
Unterwasserpark Ibbenbüren 
Prijslijst 2023/1 
Duiken 
Alleen op weekdagen 

      

Eerste duik: € 25.--      
       
       

Dagkaart  
Non Limit duiken 

   Unterwasserpark- 
Betriebs GmbH 

Woensdag – Vrijdag: € 35.--  49479 Ibbenbüren-Dörenthe, Riesenbecker Str. 63 
Tel.: 05451/5934-611  Fax: 05451/5934-190 

Email: unterwasserpark@naturagart.de 
Geschäftsführerin: Aggi Bücker 
Sitz: Ibbenbüren, Reg.no. 7444 

Zaderdag/ Zondag/ Feestdagen: € 40.--  
Toeslag voor nachtduiken: € 10.--  
Nachtduiken alleen na aanmelding    
    

Perslucht 
Alleen flessen met een geldige 
hydrostatische keur kunnen gevuld worden 
(geldigheidstermijn noemen). 

   Belangrijk: Het Unterwasserpark wordt tijdens de 
week op een dagelijkse basis voor het reinigen gesloten. 

 
Het is altijd een registratie vereist! 

Vullen tot 200 bar: € 0.50 per Liter     
       

Verhuur Per dag   Pro Tag 

Duikpak € 8.--  Ademautomaat € 8.-- 
Masker € 4.--  Hoofdkap € 4.-- 
Vinnen € 4.--  Handschoenen € 4.-- 
Trimvest € 8.--  Loodgordel met lood € 4.-- 
Booties € 4.--     
    Duikpaken, duikschoenen, maskers en 

ademautomaaten worden na elk gebruik 
gewassen/ gedesinfecteerd. 

Duikfles     

8 Liter € 8.--  
10 

11,1 
Liter 
Liter (Sidemount, 80cf) 

€ 
€ 

10.-- 
11.-- 

 

12 Liter € 12.--     
15 Liter € 15.--  De huurprijs van flessen verwijst naar de gevulde 

fles. Extra vullingen worden berekend.     
Complete duikuitrusting        
Inclusief 10 l Duikfles € 45.--  8-,12-, 15-Liter-flessen en Sidemount-fless zijn 

alleen aanwezig in kleine hoeveelheden en moet 
vooraf worden gereserveerd. 

    
Duiken begeleiding: alleen na 
aanmelding 

   

Basisprijs: € 40 en 5 € per persoon 
extra 

      

Intro Duik 
Na een beetje theorie voor het eerst in het vlakke gebied en onder toezicht van het duiken metgezel, maakte 
een paar oefeningen voor water vertrouwd. In deze studie, de beginnende duiker, hoe makkelijk ademt en de 
behandeling van de apparatuur onder water. Dan ontdekt men samen met de instructeur, de diversiteit van 
de onderwaterwereld park. In de komende half uur bewonderden we veel grote vissen, een wrak en een 
mystieke tempel. De totale duur is ongeveer drie uur.   

€ 99,- 

Duikseizoen 
Het begin en einde van het duikseizoen hangt van de weersomstandingheden en de watertemperatuur. Wij openen in 
april en te sluiten in november. De exacte data worden tijdig bekend gemaakt op de www.naturagart-tauchpark.de 

Openingstijden 
Aanmelding is nodig, omdat het meer op een dagelijkse basis voor het reinigen gesloten is. 
Open: wo-vr van 10.00 tot 18.00 uur  /  za/zo/feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur 
 
In oktober sluit het duikcentrum ook in het weekend om 18.00 uur 


