De beste
duik resort
in Micronesie

Duiken · Snorkeling · Kayak · Diepzee vissen · Kultureel tours
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Welkom in het
Paradijs (Yap)
Bezoekers zullen onvergetelijke
vacanties meemaken op het eiland
Yap. Te bewonderen zijn vooral de
"stone moneys" (stenen-geld) en de
oude tradities. De Yapees zijn de meest
gulle mensen van de Stille Oceaan.
Het Manta Ray Bay Hotel (MRBH) is een der meest
luxueuse hotels in de wonderbare streek van Micronesie. In
2006 maakte een investering van meer dan 2,5 miljoen
dollar het hotel nog aantrekkelijker. Sindsdien bieden we
U nog meer mogelijkheden aan dan voorheen. Wij bieden
ons klienteel de beste duik-ervaring aan van hun leven aan
een meer dan schappelijke prijs. Sinds meer dan 20 jaar is
de pionnier Bill Acker de eigenaar van het hotel en de Yap
Divers. Hij heeft het hotel ontworpen en ontwikkeld
speciaal voor duikers. Gelegen aan de waterkant van het
eiland kunnen de bezoekers genieten van een internationale
keuken, geriefelijke kamers, een zwembad met zicht tot in
'toneindige alsmede het zicht op de oceaan.

DE VOORDELEN VAN DUIKEN IN YAP ZIJN O.A.:
• politiek stabiel land, geen kriminaliteit, veiligheid
• systeem van waterzuivering en reserve-generatoren ter plaatse
• amerikaans muntsysteem en engels als officiele taal
• gemakkelijke vluchten met de meeste vluchtgezelschappen
• geen visa nodig
• geen taxen voor parken en natuur-reservaten
• betaling mogelijk met visa, mastercard en JCB
• Internet aansluiting

Yap Divers
Het enige Padi-centrum 5 sterren van
het eiland biedt U een onvergetelijke dienst aan. Tot 5
duiken per dag, als ook nacht-duiken. Ter beschikking
van de duikers zijn er 8 volledig uitgeruste boten zoals
de ruime 'Popou". Yap-divers verzorgt ook lessen maar
ook Nitrox-duiken, heeft haar eigen "marina" en de
duikers-staff kent de omliggende wateren als geeneen.

VOORDELEN VAN YAP-DIVERS:
• Manta visions, het enige centrum van professionele foto's
en video op het eiland
• kursussen in onder-water foto's en video
• leslokalen voor seminaries,
• nieuw huur-materiaal van SCUBAPRO
• standplaats voor persoonlijke camera's
• standplaats voor persoonlijk duik-materiaal
• de grotste vloot van het eiland
• 110 volt (220 volt mogelijk)
• spoelbakken voor het materiaal

Alle boten zijn uitgerust met radio en materiaal
voor eerste hulp. Fijne snacks "home made", warme thé
en koude dranken worden aangeboden tussen de duiken.

Het eiland heeft
haar eigen
kultuur, die enig is
in zijn aard.
Dit kleine paradijs biedt vele attracties aan zoals de "men's
house",kulturele rondvaarten op het eiland, lokale dansen en de
mangrove-wouden.
In tegendeel tot de andere eilanden van Micronesie,
ondergingen de dorpen van Yap niet de invloed van het Westen.
Ze behielden hun eigen kultuur die ze graag met U willen delen.

Yap verzekert U een verlof
als nergens anders
Het hotel heeft 35 luxe-kamers, allen versierd met
onder-water themas, meerderen bezitten een private balcon
met zicht op de oceaan; allen zijn uitgerust met luchtverversingssystemen, ventilators, kleurentelevisie,
DVD-toestel,internationale telefoon, internet, ijskast
(op aanvraag), private badkamer met haar-droger.
Heerlijke en goedkope eetmalen worden opgediend op de
s/s Mnuw, onze schoener van de 18e eeuw inpermanentie
geankerd voor het hotel. Ook cocktails worden aangeboden
op de Mnuw nl. in de "Crow's nest bar" op meer dan 10
meter boven water..
Om nog een ander aspect van het eiland te ontdekken:
proeft onze uitlezing van blonde en donkere bieren van onze
"micro-brouwerij" de "stone money brewing company".

Geniet dus van die unieke klultuur van het
eiland. Waardeert de witte stranden en de
blauwe turquoise wateren vol leven.

Bij het terugkeren van het duiken, biedt MRBH U een
gevarieerd aktiviteiten-programma aan om het eiland beter te
leren kennen, zoals kayak-varen, snorkeling, visvangst (op
grote vissen) of kultureel "side seeing" van het eiland.
Tijdens de duik-pauzen is er het zwembad met zicht op de
baai. Dat is nu het echte leven op het eiland van Yap!
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HOE GERAAKT MEN IN YAP?
Continental Airlines heeft regelmatige vluchten op Yap.
Komende van de Verenigde Staten, de Caraiben, Japan of
Australie, transiteert men via Guam. Komende van
Europa, Afrika of Scandinavie transiteert men via Manilla
op de Filippijnen.

PACKAGE
Het hotel biedt U verblijf aan
inklusief hotel-kosten en
duikpackages van vier, zeven of
tien dagen; taxen en transport
van en naar de luchthaven en
Nitrox zijn gratis. Het is
eveneens mogelijk een package
te bekomen met ontbijt,
middag- en avondmaal aan
boord van de Mnuw".
Inlichtingen kunnen bekomen
worden aangaande onze nieuwe
kamers met zicht op de oceaan.

The many sites of Yap Divers
for reservations, contact your local agent, dive center or
Manta Ray Bay Hotel
P.O. Box MR
Yap, FSM 96943

Yap
Corner

Phone: +691-350-2300 · Fax: +691-350-4567
E-mail: yapdivers@mantaray.com
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