
PALAU : DE GROOTSTE DIVERSITEIT IN HET 
DUIKPARADIJS BIJ UITSTEK

ALGEMEEN:

FAUNA EN FLORA:

Palau, gelegen in Micronesië in het westelijk deel van de Atlantische Oceaan, werd reeds door 
Jacques Cousteau  beschouwd als een werkelijk unieke duikbestemming. 
Ook vandaag geldt Palau volgens gerenommeerde duiktijdschriften als één van de beste 
bestemmingen ter wereld.

Duikplaatsen als Blue Corner, Blue Holes, Ulong Channel, German Channel, Peliliu wall, 
Ngmesis wall,, Big Drop Off, New Drop Off, Chadeliers Cave… doen het hart van elke 
duiker sneller slaan.

Ontmoetingen met verschillende haaiensoorten staan elke duik op het programma.  
Schildpadden, grote scholen tonijnen, barracuda’s, murenes, jackfish en Napoleon wrass zijn 
dagelijkse kost. In de cleaning stations German Channel en Devilfish City worden zeer 
regelmatig Manta Rays gespot.

Voeg hierbij de prachtige onderwaterlandschappen (steile drop-offs, blue holes, grotten ...), de 
zeer grote diversiteit in koralen, de enorme hoeveelheden vis en de spectaculaire wrakduiken 
en je weet waaraan Palau zijn naam als absolute topbestemming dankt.

Jarenlange bescherming als marine national park hebben veilige wateren gecreeerd voor veel 
haaiensoorten, grote scholen Jacks en Barracuda’s, schildpadden, Manta’s, Eagle Rays en 
andere Pelagics. Ook de liefhebbers van macro leven (naaktslakken, mandarjn Fish….) 
komen in Palau ruimschoots aan hun trekken.
Verder kunnen speciale soorten als zoutwaterkrokodillen en Nautillusschelpen tijdens speciale 
duikprogramma’s gezien en gefotografeerd worden.



KORALEN:

GROTTEN EN BLUE HOLES:

Palau wordt door wetenschappers beschouwd als de «koraalhoofdstad » van onze aarde. De 
rifffen bieden er de grootste variëteit van zacht en hard koraal ter wereld. Na de « coral 
bleaching »
van 1998 zijn de koralen helemaal hersteld en in topvorm. 

Ook voor snorkelaars is Palau een paradijs.  Op de zeer kleurrijke riffen worden er tussen de 
grote scholen vis regelmatig haaien waargenomen.  Spectaculair is ook het Jellyfish Lake dat 
duizenden kwallen –die door de afwezigheid van natuurlijke vijanden ongevaarlijk werden-
huisvest.

De bijzonder mooie Rock Islands en riffen van Palau bestaan uit Limestone. 
Duizenden jaren erosie hebben er prachtige blue holes en grotten onder water gecreëerd.
Duikplaatsen als Quadruple blue holes, Sieas Tunnel, Temple of doom, Turtle cove, Virgin 
Blue and Chandelier Cave mogen niet in uw logboek ontbreken.



WRAKDUIKEN:

ZOUTWATERMEREN:

KLIMAAT  EN BESTE REISTIJD:

Palau was een belangrijke Japanse militaire basis voor en tijdens de 2de wereldoorlog.
Op 30 en 31 maart 1944 voerden de Amerikanen een raid uit op de Japanse vloot (« Operation 
Desecrate 1 »).
Vandaag kan er in Palau gedoken worden naar meer dan 30 gezonken schepen en vliegtuigen. 
Hoewel dit niet bekend is, is Palau één van de beste plaatsen ter were           kduiken. Tot 
de beste wrakken horen Iro, Helmet wreck, Chuyo Maru, Amatsu Maru, Jake seaplane, Zero 
fighter en Buoy 6 wreck.

Gelegen tussen de Rock Islands huisvesten de zoutwatermeren van Palau unieke en zeer 
bijzondere dieren.  Jelly Fish Lake is ongetwijfeld het meest bekende. 
Dit meer wordt bevolkt door 10 miljoen kwallen die door de afwezigheid van roofdieren 
totaal onschadelijk zijn.  Snorkelen in Jelly Fish Lake is een « once in a lifetime » ervaring!

In Palau is er geen « Typhoon of Monsoon season » en wordt het hele jaar gedoken.
Vroeger was er sprake van een droog seizoen (oktober-juni) en een nat seizoen (juli-
september).
De laatste 25 jaar is er echter nauwelijks nog onderscheid tussen beide seizoenen.
Meestal is er een blauwe hemel met mooi weer dat af en toe onderbroken wordt door 
tropische regenbuien die het eiland zo groen houden.



.

ZICHTBAARHEID:

MARIENE FENOMENEN:

PRACTISCH:

Over het algemeen is de zichtbaarheid in Palau uitstekend.
De zichtbaarheid varieert naargelang de getijden.
Bij eb verslechterd de zichtbaarheid en bij vloed verbetert de zichtbaarheid (deze wissel 
gebeurt 4 keer per 24 uur). 

Een aantal terugkerende fenomenen vinden plaats in welbepaalde periodes van het jaar. 
A. December / Januari / Februari: seizoen waarin er -om onbekende redenen- meer Manta’s 
worden gezien dan gewoonlijk 
B. Februari / Maart / April / Mei: grote aantallen haaien komen van overal naar de wateren 
van Palau om te paren. Deze gebeurtenis hangt af van de watertemperatuur en van onbekende 
factoren waardoor de exacte periode moeilijk te voorspellen is. 
C. Augustus / September : grote scholen (meer dan 100) babyhaaien worden regelmatig 
waargenomen D. Juni /Juli : beste zichtbaarheid in de                le condities voor 
wrakduiken.

‘s Morgens wordt u door het duikcentrum opgehaald in uw hotel.
Er wordt steeds uitgevaren met snelle en comfortabele boten voor een 2 of 3 tank dive.
Tussen de duiken wordt er halt gehouden op een van de prachtige stranden voor de lunch 
(inbegrepen).

Na het duiken wordt u door het duikcentrum teruggebracht naar het hotel.



In Koror zijn  er verschillende restaurants in alle prijsklassen waar plaatselijke of westerse 
gerechten worden opgediend.

In Koror selecteerden we voor u meerdere accomodaties van eenvoudig tot zeer luxueus.

LEHNS MOTEL AND APPARTMENT **ligt op een 10-tal minuten wandelen van het 
centrum van Koror.  Lehns beschikt over comfortabele kamers met airconditioning, 
sattelietTV en badkamer met WC en douche.

Single room
Prijs per duiker

Dubbele bezetting 
met 2 duikers
Prijs per duiker

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker
Prijs voor niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

952 euro 804 euro 226 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

171 euro 149 euro

Bijkomende nacht 
zonder duiken

54 euro 32 euro 32 euro

De WESTPLAZA *** hotels liggen verspreid over 5 verschillende plaatsen in Koror. De 
kamers zijn verzorgd en bieden alle comfort (airconditioning, satelliet TV, badkamer met WC 
en douche).

ACCOMMODATIE EN TARIEVEN:

LEHNS MOTEL 
AND 
APPARTMENT



WESTPLAZA Single room Dubbele bezetting 
met 2 duikers

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

1.138 euro 862 euro 293 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

196 euro 157 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

78 euro 39 euro 39 euro

LANDMARK MARINA *** tot ***** werd volledig vernieuwd en ligt naast het 
duikcentrum Fish n’ Fins.  Het hotel biedt 27 stijlvolle en luxueuse kamers, een grill 
restaurant en een bar.



LANDMARK 
MARINA *

CAROLINES 
RESORT*

Single room
Prijs per duiker

Dubbele bezetting 
met 2 duikers
Prijs per duiker

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker
Prijs voor niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

1.834 euro 1.200 euro 632 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

299 euro 208 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

180 euro 90 euro 90 euro

*ontbijt inbegrepen

CAROLINES RESORT***tot***** is gelegen  op een heuvel en bestaat uit 8 bungalows met 
mooie uitzichten.  Zeer romantisch.  De gasten mogen gratis gebruik maken van de faciliteiten 
van het Palau Pacific resort.

Single room Dubbele bezetting 
met 2 duikers

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

1.720 euro 1.147 euro 573 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

281 euro 199 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

164 euro 82 euro 82 euro

*Ontbijt inbegrepen bij 7N/5D duikpackage



PALAU PACIFIC RESORT *****: is met zijn 160 kamers, zijn prachtig strand, zwembad, 
tennisplein en uitstekende restaurants het meest luxueuse resort in Palau. 

Single room Dubbele bezetting 
met 2 duikers

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

2.469 euro 1.540 euro 952 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

384 euro 250 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

266 euro 133 euro 133 euro

Single room Dubbele bezetting 
met 2 duikers

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

2.786 euro 1.698 euro 1.110 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

429 euro 279 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

311 euro 156 euro 133 euro

PALAU PACIFIC 
RESORT (LOW 
SEASON : 1 tot 24 
april + 6 mei tot 31 
juli + 1 september 
tot 20 december)

PALAU PACIFIC 
RESORT (HIGH 
SEASON : 6 
januari tot 31 maart 
+ 25 april tot 5 mei 
+ 1 tot 31 augustus)



PALAU PACIFIC 
RESORT (PEAK 
SEASON : 22 
december tot 5 
januari)

INBEGREPEN:

NIET INBEGREPEN:

BIJKOMEND:

Single room Dubbele bezetting 
met 2 duikers

Dubbele bezetting 
met 1 duiker en 1 
niet duiker

7 nachten/5 
duikdagen (2 
duiken/dag)

3.133 euro 1.869 euro 1.282 euro

Bijkomende nacht + 
dag duiken (2 
duiken)

478 euro 298 euro -

Bijkomende nacht 
zonder duiken

361 euro 180 euro 180 euro

-transfers van het hotel naar het duikcentrum en terug
-lunch en water tijdens de duiken
-flessen en lucht, lood en loodgordel
-boottransfers naar de duikplaatsen
-duikgids  
-transfers van en naar de luchthaven 
-overnachtingen
-Nitrox 32 is verkrijgbaar zonder supplement.

-vluchten
-ontbijt (tenzij anders aangegeven)
-lunch (behalve op duikdagen)
-huur van duikmateriaal
-annulatie- of reisbijstandsverzekeringen
-vertrektaks
-national park fees : 

Koror State Diving Permit (conservation fee) $35 pp: valid for 10 days.
Peleliu State Diving Permit (conservation fee) $20 pp is not included: valid for 14 
days.
Ngardmau waterfalls: $5.00 
Ngardmau Devil Fish City: $10.00 
Stone faces: $5.00 
Peleliu land permit: $3.00

-3de duik (minimum aantal duikers noodzakelijk): 40 euro
-snorkeltrip naar Jelly Fish Lake: 31 euro
-nachtduik (min. Aantal duikers noodzakelijk): 54 euro



-full-day snorkeling + Rock Island tour (transfer + lunch inbegrepen): 189 euro
-full-day kayak (transfer + lunch inbegrepen): 121 euro
-4x4 land tour naar watervallen: 94 euro
-nautilus diving: 32 euro
-crocodile diving: 76 euro
-chandeliers cave with HMI lights: 85 euro
-Nitrox 36: 13 USD
-Nitrox 40: 15,5 USD
-Nitrox 32: gratis
-huur package (ontspanner, jacket, masker, snorkel, vinnen en wetsuit): 35 USD/dag
-huur Suunto duikcomputer: 15 USD/dag

Voor duikers die ’s morgens de eerste actie willen meemaken en die ongelimiteerd willen 
duiken is een live aboard aan boord van de luxueuse Ocean Hunter 1 of 2 de ideale formule.

Ocean Hunter 1: Palau’s meest exclusieve live-aboard

-6 duikers in 3 kamers met airco
-elke kamer met toilet en douche
-onbeperkt duiken
- « gourmet food »
-full technical diving en foto support

Ocean Hunter 2 :

LIVEABOARD (vanaf 2.885 euro per persoon per week):



-16 duikers in 8 kamers met airco
-elke kamer met toilet en douche
-5 duiken per dag
- « gourmet food »
-full technical diving en foto support

is waarschijnlijk één van de bekendst klinkende plaatsnamen uit de 
Filippijnen. 
Puerto Galera bestaat uit een reeks dorpjes langs de kust van een van de mooiste natuurlijke 
havens ter wereld. Het werd ontdekt door de Spanjaarde                           eeuw en 
gebruikt als toevluchtshaven voor de Spaanse handelsvloot in het stormseizoen. Puerto Galera 
is een schiereiland aan het noorden van het eiland Mindoro, ongeveer 130km ten zuiden van 
Manila en 14 zeemijl ten zuiden van Batangas City. Ten noorden van het schiereiland bevindt 
zich de Verde Island Passage, ten zuiden ligt de gemeente San Theodoro en ten westen de 
gemeente Abra de Ilog.

Het eiland Mindoro is gezegend met een schitterende natuur. Men vindt er bergen, meren, 
regenwoud, wilde dieren en een nog ongerepte fauna en flora. Puerto Galera, de parel van 
Mindora is wereld beroemd omwille van zijn prachtige stranden.

De bergen Alinbayan, Malasimbo, Talipanan vormen het décor van Puerto Galera, met toppen 
zo’n 450m boven zeeniveau. Het gebied bestaat uit tal     witte stranden, hoge rotsen, 
fantastisch koraal, bijzondere duiklocaties, eilanden    een gezellig nachtleven. In het 
regenwoud op de bergen liggen zeer mooie wandelroutes. De baaien     Puerto Galera en 
Dalaruan, binnen de natuurlijke haven, zijn nationale                 Het gebied is wettelijk 
beschermd en er zit bijzonder veel onderwater leven. 

In Puerto Gallera is een ruime keuze aan aktiviteiten mogelijk: van trekkings langs 
watervallen, rivieren en lokale dorpjes tot kayak-tochten naar verlaten stranden.

Wie houdt van een stevige brok nachtleven, gecombineerd met mooie stranden en prachtige 

VERLENGING IN DE FILLIPIJNEN: NATUUR OP 
ZIJN BEST

PUERTO GALERA



natuur is hier absoluut op zijn plaats. 

De zijn omstreeks het begin 
van de jaartelling aangelegd in de bergen van de provincie Ifugao, in de buurt van het plaatsje 
Banaue, door voorouders van de lokale bewoners, de Ifugao.

De rijstterrassen kunnen beschouwd worden als ware kunstwerken, omdat ze geheel met de 
hand zijn aangelegd in een tijd dat er nog geen machines beschikbaar waren. De rijstterrassen 
bevinden zich op ongeveer 1700 meter boven zeeniveau en beslaan een oppervlakte van bijna 
6400 km².

In 1995 werden de rijstterrassen door de UNESCO op de lijst van werelderfgoed geplaatst.

De Ifugao (ooit gevreesde koppensnellers) zijn sinds meer dan 2.000 jaar de technische en 
architecturale meesters van de Banaue-rijstterrassen. Deze rijstterrassen, die wel “Het Achtste 
Wereldwonder” of “De Trappen Naar De Hemel” worden genoemd, zijn geplaatst op de lijst 
met werelderfgoederen van de Unesco. De rijstterrassen zijn gelegen op heilige grond en de 
lokale bevolking vereert nog steeds hun treden naar de hemel.Eén van de mooiste 
voorbeelden vinden we in Batad: een amfitheater van rijstvelden. De totale oppervlakte van 
de rijstvelden rond Banaue bedraagt meer dan 250 vierkante kilometer en zouden de terrassen 
achter elkaar gelegd worden dan zou de totale afstand genoeg zijn om de helft van de aardbol 
te overbruggen. Als de jonge rijstplantjes net geplant zijn kunnen de natte akkers onder 
bepaalde lichtomstandigheden prachtig glinsteren. Wat later in het seizoen worden de velden 
diepgroen van kleur en tegen de oogsttijd is de tint veranderd in goudgeel.De rijstterrassen 
zijn gedeeltelijk te zien vanaf de weg, sommige zijn alleen te voet te bereiken. De verbinding 
tussen de dorpen loopt soms langs primitieve hangbruggen. Het plaatsje Banaue is het 
centrum van de stammen, die hier dagelijks op de markt bijeenkomen.
Ook Sagada ligt in de prachtige Mountain Province. In Sagada zijn vroeger in grotten mensen 
begraven in "hangende kisten". De "hanging coffins" hangen meestal niet, maar zijn gewoon 
opgestapeld. U vindt in Sagada ook grotten met druipstenen of watervallen.

, gelegen op 2 uren ten zuiden van Manila in de provincie Batangas is een 
van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Van deze vulkaan zijn meer dan 30 
uitbarstingen bekend, waarbij veel slachtoffers gevallen zijn.

De vulkaan ligt op in het Taalmeer. De vulkaan is een zogenaamde tufsteen-
kegelvulkaan. Dit zijn steile kegelvormige vulkanen met een diepe wijde krater. De kegel is 
samengesteld uit dunne fijne stof. Het kratermeer van de vulkaan is 1,9 km in doorsnee, 
blauwgroen van kleur en maximaal 76 meter diep.

Sinds 1977 is de vulkaan niet meer uitgebarsten, maar sinds 1991 is hij wel diverse malen 
onrustig geweest.

De excursie naar het taalmeer is een belevenis die je niet snel vergeet.  Je ontdekt het meer 
met zijn mystiek, geheimen, mytes, legendes en paranormale verschijnselen.

is een vulkaan, die in 1991 geëxplodeerd is. Het was de grootste 
vulkaanuitbarsting ter wereld tijdens de vorige eeuw.     erd zo'n 10 km3 as uitgestoten en de 

RIJSTERRASSEN VAN DE FILLIPIJNSE CORDILLERAS

MOUNT TAAL

MOUNT PINATUBO

Vulcano Island



aswolk kwam tot een hoogte van ongeveer 34 km. Door de explosieve uitbarsting is het 
bovenste deel van de vulkaan verdwenen. Voor 1991 was de hoogte 1745 meter en nu is de 
hoogte van de vulkaan nog 1485 meter. 

De uitbarsting heeft aan ongeveer 700 mensen het leven gekost. Er werden 4979 huizen 
verwoest en 70.257 huizen werden ernstig beschadigd. Door de grote hoeveelheid as, die door 
de vulkaan werd uitgestoten, is het in de wijde omtrek van de vulkaan een paar dagen donker 
geweest. Na de vulkaanuitbarsting is er boven in de vulkaan een kratermeer ontstaan. Het 
waterniveau van het meer steeg per maand gemiddeld 1 meter tot september 2001. Men 
vreesde dat de wanden van de krater instabiel zouden kunnen worden , waardoor de 
Filippijnse overheid besloot om het meer gecontroleerd te laten leeglopen. 9000 mensen uit de 
omliggende gebieden werden opnieuw geëvacueerd voor het geval dat per ongeluk een grote 
overstroming zou ontstaan. Arbeiders slaagden erin, middels een 5 meter grote inkeping in de 
rand van de krater, een kwart van het meer te laten weglopen. De kwaliteit van het water werd 
door de grote regenval veel beter en tegenwoordig kan je in het kratermeer zelfs zwemmen. 

De vulkaan ligt hemelsbreed zo'n 90 kilometer ten noor            oofdstad Manilla, maar 
het is echter wel zo'n 140 km rijden naar de rand van het park. Van daaruit moet je met een 
Jeep nog ruim een uur over de laharvlakten (modderstromen) rijden naar het pad dat leidt naar 
de top van de vulkaan. Over het pad is het nog zo'n 6,  km lopen naar de top, ofwel 2,5 uur 
bergopwaarts lopen. 

gelegen in het Zuid-Westen van de Filipijnen, scheidt de Sulu van de Zuid-
Chinese Zee.  Op Palawan treffen we onvergelijkbaar natuurschoon: maagdelijke bounty 
stranden, ongeschonden regenwoud (regenwoud bedekt 80% van het eiland) en een zeer 
vriendelijke bevolking.  Palawan wordt “the last ecological frontier” genoemd.  De 
hoogtepunten van Palawan zijn ongetwijfeld Sabang en E   ido.  

El Nido, gelegen in Noord-Palawan, heeft alles wat je van een echt paradijs verwacht: een 
rijke fauna en flora, prachtige witte zandstranden, turkoois helder water, steile kliffen die 
overal uit zee oprijzen, verborgen lagunes en mooie luxueuze resorts.  Je kan er Island 
hoppen, lekker zonnen op een verlaten strand, kajakken langs steile rotsen, snorkelen tussen 
duizenden vissen en je steeds weer verwonderen over de prachtige natuur.  

PRIJS EN PROGRAMMA OP AANVRAAG

PALAWAN,
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