken dan uiteraard naar een alternatief. Wij vragen een volledige
vooruitbetaling om de gidsduik vast te leggen. Deelname aan de gidsduik wordt schriftelijk
bevestigd wanneer de betaling door ons ontvangen is en wanneer uw plaats is bevestigd. Moeder
Natuur is onvoorspelbaar. We behouden het recht veranderingen te maken en een alternatieve
datum en duiklocatie aan te bieden indien wij door weersomstandigheden of andere
veiligheidsredenen dit nodig achten, of in het geval van Superior Producer wanneer er een
cruise-schip is aangemeerd bij de Mega Pier.

