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El Gouna

Duklo Wet Wheels 2006

De reis
• Vliegtuig: 

– Vertrekken (aankomst + 4u15)
• Don 19/10 05u30
• Zon 22/10 06u00

– Terugkeer 
• Zon 29/10 13u55

• 2 uur op voorhand aanwezig zijn!!
• 30 min transfer naar hotel
• 1 uur tijdverschil met België
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Praktisch vliegreis
• Bagage: 

– Max 20 kg per persoon
– 6 kg handbagage (opgelet inhoud!!)
– duikmateriaal supplement €40 heen/terug
– Vandaag opgeven wie extra wil!! (20kg+)
– totaal gewicht kan over eenzelfde familie 

gerekend worden

Paperassen
• Geldige reispas/ id + 2 pasfoto’s
• Kopijen ID/Pas
• Duikboekje *
• CMAS kaart *
• DAN verzekering *
• Mutualiteitpapieren
• Inentingenkaart
• Adresboekje met achterblijvers
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Kledij en …
• Zomerkleding
• Fleece/warme pull +windjack
• Stapschoenen/ reservebanden
• Zonnecreme + aftersun
• Waterschoentjes (voor op boot)
• Onderhoudsmateriaal rolstoelen
• Reservemateriaal voor duikers
• Medicijnen tegen “Vloek van de Farao”

Algemene kennismaking met Egypte

• Taal= Egyptisch (arabisch)
• Munt=Egyptisch pond (€1 = 4,55 Ep)
• Fooien= normaal (niet te veel!!)
• Afbieden= normaal + sport (tot 1/3 van 

de vraagprijs of tot je het beu bent)
• Laat je niet teveel “meesleuren”
• fotograferen: vragen voor 

kunstschatten evenals voor openbare 
gebouwen en mensen in uniform
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Hotel
• Rihana 3 corners Resort
• 350 m van het centrum
• Direct aan lagune (eigen 

strand)
• 25 km van de luchthaven
• Tel(2065)3580025-29
• Fax(2065)3580030
• E-mail: 

rihana@threecorners.com

Ons hotel
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Enz..
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Faciliteiten Hotel
• Gratis safes aan receptie
• Winkeltjes
• Kapper
• Internetcafé (betalend)
• 2 openluchtzwembaden
• gratis: ligstoelen, handdoeken en parasols aan 

het zwembad
• gratis: ligstoelen en parasols aan het privé-

strand 

Nog meer van dat
• bars: o.a. poolbar, beachbar, peanutsbar
• thema-avonden (suppl. te betalen, optioneel)
• te betalen: duiken, snorkelen, biljart, fietsen, 

mountainbikes, sauna, Turks bad, jacuzzi, 
massage, schoonheidszorgen, 
gezondheidskuren

• omgeving: golf, paardrijden, waterski, casino, 
gokarting, quads, windsurfen, banana, 
parasailing, kitesurfen
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Accommodatie All In
• All-in : minibar valt hier niet onder
• Eveneens uitgesloten:

– Buitenlandse dranken (bier, wijn, alcohol)
• Dit wel: ontbijt en diner in buffetvorm, 

– lunch: snacks (van 12 u. tot 15 u.) 
– koffie, thee en gebak (van 16 u. tot 17 u.) 
– lokale dranken: frisdranken, alcoholische dranken, warme dranken en 

cocktails (van 10 u. tot 24 u.) 
– private beachbar: water (van 10 u. tot 17 u.) 
– dag- en avondanimatie 
– tafeltennis - volleybal - waterpolo - darts - aquagym - beachvolley –
– fiets- en boottochten in El Gouna (1 x/week, volgens 

beschikbaarheid) 
– begeleide wandeling naar de haven (1 x/week, volgens 

beschikbaarheid)

Kamers en indeling
• airco, telefoon, minibar, sat.-tv, douche, 

tegels, zithoek, balkon of terras
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Kamers
2/3 persoonskamers van 19 tem 29 okt
• Raymond en Marjolein
• Luc DC en Monique
• Luc B en Jakke
• Vera en Dainkes
• Wim en Ria
• Robby en Diane
• Koen, Eugene en Maria
• Bram en Luc D
• Nina en Remco
• Liliane en Christian
• Emiel en Marcia
• Guido en Annemie
• Mercedes en Marcus
• Bert (1persoonskamer)
• Betty en Patrick
• Nele en Philippe

Kamers
2/3 persoonskamers vanaf 22 okt tem 29 okt
• Kamer 9 : extra persoon Maren De Bruycker
• Kamer 13: Annick ipv Marcus
• Kamer 17: Fernand en Marcus
• Kamer 18: Luc en Frieda
• Kamer 19: Lut en Veerle
• Kamer 20: Nancy en Fabio
• Kamer 21: Willy en Gusta
• Kamer 22: Christine en Willy
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Algemene afspraken
• Duikcentrum: Easy Divers Academy

– Info zal uitgehangen worden ter plaatse
– Prijs per dag : €30 voor 2 duiken + € 4 

lunch+ € 2 marine tax = € 36
– Prijs niet duikers :€ 14 per dag (lunch,tax

en snorkelmateriaal inbegrepen)
– Alle WW duiken worden door de club 

betaald (evenals de begeleiders)
– 1* duikers en 2* (niet hulpbegeleiders) 

dienen zelf voor omkadering te zorgen

Duikmaterieel + praktisch
• Donderdag 12 oktober: iedereen controleert 

zijn/haar materiaal
• Nodig: octopus, loodgordel zonder lood, masker 

(eventueel reserve), vinnen, duikpak 3-5mm, 
zwembroek, snorkel, jacket, duiklamp e.a.

• Er zijn 10 en 15 liter tanks
• Er is GEEN enkellood
• Boxen met duikmateriaal blijven normaliter aan boord
• Er is altijd minstens 1 dive master op de boot voor de 

briefing en als gids
• Ter plaatse te bekijken hoe we het best aan de boot 

geraken
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Extra muros(Aqua?) activiteiten

PrijsZoZaVDoWDiM

Kultuur en geschiedenis

145XXLuxor 2 dagen/ 1 nacht in 4* 
hotel  

75XXXXLuxor 1 dag

165XXCairo 2 dagen/ 1 nacht in 5* hotel 

149XXCairo 2 dagen/ 1 nacht in 4* hotel  

75XXCairo 1 dag

Weekdag

Extra muros(Aqua?) activiteiten

prijsZoZaVDoWDi

55 (1p.)XXXXXXXQuadsafari halve dag *

35 (1 p)XXXXXXXQuadsafari 2 uur *

40XXXXSterren van de woestijn 
(starwatching)

60XXXXXXX'Speeddevils' avontuurlijke 
buggy 2 uur

54XXWoestijn en zee

40XXXXXXJeep Safari BBQ
JeeJeep Safari NL

84XBed onder de sterrenhemel

MWeekdag
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Extra muros(Aqua?) activiteiten

45
XXXXXXXDuikboot excursie ( excl. transfer)

58
XXXMahmaya 'The Beach'  

60
XXXX

X
XGalateaboot

22
XXXvolle dag snorkelexcursie !

12
XXXXX

X
X½ dag Snorkelexcursie

6
XXXXX

X
XGlasbodemboot & Snorkling

PrijsZoZaVD
oWD

iM
De Rode Zee

Luc: duikcentrum


