
El Gouna
Duklo Wet Wheels 2008



De reis

• Vliegtuig: 
– Vertrekken (aankomst + 4u15)

• Don 16/10 06u50
– Terugkeer 

• Zon 26/10 12u55

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



Praktisch vliegreis
• Bagage: 

– Checklist op voorhand opmaken (zie website)…
– Max 20 kg per persoon. Opgelet: GEEN medicatie, 

elektronische toestellen, fototoestellen, juwelen, 
brandbare vloeistoffen, duiklampen, enz.

– totaal gewicht kan over eenzelfde familie 
gerekend worden maar max. 32kg per koffer

– 6 kg handbagage. Opgelet ivm de inhoud!!: 
GEEN snijmiddelen zoals mesjes en schaartjes en 
nagelknippers enz, vloeistoffen m.i.v. 
gel/sprays/tandpasta beperkt tot max. 1 liter in 
totaal en 100ml per verpakking!
Duiklampen IN de handbagage en de batterij 
loskoppelen.



Praktisch vliegreis

• EXTRA bagage bovenop standaard 20kg: 
– duikmateriaal supplement €40 heen/terug
– Vandaag opgeven wie extra wil !! (20kg+)

(je mag combineren, maar het moet op naam blijven 
van 1 persoon, dus onder mekaar afspreken !)



Paperassen
• Geldige reispas/ id + 2 pasfoto’s
• Kopijen ID/Pas
• Duikboekje *
• CMAS kaart *
• Eventueel DAN verzekering *
• Mutualiteitpapieren
• Inentingenkaart
• Adresboekje met achterblijvers



Kledij en …
• Zomerkleding
• Fleece/warme pull +windjack
• Stapschoenen / reservebanden
• Zonnecreme + aftersun
• Waterschoentjes (voor op boot)
• Onderhoudsmateriaal rolstoelen
• Evtl. reservemateriaal voor duikers
• Medicijnen tegen “Vloek van de Farao”



Algemene kennismaking met Egypte

• Taal= Egyptisch (arabisch)
• Munt=Egyptisch pond (1 € = 8,05 EGP, oftewel 

1 EGP = 0.125 €)
• 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



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



Enz..





Faciliteiten Hotel
• Gratis safes aan receptie
• Winkeltjes
• Kapper
• Internetcafé (betalend, maar beter/goedkoper 

een eindje verder langs de straat…)
• 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



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



Algemene afspraken
• Duikcentrum: Easy Divers Academy

– Info zal uitgehangen worden ter plaatse
– Prijs per dag : €36 per duikdag (incl. lunch 

en marine tax) + € 2 boat tax = € 38
– Prijs niet duikers :€ 17 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
• Nodig: ontspanner + octopus + manometer, loodgordel 

ZONDER lood maar MET loodstoppers, masker 
(eventueel reserve), vinnen, duikpak 3-5mm, 
zwembroek, snorkel, trimvest, duiklamp, OSB voor de 
duikleiders, fluitje, enz.

• Messen en handschoenen zijn principieel niet 
toegelaten in Egypte/Rode Zee, behalve uiteraard v.b. 
de zwemvlieshandschoenen van onze paraplegen of 
speciale beschermhandschoenen tegen verwondingen.

• Zeker voor de paraplegen: voorzie dunne neopreen 
duiksokken of duikbotjes tegen verwondingen van de 
tenen/voeten !
Maar ook nuttig voor alle duikers: dunne laarsjes + 
gewone openwater vinnen… minder kans op kwetsuren 
en ambetante blaren…



Duikmaterieel + praktisch
• Er is GEEN enkellood, dus als je dat NODIG 

hebt moet je dat zelf meenemen (denk aan 
het extra gewicht!). Of je neemt brede 
Velcro-banden mee om 1kg (van het 
duikcentrum) op je enkels te zetten…

• Standaard zijn er 12liter alu-flessen, met 
DIN-kraan (neem eventueel een persoonlijke 
DIN-insert mee als je zeker wilt zijn van een 
goeie O-ring).

• Er zijn een beperkt aantal 10 en 15 liter 
stalen tanks (Remko, WW-begeleiders)



Duikmaterieel + praktisch
• Donderdag 9 oktober: materiaal meenemen in het 

zwembad voor wie dat nodig heeft, en iedereen 
controleert sowieso zijn/haar materiaal VOORAF!
– controleer de ontspanner, en kijk ook het 

mondstukje goed na op barstjes en scheurtjes,
– check OOK de toestand van de slangen,
– controleer de goeie werking van je manometer, 
– kijk de riempjes van je bril en vinnen na op barstjes 

en scheurtjes, 
– check de goeie werking incl. de batterijstatus van je 

duikcomputer, 
– voor mensen met loodpockets: check of er lussen aan 

zijn om de loodpocket betrouwbaar vast te nemen en 
aan te reiken einde duik,

– enz… !!!



Duikmaterieel + praktisch
• DRINKEN… DRINKEN… WATER DRINKEN…
• 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/op 

(en terug op) de boot geraken:
– extra/brede loopplank voor de rolstoelers, 

“duikershandvaten” om na de duik terug op de boot 
te geraken,

– touw+haak om setjes aan boord te hijsen,
– netje/mandje om loodgordel/pockets in te leggen om 

aan boord te hijsen, enz.)



Extra muros(Aqua?) activiteiten:

diverse uitstappen naar Cairo, Luxor, 
een avond/nacht in de woestijn, jeep-
en buggy- en quad-safari’s, 
rondvaarten met een glasbodemboot, 
snorkelen, een daguitstap naar een 
leuke baai met strand, enz.
Allemaal ter plekke te regelen !



Duikcentrum / bootverdeling
• Op voorhand laten weten wie van de NIET-

duikers zeer regelmatig (= bijna altijd) mee op 
de boot zal gaan als “toerist” en als 
zwemmer/snorkelaar

• Duikers: op voorhand formulier van de duikbasis 
invullen en bezorgen

• Zeker voor de 1ste duikdag op voorhand laten 
weten wie op de boot zal zitten !!!





Duikcentrum / bootverdeling
• Bootverdeling: op de duikstek liggen de boten naast 

mekaar en er wordt dus “samen” gedoken en men kan op 
de duikstek ook van de ene boot op de andere (v.b. voor 
eten/kletsen, enz.).

• WW’ers zoveel mogelijk op “hun” boot laten tijdens de 
reis owv comfort/infrastructuur, de begeleiders kunnen 
eventueel dagelijks van boot wisselen.

• Marion (boot 1) = met extra loopplank voor de 
rolstoelers en vlak/laag achterdek: dus voor onze 
rolstoelers Bram/Danny/Guido/Remko(/Betty?) + 
begeleiders/helpers

• Baracuda (boot 2) = andere WW’ers + 
begeleiders/helpers



Vragen ? Up-to-date info ?
• Op onze website zal steevast de laatste info 

geplaatst worden en indien nodig rondgemaild
worden.

• Er zijn geen domme vragen… dus laat maar 
komen…

• …


