Vluchten vanaf regionale & buitenlandse luchthavens hebben voordelen!
Amsterdam Schiphol - Bremen - Brussel - Dortmund - Dusseldorf - Dusseldorf Weeze Eindhoven - Keulen/Bonn - Luik - Munster/Osnabruck
Als een van de leiders in de duikreizenindustrie, maakt Diving World natuurlijk gebruik van
onze nationale luchthaven Schiphol als centraal vertrekpunt voor veel van onze
vakantiereizen.
De laatste jaren kregen we steeds meer vraag naar alternatieve vertrekhavens. Daarom
bieden we nu van alle duikreisspecialisten het meest complete assortiment vertrekken van
andere luchthavens. En het reizen vanaf regionale luchthavens in Nederland of onze
buurlanden naar uw eindbestemming heeft zo zijn voordelen!

Vaak is het reizen van en naar regionale luchthavens in Nederland veel simpeler dan van en
naar Schiphol. De parkeerfaciliteiten zijn praktischer en de kosten liggen een stuk lager. Ook
de check-in tijden liggen ruimer en de luchthavens zelf zijn veel overzichtelijker en minder
druk. De gereduceerde grondkosten en belastingen, die samengaan met de kleinere
luchthavens, kunnen er tevens voor zorgen dat uw vakantie in geheel goedkoper uitvalt.
Bovenop de voordelen van de kleinere regionale luchthavens zijn er nog meer bonussen te
behalen wanneer duikers vanaf luchthavens in België of Duitsland kunnen reizen.
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Vluchtprijzen – en daarmee de totale prijs van uw vakantie - liggen vaak een stuk lager.
Zeker gedurende de standaard vakantieperioden in Nederland.
Bagagevoorschriften van chartervluchten zijn vaak veel vriendelijker voor duikers. Wij
kunnen gratis extra bagage voor uw duikuitrusting regelen als u vanuit Duitsland vertrekt
t/m oktober 2008 (daarna tegen betaling van een vast bedrag) en wanneer u vanuit België
vliegt kunt u het extra gewicht van de uitrusting voor een vaste prijs meenemen.
De hele vliegervaring is vaak beter, met name in Duitsland; de maaltijden aan boord zijn
inclusief, grotere stoelen en meer beenruimte zijn standaard. Ook sluiten de vertrektijden
overdag vaak beter aan bij het openbaar vervoer.
Parkeren op de luchthavens:
Luchthaven parking tarieven*
Luchthaven
7 dagen 14 dagen
Amsterdam
€ 76,00 € 122,00
Brussel
€ 79,00 € 114,00
Bremen
€ 46,00 € 54,00
Dortmund
€ 22,00 € 36,00
Dusseldorf
€ 24,00 € 38,00
Dusseldorf-Weeze € 39,00 € 55,00
Eindhoven
€ 37,00 € 74,00
Keulen-Bonn
€ 28,00 € 44,00
Luik
€ 30,00 € 35,00
Munster€ 30,00 € 43,00
Osnabruck
*Prijzen gebaseerd op de goedkoopste
gepubliceerde parkeren tarieven in
januari 2008
Overnacht voor u vertrekt in Nederland, Duitsland of Belgie
Diving World kan op elke luchthaven overnachting voor u regelen in diverse
kwaliteitsaccommodaties ter plaatse. Prijzen zijn vanaf 35,00 per persoon en gratis parkeren
op de luchthaven is vaak bij de overnachting inbegrepen, tot soms wel twee weken!
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