
 

 

Diving World Nederland B.V. - Bovendorpsstraat 7a - 7038 CH Zeddam -The Netherlands 
Email:info@divingworld.nl-websites:www.divingworld.nl/ www.liveaboards.nl  
Tel: +31 (0)314-653180  -  Fax: +31 (0)314-653180        

 

 

 
ACCOMMODATIE TYPES & VERZORGING: 
  
Onze on-line prijzen zijn gebaseerd op de laagst geprijsde kamer per accommodatie ten tijden 
van publicatie.  
Wij kunnen probleemloos offertes maken gebaseerd op uw specifieke wensen. 
  
Hieronder volgt een uitleg over onze pakketten en de algemene richtlijnen betreffende de 
accommodatiesoorten en verzorging: 
  
ACCOMMODATIE TYPES: 
  
Studio: 
Eén kamer met slaapgedeelte, zitgedeelte en een (klein) keukentje. 
  
Appartementen (1ka / 2ka/ 3ka enz.): 
Een appartement met een zitkamer gedeelte, (aparte) keukenruimte en één of meerdere slaapkamers 
(eventueel met eigen badkamers). 
  
Hotelkamers (1pk, 2pk of 3pk): 
Hotelkamers zijn meestal ingericht voor 2 personen met een groot 2-persoons (dubbel) bed of 2 
aparte (1-persoons) bedden. Een 3-persoonskamer betekend vaak een “extra” bed in een 2-
persoonskamer, dus geen extra ruimte. Vaak is het 3

e
 bed niet van dezelfde kwaliteit als de andere 

bedden. 
  
Familiekamers: 
Meestal 2 aparte slaapkamers met een gezamenlijke badkamer. 
  
Garden / pool / (zij)zeezicht: 
Elke accommodatie heeft verschillende kamer types en hun eigen verhaal over welke kamersituatie 
beter is. Wij hebben persoonlijke kennis van bijna alle hotels in ons aanbod en kunnen u alle 
benodigde extra informatie verstrekken. 
  
VERZORGING: 
  
De accommodaties van Diving World volgen bepaalde internationaal richtlijnen qua verzorging. Het 
kan zijn dat de ene accommodatie iets anders verstaat onder bijvoorbeeld de inhoud van all-inclusive, 
dan de andere. Laat ons weten als iets niet duidelijke is voordat u boekt, zodat wij de definitieve 
bepalingen van de gekozen accommodatie kunnen uitleggen. Hieronder treft u een algemene 
beschrijving van de verschillende soorten verzorgingen aangeboden door onze partners in het 
buitenland. 
  
Logies (L):  
Alleen de kamer, dus geen maaltijden of dranken inbegrepen in de prijzen. Vaak zijn er 
(restaurant)faciliteiten in de accommodatie voor ontbijt en overige maaltijden. Bij hotelaccommodaties 
op basis van logies zijn er echter geen keukenfaciliteiten in de kamer aanwezig. In aparthotels, 
appartementencomplexen en privéhuizen heeft u wel faciliteiten om zelf te koken. Let op dat, behalve 
in de meest luxe accommodaties, de keukeninrichting vrij simpel kan zijn. 
  
Self Catering (SC): 
Alleen de studio, het appartement of het privéhuis zijn bij de reissommen inbegrepen, dus geen 
maaltijden of dranken. In aparthotels, appartementencomplexen en privéhuizen heeft u faciliteiten om 
zelf te koken. Met uitzondering van de meest luxe accommodaties kan de keukeninrichting vrij simpel 
zijn. Vaak zijn er ook (restaurant)faciliteiten rondom de accommodatie voor ontbijt en overige 
maaltijden.  
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Logies & Ontbijt (L/O): 
Alleen overnachtingen en ontbijt zijn bij de reissom begrepen. Het ontbijt in 2-3* accommodaties kan 
vrij simpel zijn (denk aan alleen broodjes, beleg, thee en koffie). In de resorthotels en 4-5* 
accommodaties kunt u een uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet verwachten.)  
  
Halfpension (HP): 
Overnachtingen, ontbijt en diner zijn bij de reissom begrepen. Er zijn geen dranken bij de reissom 
inbegrepen, behalve tijdens het ontbijt (koffie, thee, melk). Maaltijden worden bijna altijd in buffetvorm 
geserveerd.  
  
Volpension (VP): 
Overnachtingen, ontbijt, lunch en diner zijn bij de reissom inbegrepen. Er zijn geen dranken bij de 
reissom inbegrepen, behalve tijdens het ontbijt (koffie, thee, melk). Maaltijden worden bijna altijd in 
buffetvorm geserveerd.  
  
Soft All-inclusive (SIA): 
Overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, snacks en niet-alcoholische dranken zijn bij de reissom 
inbegrepen. Maaltijden worden bijna altijd in buffetvorm geserveerd in het hoofdrestaurant vcan de 
accommodatie. Dranken worden per glas geschonken en zijn vaak niet van bekende “A” merken, 
maar van lokaal geproduceerde merken. 
  
All-inclusive (AI): 
Overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, snacks, niet-alcoholische en lokale alcoholische dranken zijn bij 
de reissom inbegrepen. Maaltijden worden bijna altijd in buffetvorm geserveerd in het hoofdrestaurant 
van de accommodatie.  Dranken worden per glas geschonken en zijn vaak niet van bekende “A” 
merken, maar van lokaal geproduceerde merken. 
  
Ultra All-inclusive (UAI):  
Overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, snacks, niet-alcoholische, lokale alcoholische en internationale 
dranken zijn bij de reissom inbegrepen. Maaltijden worden bijna altijd in buffetvorm geserveerd in het 
hoofdrestaurant van de accommodatie of in één van de à la carte restaurants. Dranken worden per 
glas geschonken. 
  
Notities: 

 Maaltijden worden meestal in buffetvorm gerserveerd. Voor het gebruik van uw maaltijd op de 
kamer wordt altijd een toeslag berekend.  

 Zonder toestemming van de restaurantmanager is het nooit toegestaan om eten van de 
buffetten naar andere locaties (duikboten, kamers, strand of excursies) mee te nemen.  

 De kwaliteit en variatie van de buffetten zijn afhankelijk van de accommodatiestandaard en 
locatie.  

 De (ruime) openingstijden van de restaurants voor ontbijt, lunch en diner worden vooraf 
aangegeven. Buiten deze tijden is het mogelijke dat u moet bijbetalen voor een bestelling.  

 De openingstijden van de bars voor all-inclusive gasten zijn vooraf vastgesteld. Het is 
mogelijke dat u buiten deze tijden moet bijbetalen voor bestelde dranken, enz.  

 Producten van de minibars in de kamers en bestellingen van roomservice zijn nooit 
inbegrepen.  

 “Speciale” bestellingen zoals espresso, cappuccino, cocktails of vers sapjes betekent vaak 
bijbetalen (m.u.v. Ultra All-Inclusive).  

 Gala diners voor kerst en oud en nieuw zijn niet in de prijzen begrepen. 

 Uw accommodatie (en verzorging) is in het algemeen beschikbaar tussen 14.00 en 18.00 op 
de dag van aankomst en u dient op de dag van vertrek uiterlijk tussen 10.00 en 12.00 uw 
kamer vrij te geven. Deze regels zijn internationaal. Afwijken van de hierboven genoemde 
tijden is alleen in overleg met de accommodatie zelf mogelijk. Vaak kunt u tegen betaling uw 
kamer langer aanhouden. Tevens bieden accommodaties vaak de mogelijkheid om al of niet 
tegen een kleine vergoeding, uw bagage op te slaan, gebruik te maken van het zwembad of 
douche. Overlegt u dit ter plaatse met de receptie. 

 


