20 redenen om een live-aboard duiktrip in de
Malediven te kiezen
Een live-aboard in de Malediven kan een opwindende en allesomvattende ervaring zijn
betreffende natuur, avontuur en vriendschap. We hebben 20 ingrediënten uitgekozen die
het tot een smakelijke, tropische cocktail maken.

1. Oceaan, oceaan en meer oceaan: zo ver als het oog kan zien.

2. Alles is gemakkelijker: vanaf het plannen van je duiken tot het kiezen van je uitrusting, en het is
minder vermoeidend dat de typische lokale duiken.

3. Je kunt een heleboel duiken maken en dat niet alleen, je hebt ook een heleboel vrije tijd.

4. De ongelooflijke variatie aan duiken: van de niet te missen rifdoorgangen tot de thila’s (
onderwatereilanden), van het zoeken voor walvishaaien tot verschillende mantapoints...

5. Je ontdekt een groter geografisch gebied, veel groter dat een klein eilandje met zijn resort.

6. De prijs vergeleken met een resort betaal je meestal minder en je kunt wel tot drie duiken op
een dag maken.

7. Kun je je iets beters voorstellen dan een avondbarbecue op een verlaten eiland?
8. Iedere dag verse vis.
9. Je hebt eindelijk de tijd om de oceaan te leren kennen en ermee te spelen.

10. Op een live-aboard verblijven, betekent verblijven op de oceaan. Ja, ik heb het tegen jou die
de rest van het jaar daar niet veel van te zien krijgt, opgesloten in je kantoor.

11. Onverwachte ontmoetingen: je kunt verschillende mensen ontmoeten die jouw passie delen.
Je kunt een heleboel geweldige vrienden maken.

12. Kleine ruimtes helpen vaak om je perspectief te verbreden en intermenselijke relaties te
verbeteren.

13. Op een live-aboard zitten we allemaal letterlijk in hetzelfde schuitje. Delen, gemeenschap en
solidariteit worden kernwoorden.

14. Je ontdekt de schoonheid van het wonen aan boord van een schip: wakker worden bij
zonsopgang en gaan slapen terwijl je zachtjes door de oceaan gewiegd wordt.

15. Nooit een saai moment.

16. Aan boord vind je een staf van mensen uit een heleboel verschillende landen die verschillende
talen spreken en in verschillende culturen opgegroeid zijn. Je kunt heel veel van ze leren.

17. Wonen op een boot is geschikt voor iedereen, van vrijgezellen tot echtparen, tot gezinnen met
kinderen.

18. Door op de weersomstandigheden te letten kun je (bijna) altijd ergens heen varen waar de
zon schijnt.

19. Als duiker kun je je vaardigheden, je bekwaamheid en je ervaring verbeteren.
20. Adembenemende zonsondergangen op de oceaan, sterrenhemel… Hier kun je de natuur
ondergaan vanaf een bevoorrecht uitzichtpunt.

Hebben we je overtuigd? OK, kijk voor je vertrekt of je DAN lidmaatschap nog geldig is. Als dat
niet zo is, word dan lid van DAN of verleng je lidmaatschap op www.daneurope.org.
Jouw DAN lidmaatschap garandeert de diensten van het grootste, internationale netwerk om
duikers overal bij te staan tijdens een noodgeval

