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Een eiland
in de zon
Bij duikplaats Reqqa Point zagen we heel wat
scholen vis.

Onlangs vroeg iemand aan Patrick Van Hoeserlande (Hoesy) wanneer het duikseizoen stopt. De vraag was voor hem onzinnig, want
hij duikt het ganse jaar door. Gelukkig draaide hij zijn tong drie keer
rond alvorens de landrot te antwoorden. In die korte tijd bedacht hij
dat het aantal auto's op de Nederlandse dijken en de parkeerplaatsen aan onze meren aanzienlijk vermindert wanneer de uren zon per
dag afnemen. Sommigen onder ons volgen dus wel degelijk het wisselen van de seizoenen. Gelukkig kan je die te slim af zijn. Hoe? Dat
gingen Hoesy en zijn duikbuddy Ivo Madder uittesten in Gozo.
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G

ozo! Je kent het eiland wel. Het is het
tweede grootste van de vier Maltese eilanden en het geniet van een
groeiende bekendheid bij duikers. Maar
als je goed rondkijkt, ontdek je nog meer
kleine eilandjes in deze regio. Groot is de
rots in het midden van de Middellandse
Zee nabij Sicilië in zuidelijke richting niet.
Gozo (in het Maltees: Għawdex) is 15 km
lang en 7 km breed, ongeveer 67 vierkante kilometer. De beperkte omvang van het
eiland zorgt er niet alleen voor dat je in
een tijdsbestek van enkele dagen over

Rode zeester (Echinaster
sepositus).

Foto's (3): Ivo Madder.

Octopus vulgaris.

Bij duikplaats Reqqa Point kan je diepe duiken
doen.

bijna alle wegen gereden hebt, maar ook
dat je vrijwel steeds kan duiken. Uit welke
richting de wind ook waait, je vindt altijd
ergens een beschermde, bereikbare kant
vanwaar je kan duiken.
Ondanks de kleine oppervlakte biedt het
eiland ruimte voor iets meer dan 35.000
bewoners. Ze leven van de landbouw, de
visserij, het werk op het hoofdeiland Malta
en het toerisme, waarvan duikers een groot
deel uitmaken. De belangrijkste plaats van
het eiland is Victoria, ook wel Rabat genaamd.

Gozo staat bekend als een rustig toevluchtsoord waar je kan genieten van een
andere omgeving en een trager levensritme; de charme van het eiland ligt in het
groene, landelijke en kleinschalige karakter.
Voor de gewone sterveling en doorsnee
duiker is het eiland te bereiken door te vliegen naar Malta en van daaruit de veerboot
te nemen. Als je graag op zee bent, kan je
een veerboot vanuit Italië overwegen.
Maar wat heeft dit met het duikseizoen te
maken? Wel, het eiland heeft een droog

en warm klimaat (behalve in de periode
november tot februari). De eilandbewoners vertellen toeristen dat de zon er altijd
schijnt.
Als de deur van ons vliegtuig opengaat,
bevinden we ons echter in een zeer hevig
onweer. De laatste stuiptrekkingen van een
storm die de eilandengroep de voorbije dagen geteisterd heeft. Stortregens die ons tijdens onze korte spurt naar de klaarstaande
taxi, kletsnat maken. Bliksemschichten en
donderslagen die zonder veel fantasie kunHippocampus maart/april 2018
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De Cittadella in de hoofdstad Victoria.

nen doorgaan voor een luchtaanval tijdens
Wereldoorlog II. Altijd zon? Vandaag niet.
Tijdens de dolle rit over de hobbelige banen
lees ik bij over de geschiedenis van Malta.
De bekendste en meest tot de verbeelding
sprekende oud-bewoners van de Malta-groep zijn de Ridders van Sint-Jan, beter
bekend als de Tempeliers. Deze groep van
edellieden, die zijn oorsprong vond tijdens
de kruistochten en als opdracht had het
christendom te verdedigen, kreeg in 1530
de eilanden in leen van Karel V. Zij bouwden er grote vestingen in onder

andere Valletta, Mdina en Rabat. Overdag
kan je her en der kleine forten, gericht naar
de zee, ontdekken. De wachters daarin
moesten de ridderorde verwittigen in geval van een nakende invasie of plundering
door piraten. Het alarmsignaal sprong van
toren naar toren tot aan de hoofdstad die
dan de ridders uitzond. Dit systeem van
vroege waarschuwing zorgde ervoor dat de
piraten niet ongehinderd voet aan wal konden zetten. Als vooruitgeschoven post ten
opzichte van de oprukkende
Islam waren

deze eilanden ook van strategisch belang.
Zoals later in Wereldoorlog II lagen de eilanden in de gevarenzone.
Gozo heeft iets mythisch. Sommigen denken dat het eiland deel uitmaakte van het
rijk van Atlantis. Zijn bewoners geloven dat
Gozo het legendarische eiland van Calypso
uit de Odyssee van Homerus is. Mythe of
waarheid, de geschiedenis van de eilanden
begint vroeg.
Op Gozo staan prehistorische, op zichzelf staande

Het vulstation van Atlantis Diving Centre. Ze zijn
goed geörganiseerd bij
het duikcenter.
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Foto's (4): Ivo Madder.

Ook technische duiker zijn
welkom bij 'Atlantis Diving
Centre'.

Foto

's (4): I vo Ma d d e r.

Een vuurworm (Hermodice
carunculata) op wandel.
Een Conger (Conger conger).

Een schriftbaars
(Serranus scriba).

bouww e rken,
zoals
de tempel
van
Ġgantija.
Dit
bouwwerk is ouder
dan de Egyptische piramiden of Stonehenge.

De recentere historie van Malta begint met
de komst van de Feniciërs. Uit deze overheersing is het Maltees afgeleid. Deze taal
is een Arabisch dialect met Italiaanse, Engelse en Franse invloeden.
Doordat Italianen als eerste
de taal neerpenden, is het
Maltees de enige Arabische

taal geschreven in een lichtjes uitgebreider Latijns alfabet. Als je het
hoort, klinkt het alsof Italianen Arabisch proberen te spreken of Arabieren Italiaans, raar. De Arabische invloed
is duidelijk merkbaar in de naamgeving
van dorpen en duikplaatsen.
Bij één van de Punische oorlogen werd
Malta veroverd door de Romeinen. Het zou
vanaf dan Romeins blijven tot de val van
het Romeinse Rijk. Marsalforn, de naam
komt van de Arabische woorden 'Marsa'
(haven) en 'Lifurna' (schip), was vanaf de
Romeinse tijd tot de zestiende eeuw de be-

Foto links: De tempel van Ġgantija .

Foto: Luc Rooman.

Foto: Filip Staes.

Foto onder: Klaarmaken voor de duik.
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Tijgermurene (Enchelycore
anatina) op de patrolboot P31.

Reisverhaal

Ons onderkomen is een appartement in
een splinternieuw gebouw. Het is ruim en
knus ingericht. We hebben zelfs een binnenplaats om ons materiaal te spoelen
en te drogen. Als we binnenkomen draait
gelukkig de airco al, want zelfs op dit nachtelijk uur en ondanks het onweer, heersen er tropische temperaturen. Een ander
voordeel is dat we op wandelafstand van
het duikcentrum verblijven. We moeten 's
morgens niet vroeg uit bed om op tijd te zijn
voor de duik.

uitgespeeld in hun brochure met
de verwijzing van Gozo als 'Plato's
Atlantis', mocht je nog twijfelen
aan de rijke geschiedenis… Het is
een groot duikcentrum dat meer
dan 100 duikers 2 maal per dag op
hun wenken kan bedienen. Hoewel
deze cijfers de indruk geven dat het
hier om een duikfabriek gaat, 's morgens is het enorm druk in de doodlopende
straat waar iedereen verzamelt, toch hebben ze de truc gevonden om het familiaal
te houden. Als je eenmaal vertrokken bent,
wordt alles rustiger en op de duikplaats
zelf word je quasi-persoonlijk begeleid.
Natuurlijk kan je er zelfstandig op uittrekken, maar duiken onder begeleiding van
een gids zorgt er wel voor dat je het beste
van iedere duikplaats te zien krijgt.

Het duikcentrum waar we mee in zee gaan
heet voluit 'Atlantis Diving Centre'. De verwijzing naar de mythologie wordt verder

Gewoontegetrouw begint ons duikavontuur met de nodige administratie en het
uitdrukken van onze wensen qua

duikcenter op wandelafstand

Island Sea binnenzwemmen.

52

Hippocampus maart/april 2018

materiaal. Alles moet daarna in een genummerde bak zodat het herkenbaar en
gemakkelijk te stapelen is. En stapelen is
nodig! Het is ongelofelijk hoeveel bakken
ze in zo'n kleine ruimte kunnen duwen zonder iets te beschadigen! De bazin van het
centrum stelt ons voor aan Denis die ons bij
de meeste duiken zal gidsen. We bespreken
onze wensen qua duiken. Veel eisen hebben

Pindaworm (Bonellia viridis).

Foto's (3): Ivo Madder.

langrijkste haven van Gozo. Het was de link
tussen het eiland en de rest van de wereld.
Voor ons vormt dit haventje de komende
week onze link met de onderwaterwereld.

Onze eerste duik, op de duikplaats 'Ta'Cenc'
aan de inham van 'Mġarr Ix-Xini', beginnen
we zachtjes aan. Induiken noemen we dat.
Ondanks het vroege uur is het al warm op
de duikplaats. Er wacht ons een serieuze
afdaling voor we aan de waterkant staan.
In de schaduw van een wachttoren springen we in het water en dalen met een zestal duikers langs de rotswand af richting
bodem. Het zicht is fantastisch en dat is,
gezien de rotsachtige bodem, niet echt verwonderlijk. Er zwemmen vissen langs en
met ons, maar er is minder leven dan bijvoorbeeld aan de Spaanse of Franse kust.
Ook dit is niet onverwacht gezien de ligging
van het eiland. Na een klein uurtje tussen
en onder rotsblokken gedoken te hebben,
steken we ons hoofd weer boven water. Een
leuke, eerste duik.

De Zorro-grot op Camino.

De spiegelrog (Raja miraletus) is
gemakkelijk te herkennen aan de
beide oogvlekken op zijn rug.

wrakduik
De volgende duik is een wrakduik. Je zou
gezien het strategisch belang van de eilandgroep een heleboel wrakken verwachten, maar omdat de eilanden bergtoppen
in zee zijn, zijn er slechts weinig voor de
gewone scubaduiker te bereiken. Geen
nood, want de Maltezen hebben een paar
schepen op bereikbare plaatsen tot zinken
gebracht. Dit type wrakken heeft een minder spectaculaire geschiedenis. Ze bieden
echter wel de mogelijkheid om ervan te
genieten of vormen een introductie tot dit
type duiken.
Zo ligt het wrak 'MV Karwella', een oude
Duitse ferry en pleziertoerboot, samen met
zusterschepen 'MV Cominoland' en de 'MV
Xlendi' op de bodem te wachten op bezoek
van geïnteresseerde duikers. De drie schepen vormen een kunstmatig rif. Nog structureel sterk genoeg en voorzien van de no-

dige versperringen, is de 'Karwella' veilig te
beduiken en tevens ook het mooiste van de
drie wrakken. Hoewel het op zwemafstand
van de kant ligt, eindigt een uitgebreid bezoek door de diepte met decompressieverplichtingen. Dit is echter geen probleem,
want richting kant is het ondiep en is er
veel te zien. De decompressie verloopt dus
op een quasi natuurlijke wijze.
Voor de duik vertelde onze duikleider dat
er tegen de kant een zeepaardje woont.
Omdat ik ondanks mijn vele duiken nog
nooit een zeepaardje ontmoet heb – ze zijn
voor mij zo mythisch als zeemeerminnen
– reken ik niet echt op een treffen. Ik heb
vruchteloos al vierkante kilometers neptunusgras afgezocht, dus waarom zouden we
nu op zo'n uitgestrekt stuk rots het diertje
toevallig weten te vinden? En toch botsen
we tijdens onze terugkeer op de eenzaat.
Mijn vakantie is geslaagd!

Vliegende poon (Dactylopterus volitans).

Foto's (4): Ivo Madder.

we niet, alleen dat we een goed idee willen
krijgen van wat Gozo te bieden heeft. De
uitdaging is aan hen.

Een goed verscholen langsnuitzeepaardje

(Hippocampus ramulosus).
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We zijn nu niet hier om te duiken, maar
wel om van de lokale keuken te genieten.
Immers, duiken mag dan de focus van een
duikvakantie zijn, goed eten is voor mij een
belangrijk onderdeel van een weekje weg.
Als de prijs dan nog meevalt, is het helemaal goed.
Het 'Boathouse restaurant', het eerste van

een rij eetgelegenheden aan het water, is
duidelijk op toeristen gericht. We genieten
van het eten, de lokale wijn en het zicht op
het water.
Dag twee brengt ons naar de twee bekendste duikplaatsen van Gozo: de 'Blue Hole'
en de 'Inland Sea'. Tot maart 2016 zou ik
'Azure Window' in plaats van 'Blue Hole'
geschreven hebben. In die maand stortte
de overspanning echter in en en kon ze dus
niet meer als verwijzing naar de duikplaats
gebruikt worden. De duikplaats heette
officieel – als er al zoiets als een officiële naam voor een duikplaats bestaat – al
'Blue Hole', maar de toeristische aantrekkingskracht van het stenen venster met
zicht op de Middellandse Zee in de directe
omgeving zorgde voor de naamsverwarring. Nu jammer genoeg niet meer.
Maar voor we het blauwe gat induiken,
plannen we een onderwateruitstap niet ver

er vandaan. De 'Inland Sea' ligt op wandel
afstand. Bij rustig water kan je vanuit de
volledig omsloten 'zee' door de rotsspleet
naar de open zee. Bij wind uit zee is de
doorgang levensgevaarlijk, maar levert
het watergeweld wel spectaculaire beelden op. Als je de 80 meter lange spleet
doorgedoken bent, passeren aan de oppervlakte bootjes vol toeristen en blijf je dus
best diep genoeg. Verder kom je in open
blauw water. De duik verloopt langs een
meer dan 40 meter hoge rotswand. Het is
mooi duiken, maar de in- en uitgang zijn de
meest spectaculaire delen ervan.
Ondanks de instorting van het 'Azure Window' is onze volgende duikplaats zonder
twijfel de bekendste van Malta, maar ook
een van de moeilijkste om te bereiken. De
weg die je met je uitrusting moet afleggen
om het azuurblauw gat te bereiken, vergt
het uiterste van je evenwichtsgevoel. De
warmte is dragelijk en de drommen toeris-

Op Camino zijn de scholen vis vrij tam.
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Foto: Ivo Madder.

Na een eerste geslaagde dag duiken, gaan
we gezellig tafelen in het haventje 'Xlendi'.
Dit is eveneens een ondiepe duikplaats,
maar zoals bij elke belangrijke plaats staat
ook hier een wachttoren. Doordat de eilanden eigenlijk de toppen zijn van 'onderwaterbergen', zijn de ondiepe plaatsen waar
je met jeugd kan duiken alleen te vinden
in de omgeving van haventjes. De andere
ondiepe plaatsen waar je kan kantduiken,
hebben meestal een te klein platform om
goed en veilig te kunnen duiken. Mits een
beetje zoeken en je goed te informeren, kan
je in Gozo leuk jeugdduiken.

Duiken in het...
... natuurpark van
Cap de Creus Isla Massa d’Or

(Costa Brava).

Catamaran Top comfort
met wc, douche, lift voor 4 pers., compressors aan boord.
Voor familieuitstap, met club of met vrienden onder elkaar.
Duikwinkel en vestiaire aan de haven op 20 meter van de boot.
Alles inbegrepen: duiken + accommodatie (hotel, camping of appartement)

Thierry Trossel
heet je Welkom
sinds 1994

Centre d’Immersió Port de la Selva
info@cips-dive.com www.cips-dive.com
Tél. : +34 972 126 584, 319 001

 

rEvo rebreathers
info@revo-rebreathers.com www.revo-rebreathers.com
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Na deze twee mooie duiken besluiten we
opnieuw de lokale keuken te verkennen.
We rijden daarvoor naar het dorp 'Ghajnsielem', niet ver van de haven van 'Mġarr',
waar de ferry's vertrekken. Achter de
eerder bescheiden voorgevel van 'Ta Philip' bevindt zich een mooi restaurant met
een zeer professionele uitstraling. Het is
gekend voor zijn verse vis, maar ook voor
Gozitaanse gerechten. We kiezen voor de
lokale smaken met aangepaste wijnen en
genieten ervan. Na het bewonderen van

Patrolboot P31.

de uitgebreide wijnkelder raken we aan de
praat met de eigenaar Philip. We vertellen hem dat we duikers zijn en het eiland
verkennen. Hij vertelt ons dat er veel duikers in zijn restaurant komen eten en dat
hij in het laagseizoen groepen duikers op
de duikplaats van eten voorziet. Moet leuk
zijn als je tussen twee duiken in blauw water ter plaatse samen culinair kan genieten. Ik kan me moeilijk een betere duikdag
inbeelden?

wrakduik en grottenduik op het
eiland Comino
Voor de volgende twee duiken nemen we
de boot naar Comino, het kleinste bewoonde eiland. Het eilandje is volledig autovrij
en je kan er het hele jaar door zorgeloos
genieten. Wij varen ernaartoe om er te
duiken in het ondiepe water errond. De
tot de verbeelding sprekende naam 'Blue
Lagoon' biedt een veilige en gemakkelij-

ke duikgelegenheid in een helderblauwe
omgeving. Wij gaan echter te water voor
een bezoekje aan de met opzet tot zinken
gebrachte 'Britse patrouilleboot P32'. Dit
schip ligt op een 20-tal meter diepte te
wachten in wit zand. Door de voorbereiding
vormt het goed en veilig toegankelijk wrak
een mooie uitnodiging voor een onervaren
wrakduiker. De ongewone zichtbaarheid en
het heldere zand maken van het benaderen van het wrak een adembenemende gebeurtenis. Meestal zie je het volledig schip
wachtend op je bezoek. Een beetje jammer
dat we vandaag niet alleen uitgenodigd
zijn. Verschillende duikcentra hebben besloten om er hun duikers te lossen. Ik maak
abstractie van de anderen en geniet volop
van de duik.
Na een paar uurtjes dobberen op het water
en aan toeristje-kijken gedaan te hebben,
zijn we klaar voor de tweede duik van de
dag. We gaan ons bewegen in en rond de

De restanten van Azure window.

Een koning van de poon (Mullus surmuletus)
woelt het zand om, op zoek naar voedsel.
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Foto's (3): Ivo Madder.

ten zijn er niet meer, zodat deze verzwarende factoren op onze tocht ontbreken. In de
zomer moet dit een loodzware inspanning
zijn. De tocht is het echter hoe dan ook
waard. Blauw water, een fantastische afdaling in het gat, daarna rotswanden, een
enorme grot, tunnels en veel vis! Duiken
met grote D. Tijdens onze afdaling volgen
enkele vrijduikers ons, maar als we de donkere holte induiken, haken ze af.

Onbeperkt kantduiken

WWW.DIVEANDTRAVEL.NL

AZOREN

Vertrek in juni tot september
Portugese gastvrijheid met avontuurlijke duiken
8 dagen / 7 nachten
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vele grotten en rotsen die het eiland rijk is.
Als je je ogen openhoudt, ontdek je in de
spleten en tunnels allerlei klein leven. Hier
een duiklamp meenemen is een noodzaak,
maar dat kon je wel al raden.

nachtduik op Gozo
Ons avondmaal zal deze keer geen culinair hoogtepunt zijn, want we gaan voor
een snelle hap in het eettentje aan de haven. Op ons programma staat immers een
nachtduik in de inham, het haventje en het
zwembad van 'Mġarr Ix-Xini'. Na duik drie
zullen we de inwendige mens versterken
met een iets uitgebreider maal, maar nu
volstaat een beet en een frisse, lokale pint.
Voor deze nachtduik geen grote opkomst.
We zijn maar met drie. De rit ernaartoe
loopt over de banen die we ondertussen
goed kennen. Ik heb de indruk dat het wegennet een soort van spin is, want schijnbaar rijden we steeds naar een centraal
punt om dan een bepaalde weg in te slaan.
Of zie ik dit verkeerd? De rit is niet alleen
hobbelig, maar ook steil. Als er nu een fles
uit de bak springt, dan bereikt die gegarandeerd eerder dan wij de duikplaats.
Het is een eenvoudige duik in donker, maar
helder water. Ondanks de schijnbaar grote
tussenafstand kunnen we met onze duik
lampen gemakkelijk contact houden. Met
twee verkennen we de route op zoek naar
onderwaterleven dat dan door Ivo op de
gevoelige plaat wordt vastgelegd. Zijn positie wordt om de zoveel seconden verraden door een lichtflits.

Zoals bij de meeste nachtduiken zijn er
genoeg vrijwilligers die vereeuwigd willen
worden en dus vorderen we traag. Zo krijgen we als verkenners de tijd om de nachtelijke dieren grondig te bestuderen. Ik zie
bijvoorbeeld voor de eerste maal hoe een
conger zich razendsnel achterwaarts ingraaft. Of hoe een vliegende poon steeds
zijn staartvin naar mijn licht draait. Na 75
minuten relax duiken, komen we enthousiast boven. Waarom duiken we overdag?

de laatste duikdag
Op onze laatste duikdag zoeken we het
dichtbij. 'Marsalforn' is voornamelijk bekend door de zoutpannen die in 1740 aangelegd werden en van duikplaatsen zoals
'Double Arch', 'Anchor Reef' en 'Reqqa
Point'. Het nadeel van deze plaatsen is dat
je er alleen kan duiken bij kalme zee en ze
een zekere handigheid vergen bij het uit het
water komen. Mits een goede afsprong van
de rotsen en kennis van de juiste plaats,
verloopt het te water gaan gemakkelijk.
Bij de terugkeer wacht er echter een kleine
klauterpartij en een goede timing qua golfslag, maar dat houdt ons niet tegen.
Tussen de zoutpannen kleden we ons om
en springen in het ruime sop ter hoogte
van 'Reqqa Point'. Het verloop van de duik
volgt een beetje hetzelfde patroon als de
voorbije dagen: helderblauw water, rotsen
en tunnels, allerlei soorten kleine fauna,
maar ook scholen vis en enkele grotere
eenzaten. Op het einde voldoen we aan
onze decompressieverplichtingen, terwijl
we op zoek gaan naar bereidwillige fotomodellen. Duiken zoals we
het graag doen.

Foto: Ivo Madder.

Duik op het wrak MV Karwela.
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Op de weg terug raken we
aan de praat met enkele
landgenoten en sommen
we op waarom je naar Gozo
zou komen duiken. Naast
een rotsachtig landschap,
een spectaculaire kustlijn
en goede duikplekken heeft
Gozo een aantal uitstekende, betaalbare restaurants.
Het verblijf is er goedkoper
dan in andere Europese bestemmingen. Ook het duiken zelf, omdat bijna alles
per auto te bereiken is, is
goedkoper dan in andere
duikregio's. De prijs van de

vluchten naar Malta is zoals overal aan het
dalen en de reis naar hier betekent dus niet
noodzakelijk een grote hap uit je vakantiebudget. Overal is de bediening vriendelijk
en behulpzaam. Je geniet dus niet alleen
van je duiken, maar ook van alles errond.
Van het 24 uren duikverbod voor je terugvlucht kan je profiteren om bijvoorbeeld
Victoria, de hoofdstad, te bezoeken. De
stad geeft je een goede indruk van de rijke
geschiedenis van de eilandengroep en ligt
niet ver van de luchthaven. De tempeliers
hebben er hun kunstzinnige stempel gedrukt en de Europese Unie steunt de verdere verfraaiing ervan. Ook hier vind je leuke
en goede restaurants en eetgelegenheden.
Deze bruisende hoofdstad is zeker een stop
waard.
Gozo biedt een totaalpakket als duikbestemming aan. Wat betreft de duikomgeving vergelijk ik het met Spanje of
Zuid-Frankrijk, met iets minder fauna en
flora, maar met veel helderder water. De
variatie aan duikmogelijkheden is er zeer
uitgebreid. Bijna alle duikplaatsen zijn
met de auto bereikbaar, zelfs de wrakken,
maar als je wil kan je ook vanaf een boot
mooi duiken. Duiken is bijna altijd mogelijk,
vanwaar de wind ook komt. Je kunt er terecht voor jeugdduiken, voor recreatieve en
voor technische duiken. Dit gecombineerd
met het eilandgevoel maakt van Gozo een
uitgelezen bestemming voor een duikreis
met een buddy, met de familie of met de
duikschool. Door de 'steeds' aanwezige zon
en het zachte klimaat buiten het drukke
zomerseizoen is het ideaal als je even wil
'decompresseren'. Of gewoonweg om de
seizoenen te slim af te zijn en je natpakduikseizoen te verlengen! 

PATRICK VAN HOESERLANDE

Websites:
www.malta.be
www.visitmalta.com
www.airmalta.com
http://gozo-restaurant.com.mt
http://taphilip.com

KÄRCHER VOOR
ONDERWEG.
Altijd. Overal. De Mobile Outdoor Cleaner OC 3.
Moet je duikmateriaal gereinigd worden na een duik in zout
water? Ben je gaan wandelen of fietsen, of heb je de hond
uitgelaten: er is niets leuker dan actief buiten bezig zijn.
Een beetje vuil worden af en toe hoort er gewoon bij.
Met de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 geef je vuil geen kans,
zelfs niet als je onderweg bent, en houd je de natuur
buien, daar waar ze hoort.
www.karcher.be

