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Ga met MaiDiving op avontuur en behaal jouw PADI 

opleidingen in Spanje! 

Van 1 t/m 8 april 2023 organiseert MaiDiving een reis naar de Costa Brava. Dit gedeelte van de 

Spaanse kust zit vol onderwaterleven en biedt mogelijkheden voor zowel de beginnende als 

gevorderde duiker.  

Tijdens de duikreis worden verschillende PADI cursussen aangeboden. Zo kan je bijvoorbeeld jouw 

Master Scuba Diver- brevet in korte tijd behalen. Je kunt deelnemen aan de reis vanaf Open Water 

niveau + 10 gelogde buitenwaterduiken.  

 

Programma 

   

 
Zaterdag 

 
's Ochtends nemen we een vlucht vanaf Schiphol of 
Eindhoven naar Barcelona. 
De transfer brengt ons naar de appartementen, waar we 
worden ontvangen door het team van Unisub Dive Resort. 
 
’s Middags is het tijd voor de AWARE Specialty, waarbij een 
instructeur van het plaatselijke divecenter meer vertelt over 
de omgeving en de conservatieactiviteiten. 
 

 
Zondag 

 
Voor de reis heb je de e-learningmodule afgerond van de 
cursus van jouw keuze. Vandaag is het tijd voor een checkdive 
om de omgeving te leren kennen. Hierna volgt de eerste 
opleidingsduik. 
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Maandag 

 
 

 
We maken deze dag twee duiken. Dit kunnen twee 
ochtendduiken zijn, of twee middagduiken. 

 
 

 
Dinsdag 

 
We maken twee duiken, zowel de recreatieve duikers als de 
opleidingsduikers. 
 

 
Woensdag 

 
Afhankelijk van jouw gekozen 
programma kan het zijn dat je 
vandaag recreatief gaat 
duiken, of een dagje niet 
duikt. 
 
’s Avonds is het mogelijk een 
nachtduik te maken.  
 

 
Op deze dag rond je de 
Advanced cursus of specialty 
af door de laatste duiken te 
maken. Dit kunnen twee 
ochtendduiken en een 
middagduik zijn, of een 
ochtendduik en twee 
middagduiken. 
 

 
Donderdag 

 
We maken twee duiken, zowel de recreatieve duikers als de 
opleidingsduikers. 
 

 
Vrijdag 

 
Donderdagavond heb je al jouw duikmaterialen goed 
uitgespoeld, zodat het vandaag kan drogen. We houden 24 
uur niet-duiken aan voor we gaan vliegen. Tijd voor een 
culturele uitstap!  
 
Ga je e-biken, een stuk varen met een catamaran, een 
museum bezoeken of winkelen? Aan jou de keuze. Tijdens de 
bijeenkomst twee weken voor de reis, bespreken we alle 
mogelijkheden. 
 

 
Zaterdag 

 
's Ochtends is er nog ruim voldoende tijd voor een (sportieve) 
activiteit, er is genoeg te doen in de prachtige omgeving. 
 
Het is 's middags helaas alweer tijd om naar huis te gaan. We 
verzamelen de duikmaterialen, nemen afscheid van de 
duikschool en worden per bus naar het vliegveld gebracht. 
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Klinkt dit als een vakantie van jouw dromen? Bekijk hier welke 
opleidingen er te volgen zijn: 
 

• Advanced Open Water 
o Diep 
o Navigatie 
o Wrak 
o Uittrimmen (PPB)  
o Visherkenning 
o Cavern 
o Nacht 
o Boot 
o Fotografie 
o Stroming 

 

• Specialties 
o EANX (Nitrox) 
o Diep 
o Navigatie 
o Zoeken & Bergen 
o Uittrimmen (PPB) 
o Visherkenning 
o Boot 
o Fotografie 
o Stroming 
o Volgelaatsmasker 
o AWARE Specialties

 

 

Prijzen 

Pakket Prijs Inbegrepen Bijkomende kosten 

Recreatief €899 Accommodatie: Appartement incl. keuken 
met uitzicht op de kust 
 
5 duiken op de Medes eilanden 
5 duiken aan de Montgrí kust 
 
Lucht & lood 

• Vlucht 
o Ruimbagage 
o Evt. extra’s 

 

• Fees Medes Eilanden 
 

• Evt. huur duikmaterialen 
 

• Eten & drinken 
 

A €1199 Accommodatie: Appartement incl. keuken 
met uitzicht op de kust 
 
Opleidingen: 
2 Specialties naar keuze 
 
Lucht & lood 

• Vlucht 
o Ruimbagage 
o Evt. extra’s 

 

• Fees Medes Eilanden 
 

• Evt. huur duikmaterialen 
 

• Eten & drinken 
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B €1445 Accommodatie: Appartement incl. keuken 
met uitzicht op de kust 
 
Opleidingen: 
Advanced Open Water Diver 
2 Specialties naar keuze 
 
Lucht & lood 

• Vlucht 
o Ruimbagage 
o Evt. extra’s 

 

• Fees Medes Eilanden 
 

• Evt. huur duikmaterialen 
 

• Eten & drinken 

 

Aanmelden voor de duiktrip? Dit kan alleen door te mailen naar info@maidiving.nl. Hierop ontvang je alle 

relevante informatie en instructies. 

 

mailto:info@maidiving.nl

