
Duikreis Live aboard Egypte 2017  
 Dreams route Noord of route Noord & Tiran 

07 okt – 14 okt 2017 
De beste route vanuit Hurghada richting het Noorden, fantastiche wrakken  riffen & marine 
park!Je gaat het meemaken op deze bijzondere Diveplace duikreis en je mag het niet missen. 

De Straat van Tiran, tussen Tiran en Sinaï, is de verbinding met de rest van de Rode Zee en de enige 
toegang tot de Golf van Akaba. Deze plek is een Bedevaartsoord voor onderwaterfotografen De 
poort van gorgonen naar noem maar op. Fantastische riffen en onderwaterwereld. Vergeet absoluut 
niet je onderwater camera. 

Wrakken - de indrukwekkende wrakken in het Noorden zijn hoogtepunten van het gebied. De 
oorlogs- en vrachtschepen, waarvan de eerste gezonken zijn in de tweede helft van de 19e eeuw, 
werken als magneten op het zeeleven. Bij het Abu Nuhas rif is een schip-kerkhof van 4 vrachtschepen 
te bewonderen die daar in de laatste 140 jaar gezonken zijn. 

 
Voorbeeld vaarschema vanaf Hurghada of Sharm: 
Dag 1: Inschepen & overnachting in haven. 
Dag 2 tm Dag 7: zijn duikdagen  
Dag 8: Overnachting in 4 sterren hotel of overnachting op de boot, afhankelijk van de planning 

 

 
 
Live Aboard Dreams 
De 28 m lange boot is groter dan men op het eerste gezicht denkt. De boot beschikt over een ruime 
lounge met een volledig entertainment systeem als cd- en video installatie. De persoonlijke service 
aan boord maakt deze boot tot een prima aanwinst. Wij zijn ervan overtuigd dat MY Dreams bij de 
duikers tot de favorieten gaat behoren.  

Ook My Dreams heeft Nitrox (inclusief) aan boord. De boot biedt ruimte aan 16 gasten die verdeeld 
worden over 8 twee-persoons cabines met prive douche en WC. 

 



ACCOMMODATIE: 
Hutten: 8 x 2-persoons hutten met 2 aparte bedden, privé douche, WC en privé airco. 
Bars: bar in salon met frisdranken, mineraal water, bier en wijn. 

Reissom 
 

 De prijs is per persoon € 1.175 en dat is inclusief: 
 

 Retourvluchten inclusief 20 kilo bagage en handbagage 6 kilo 
 Transfers van/naar de boot  
 6/7 nachten aan boord in een hut op indeling  
 Verblijf op basis van volpension: snacks, koffie, thee, mineraalwater & frisdranken  
 3-4 duiken per dag voor 5 dagen (inclusief nachtduiken buiten de Marine Parks) en 2 duiken 

de laatste dag  
 Tanks, lucht, lood & diensten van de duikgidsen  
 GRATIS NITROX! (niet restitueerbaar)  
 Laatste nacht aan boord of in een 4* hotel op basis van halfpension (afhankelijk van 

bootschema)  
 Zekerheid van een ANVR, SGR & ook Calamiteitenfonds aangesloten bedrijf  
 Fantastische ervaring 
 Verrassingsgadget 
 Eigen instructeur van Diveplace beschikbaar, voor gids duiken en opleidingen 
 Op basis van 16 personen 
 Niet Diveplace leden prijs: € 1.375,- 

Vroegboek prijs € 1.175 is uiterlijk tot 28-12-2014, daarna komt er voor leden € 150 bij en voor niet 
leden wordt de prijs € 1.455 

Niet inbegrepen:  

 € 15 administratiekosten 
 € 2,50 calamiteitenfonds  
 eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering indien gewenst  

 

Bijkomende kosten:  

 25 pp visumkosten voor Egypte  
 Tip voor de bemanning en voor de gids circa € 40 per week (naar tevredenheid)  
 Riftoeslag ‘Straat van Tiran’ € 105 pp  
 Alcoholische dranken  
 Huur uitrusting/materiaal indien gewenst (dient vooraf gereserveerd te worden)  
 Extra bagage tegen betaling 
 

 
Tot slot  
Heb je interesse om mee te gaan. Laat het ons dan weten en schrijf je in d.m.v het sturen van een 
mail naar info@diveplace.nl. Je zult dan een factuur ontvangen voor de aanbetaling € 312,50 Na het 
doen van de aanbetaling, ben je verzekerd van een plek en ook van je vroegboekkorting Enkele 
weken vooraf de trip zullen we een informatie avond houden voor de reizigers.  

Wees er snel bij want vol = vol! 

 


