
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Duik in het avontuur 
Duikvereniging  Neptunes 

 

Offerte duikreis Egypte  

6 november – 13 november 2020 

Bent u opzoek naar koraalriffen die welbekend zijn, 
dichtbijgelegen en een groot aanbod? Dan is een duikreis naar 
Egypte perfect voor u. Egypte heeft voor elke duiker wel iets te 

bieden wat voor een mooie reis kan opleveren! 



 

 

EWDR  |  Bedrijvenweg 3a  |  7442 CX Nijverdal  |  Holland 
T   +31 (0)546 45 40 40 | E   info@ewdr.com  |  www.ewdr.com 
Bank: ING 67 67 44 583 | Giro 80 32 397 | KVK 06088790 | BTW NL 8075.45.843.B.01 

Reisoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egypte  

Duiken in Egypte is een bijzondere ervaring. Als je gaat duiken op de 
koraalriffen van Egypte dan duik je op wereldberoemde riffen. Deze riffen 
zijn voor iedereen een belevenis. Niet alleen is het onderwaterleven van 
de Rode Zee uniek, het is ook nog verbazingwekkend dichtbij. Het aanbod 
in Egypte is groot en de mogelijkheden zijn eindeloos. Duiken in 
Egypte betekent dat je lekker relaxt kunt duiken vanaf de kant 
bij Dahab, Marsa Alam of Safaga. U kunt zowel bij de huisriffen van de 
hotels als bij de andere duikstekken langs de kant. 

 

Abu Dabbab Diving Lodge 

Abu Dabbab Diving Lodge is terug van weg geweest. De accommodatie 
is in 2017 volledig gerenoveerd. En het is er nu geweldig goed vertoeven. 

De accommodatie heeft door de renovatie comfortabele divers lodges 
neergezet. De faciliteiten van de accommodatie zijn ook natuurlijk 
vernieuwd, waaronder; de receptie, een knus restaurant, klein zoet water 
zwembad en een 3 meter diep oefen-zwembad voor de cursussen. De 
cursussen kunnen ook op het prachtige huisrif gehouden worden. 

 

Blue Oceans Dive Center 

Op 300 meter lopen van de lodge ligt de duikschool wat onder hetzelfde 
management valt. Wederom goed voor elkaar. Goede huurmaterialen, 
makkelijke aankleedruimte voor het kantduiken, spoelbakken, een eigen krat en 
opberg vak, douches. Aan werkelijk alles is gedacht om het (kant)duiken zo 
makkelijk mogelijk te maken. Verder is er een strandbar, 2 a la carte restaurants, 
een loungehoek en voldoende ligbedden met parasols om te relaxen tijdens de 
oppervlakte interval. De locatie maakt het ideaal om zeker 3 tot 4 duiken per dag 
te maken. 

 

http://www.ewdr.com/duikreizen-afrika/duiken-egypte/duiken-dahab/
http://www.ewdr.com/duikreizen-afrika/duiken-egypte/duiken-marsa-alam/
http://www.ewdr.com/duikreizen-afrika/duiken-egypte/duiken-safaga/
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Vlucht- en reisschema 06 – 13 november  
 
Vluchten met TUIfly 

6 november Düsseldorf – Marsa Alam 08:00 – 13:55 

13november Marsa Alam – Düsseldorf 
 

14:55 – 19:30  

 
Bij aankomst op luchthaven wordt u opgewacht door een vertegenwoordiger van de Abu Dabbab Diving 
Lodge en naar uw accommodatie gebracht. 

Pakket 2) Beauty of The Red Sea 
 
Beauty of The Red Sea is een zeer populair pakket voor mensen die graag het beste van de prachtige Rode Zee willen 
zien.  
 
Het is een mooie combinatie van 3 dagen ongelimiteerd huisrifduiken bij Abu Dabba Dive Lodge en een aantal 
speedbootduiken nabij Marsa Alam. Met dit pakket krijgt u de ultieme kans om de prachtige schoonheid van de 
beroemde baai van Abu Dabbab te ontdekken. De Noord en Zuid riffen bieden een rijk zee leven. In het midden van de 
baai kunt kennis maken met zeeschildpadden en zeldzame zeekoeien. 
 
Inclusief  
 

1) 3 dagen ongelimiteerd huisrif duiken rond Abu Dabbab van 08.00 tot 16.30 
2) 4 speedboot duiken; 1 duik bij Garden Reef, 1 duik bij Um Halhala en 2 duiken bij Shaab Abu Dabbab. 
3) nachtduik 

 
 
 
 

Elphinstone duiken 
Elphinstone Rif is een zeer bekende duikstek in de Rode Zee. Het is een van de meest noordelijke riffen 
van de Rode Zee. De sterke stromingen hier brengen witpunt- en hamerhaaien naar dit geïsoleerde 
gebied.  
 
Je kunt een speedboot duik inwisselen voor een Elphinstone reef duik. Er komt dan wel een toeslag van  
€ 30.- bij, ter plaatse te betalen en altijd weerafhankelijk. minimaal Advanced Open Water of CMAS 2 
sters en 50 gelogde duiken verplicht.   

 

De prijs is onder voorbehoud van beschikbaarheid, tussentijdse prijs- en schemawijzigingen 
en/of typefouten 
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Prijs arrangement 
 
De prijs voor deze 8-daagse reis bedraagt € 1082,- per persoon gebaseerd op het ‘Beauty of the Red Sea’ 
pakket. Deze prijs is berekend met de TUIfly vluchten. 
 
De prijs voor deze 8-daagse reis bedraagt € 867,- per persoon voor de niet duikers. Deze prijs is berekend 
met de TUIfly vluchten. 
 
 

Inclusief 
Internationale vluchten        

• Retour Düsseldorf – Marsa Alam met TUIfly 
• Transfers  
• 20kg ruimbagage 
• Snack aan boord 

Verblijf Abu Dabbab        
• 2-persoons lodge 
• Op basis van volpension = ‘s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet, diverse eiergerechten . Lunch in 

het restaurant bij de lodge of tijdens de duik . Diner in buffetvorm in de lodge, elke avond diverse 
mogelijkheden van de kok, dus veel eten, maar geen drinken inbegrepen behalve water koffie en 
thee en sapjes. 

• Beauty of the Red Sea packet zoals beschreven 

 

Exclusief 
• Visum Egypte ter plaatse op de luchthaven te verkrijgen €25,- per persoon 
• Persoonlijke uitgaven en fooien 
• Duik-, reis- en/of annuleringsverzekering 
• € 2,50 calamiteitenfonds per boeking / max. 9 personen 

 

Met vriendelijke groet.  

Arjan Gunnink 


