Beste Frogger,
Zoals je wellicht weet heeft het bestuur besloten dit jaar opnieuw een clubreis in te richten. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie hebben we daarvoor naar de wensen van onze leden geluisterd teneinde een
voorstel te kunnen aanbieden die door iedereen gesmaakt kan worden.
Ziehier wat het geworden is.
Periode:
Plaats:
Vlucht:
Baggage:
Transfer:
Hotel:
Catering:
Activiteiten:

29 september tot 6 oktober 2019
Egypte – Port Ghalib
Charter - Dusseldorf naar Marsa Alam – rechtstreeks
20 kg ruimbaggage inbegrepen (30 kg ruimbaggage mogelijk @ 90 Euro voor retour)
10 min van luchthaven naar het hotel
5* SIVA Port Ghalib Resort
All in formule (incl alcoholische dranken)
Zwembad/ prive strand / sport / tennis / wellness etc
Wandelafstand tot winkels Port Ghalib

Prijs all- in hotel & vlucht:
Op basis van 2 personen/kamer – 585 PP
Op basis van 1 persoon/kamer – 685PP
Niet inbegrepen: Extra baggage, Transfer naar en/of parking in Dusseldorf
Duikcentrum:
Duikpakket:
Huisrif:
Nitrox :
Duikflessen:
Bootduiken:

Duikpolicy:
Duikplaatsen:
3de duik:

Extra Divers Port Ghalib
10 duiken inbegrepen – via dagboot of op huisrif naar keuze
Prachtig huisrif voor het hotel (2 km lengte) te bereiken via steiger aan het hotel
Ingebrepen
12L (DIN ). – 15L duikflessen zijn beperkt voorradig maar wel aan meerkost
(3 euro/duik)
Inbegrepen in het duikpakket (2 duiken/dag)
Lunchpakket wordt voorzien door het hotel
(anders 7 euro/dag indien dit door het duikcentrum moet gebeuren)
Duiktijd niet beperkt (uitgez. Elphinstone – 60 min max)
Elphinstone – Dolphin reef - huisrif – Abu Dabour – Shaab Samadai – Shaab Sharm –
Abu Saile etc
Derde bootduik of op huisrif aan meerkost mogelijk (momenteel aan resp 30 en 25
Euro per duik – maar wordt nog onderhandeld)

All-in duikpakket @ 262 Euro PP
(Niet inbegrepen de meerkost voor een derde duik (TBC), 15 L tank en/of riftaksen @ 3 Euro/dag
indien van toepassing.)
Dit wordt georganiseerd en aangeboden als een totaalpakket door duikreisorganisatie
DIVINGWORLD.NL.
DE TOTALE PRIJS KAN HIERMEE GESCHAT WORDEN OP PER DUIKER 874 Euro
DE TOTALE PRIJS KAN HIERMEE GESCHAT WORDEN OP PER NIET -DUIKER: 612 Euro
Indien men een 1-persoonskamer wenst te hebben, komt hier 100 Euro bovenop.
Meer info verwijzen we naar onderstaande link:
https://www.divingworld.nl/BESTEMMINGEN/De-Rode-Zee/Egypte/Marsa-Alam-Noord-PortGhalib/Siva-Port-Ghalib-Port-Ghalib-Resort/

