
Club Reis Kaş Turkije

Zaterdag 29 oktober tot zaterdag 5 november 2022

Beste Duikvrienden,

Net zoals enkele jaren geleden willen we een clubreis organiseren richting Kaş, Turkije.
Hieronder vinden jullie de belangrijkste details, we moeten snel zijn om de vlucht te kunnen
vastleggen. Dus laat zeker vóór 10/06/2022 weten of je meegaat.

Wanneer ben je in orde?

- Stort het voorschot bedrag van 500 euro/persoon op de club rekening IBAN BE51 0012 4791
1262 met vermelding van clubreis Kas 2022 + naam.
- Vul het google formulier in per reiziger Registratieformulier Kas 2022

Vlucht
We vliegen vanaf Dusseldorf, (luchtmaatschappij PEGASUS)
We willen volgende vlucht  boeken, vandaar ook onze vraag om zo snel mogelijk te beslissen.
>Als we langer wachten stijgt de prijs alleen maar.
PC5002 Düsseldorf -> Antalya 29.10.2022 09:50 - 14:35
PC5001 Antalya -> Düsseldorf 05.11.2022 06:05 - 08:05

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYaKLKoumP5nN67TDJrLcCbxt_a_1faU4PeOqTplWEgjZIgg/viewform


We mogen 20 kg bagage meenemen op het vliegtuig + 8 KG handbagage. (handbagage moet
voldoen aan de kabine normen qua afmetingen, zeker geen scherpe voorwerpen meenemen in
handbagage).

Sinds 20 februari 2020 hebben reizigers met een Europees paspoort of Europese
identiteitskaart geen visum voor Turkije meer nodig.

Vervoer van Hasselt naar Düsseldorf gaan we nog bekijken en regelen.

Aankomst
Aangekomen in Turkije worden we opgepikt met een busje en rijden we van Antalya richting
Kaş. Dit is ongeveer een rit van 200 km wat neerkomt op een reistijd van 3 uur.



Hotel Club Phellos

Verblijven doen we op Hotel Club Phellos met formule ontbijt.

Er is de keuze tussen 1 (30 euro/nacht per kamer), 2 (40 euro per nacht/kamer) en 3
persoonskamer (60 euro per nacht/kamer). We proberen zoveel mogelijk één persoons kamers
te mijden omwille van de hogere kost.

De kamerindeling doen we nadat we de vliegtuigtickets hebben geboekt en zicht hebben op de
deelnemers.

Het avondeten gaan we nuttigen op restaurants in het stadje. Let op het Turks eten is
verrukkelijk, zie dat je nadien nog in je duikpak past.



Duiken
Duiken doen we met duikcentrum Naturablue  (http://www.naturablue.com/), wandelafstand
tussen het hotel en de duikcentrum bedraagt 600 meter.

http://www.naturablue.com/


We plannen 10 bootduiken gespreid over 5 dagen met telkens 2 bootduiken per dag.
Eerste duik staat gepland op zondag. We duiken t.e.m donderdag, vrijdag is er een dagje vrij
(en zaterdag keren we terug naar huis).

Dagelijks staat er een duik gepland om 10u, tweede duik om 15u. Tussendoor kan je iets
nuttigen in het stadje. Watertemperatuur bedraagt gemiddeld 20 graden in de maanden
Oktober/November.

Neem alle duikmateriaal mee buiten je fles en lood, die zijn ter plaatse te verkrijgen.

Prijs voor een pakket van 10 bootduiken bedraagt 165 euro.

Terugvlucht
Op zaterdag 05.11.2022 in de vroege nacht worden we opgepikt van ons hotel en gebracht naar
de luchthaven. Om 06u05 lokale tijd stijgen we op en landen in Duitsland om 08u05.
Tegen de middag zijn we thuis zodat de schoolgaande kinderen anderhalve dag kunnen
bekomen van dit avontuur.

Overzicht van de kosten
● Vlucht heen en terug: 400 euro

● 6 nachten aan 20 euro/persoon + ontbijt: 120 euro (Let op éénpersoonskamer 30
euro/nacht)

● Transfers van en naar luchthaven ter plaatse: 20 euro/persoon

● 10 bootduiken: 165 euro

Geschatte kost (exclusief maaltijden): 765 euro/persoon

De vlucht en transfers zijn vooraf te betalen, hotel en duiken kunnen daar afgerekend worden.

Prijzen exclusief persoonlijke kosten ter plaatsen, bv restaurantbezoek.


