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Beste Duikers,
 
Nog geen buitenlandse duikvakantie geboekt voor uw vereniging?
 
Vraag dan nu snel een tarief aan voor onze vakanties aan de Rode Zee. 
 
VOORDELEN!!
 
Vertrekken met Fly Egypt vanuit Brussel vanaf 30/06/2017.
Verblijven aan gunstige tarieven.
Uw duikmateriaal wordt ter plaatse vervoerd van en naar de 
luchthaven zonder toeslag! (*)
Vertrekken op maandag en vrijdag in de zomermaanden.
Gratis 20kg per persoon bagage + handbagage
Goede samenwerking met duikcentrum ter plaatse (Nederlandstalige 
begeleiding mogelijk.
 
(* Boeken tot 31/03/17 voor vetrekken tussen 30/6/2017 en 31/10/2017 
voor groepen vanaf 15 personen)
 
ONZE TOPPERS!
 
El Gouna
El Gouna is een vakantieparadijs dat sinds 20 jaar bestaat en in constante 
evolutie is. Het vakantieoord ligt ten noorden van Hurghada. Dankzij de 
speciale bouwstijl is dit echt een unieke bestemming. Alle hotels liggen 
direct aan zee of aan één van de (artificiële of natuurlijke) lagunes. De 
hotels zijn zeer sfeervol en in Arabische stijl gebouwd. Naast het mooie 
strand en de verschillende duikmogelijkheden staat El Gouna ook bekend 
als kitesurfparadijs en biedt het diverse mogelijkheden voor andere 
watersporten. Gratis shuttlebusjes verzorgen het vervoer door El Gouna, 
dus comfort is verzekerd.
The Three Corners Rihana Resort & Rihana Inn 4*+, All inclusive
http://zon.sunweb.be/egypte/rode_zee/el_gouna/hotel_the_thr
ee_corners_rihana_resort_rihana_inn.htm?view=overview
 
√ Persoonlijke Service
√ Strand aan Lagune
√ 300m tot El Gouna centrum
√ Duikclub aan het hotel
√ Erg geliefd onder Belgen
 



 
Steigenberger Golf Resort 5*, All inclusive
http://zon.sunweb.be/egypte/rode_zee/el_gouna/hotel_steigen
berger_golf_resort.htm
 
√ Prachtig uitzicht op de lagune
√ Naast de beroemde PGA golfbaan
√ Privé Strand 
√ aquacenter aan het hotel
√ uitgebreide wellnessfaciliteiten 
 

Hurghada
Hurghada bruist! Deze gezellige badplaats aan de Rode Zee wordt 
omringd door een ongerept woestijnlandschap en een kristalblauwe zee 
met een unieke onderwaterwereld. Het is daarom ook hét paradijs voor 
duik- & snorkelliefhebbers. Maar ook surfers weten hun weg hier naartoe 
te vinden, door de constante wind zijn de voorzieningen ideaal. Het 
centrum van de stad bestaat uit: Sakkala en Dahar. Sakkala is het nieuwe 
& moderne deel van de stad met luxueuze resorts, een prachtige 
jachthaven en een sprankelend nachtleven. Het oude deel is Dahar waar 
je kan slenteren over de grote Souk en kennis kan maken met het echte 
Egypte. 
The Three Corners Sunny Beach 4*, All inclusive
http://zon.sunweb.be/egypte/rode_zee/hurghada/the_three_co
rners_sunny_beach_resort.htm
 
√ Snorkelen aan koraalriffen
√ Dicht bij het strand
√ waterpark voor de kinderen
 
Dit is slechts een greep uit ons aanbod.
 
Indien interesse, aarzel niet om mij te contacteren.
Ik werk met veel plezier een persoonlijke offerte voor u uit!
 
Vriendelijk groeten, meilleures salutations, kind regards,
 
Heidi 
 
Afdeling groepsreizen en sales executive zomer
Département groupes et agent commercial été
Group department and Sales executive summer
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