
40057182 Dossiernr 
Vertrekuren 

 19 OKT 05U30 aankomst plaatselijk 10U15 
 29 OKT 13U55 aankomst plaatselijk 18U10 
 22 OKT 06U00 aankomst plaatselijk 10U45 

1. de reis, paperassen, materiaal en gewoontes (Phille) 
2. het hotel : ligging, wat is inbegrepen  en wat niet (Phille) 
3. duikcentrum: voorstelling, papieren en brevetten en materiaal (Luc) 
4. aan boord van de Marion: afspraken (Bert) 

We mogen 6kg handbagage en 20kg gewone bagage meenemen. 
Als jullie duikmateriaal willen meenemen, kan dit mits supplement van €40 heen/terug. 
Dan mag er een duikzak van 20kg extra meegenomen worden (behalve lampen, lood en 
flessen). Het totaal gewicht kan over eenzelfde familie gerekend worden. 
Handbagage 
Ontspanners, duikcomputer, logboek, cmas kaart, reservekledij voor 2 dagen evenals 
toiletgerief (zonder scherpe voorwerpen: voor sommigen tong thuislaten)  
Paperassen:  
 Geldige reispas (6m na terugkeer) 
 Identiteitskaart met 2 geldige pasfoto’s 
 Kopijen identiteitskaart/reispas 
 CMAS brevet 
 Duikboekje 
 Mutualiteitpapieren (eurocross ...) 
 Inentingskaart 
 Adresboekje (met te verwittigen personen: vb behandelende arts) 
Materiaal: 
 Zomerkleding 
 Dikke fleece 
 Regenjacket (boot) 

Stapschoenen (straten zijn niet altijd in goede staat) (zitsandalen voor Danny, 
Bram en Guido) 

 Zonnecreme + aftersun 
 Voor de rolstoelen: onderhoudsmateriaal en anti lekkage (banden) 
 Medicijnen !!! (eventueel ook tegen verstopping, diarree, koorts, insectenbeten,...) 
Gewoontes: 
 Fooien (niet te veel want ze onthouden het en willen steeds meer) 

Afbieden moet (indien je de tijd hebt tot ongeveer 30% van de vraagprijs, indien 
je geen tijd hebt bepaal dan zelf wat je vindt dat het waard is voor jou en zeg 
met “To take or to leave”) 

Duur transfer  
De transfer vanaf de luchthaven naar de verschillende accommodaties in El Gouna duurt 
ongeveer 30 min. en is per bus.  
Duur vlucht  
Voor de bestemming El Gouna vliegt u vanuit België Zaventem naar Hurghada. De duur 
van de vlucht is ongeveer 4 uur en 15 min.  



Tijdsverschil 
Het is in Egypte 1 uur later dan in België. De zomertijd gaat later in dan in Nederland 
(eind april) en eindigt eerder (eind september). Tijdelijk is er dan geen tijdsverschil 
met België. 
Reisdocumenten 
Voor een vakantie naar Egypte is een geldig paspoort, visum en retour- of doorreisticket 
vereist. Het paspoort dient bij vertrek uit Egypte nog 6 maanden geldig te zijn. Voor 
Belgen is ook een gewone identiteitskaart voldoende (wel 2 pasfoto’s nodig voor het 
visum). Het visum is op het vliegveld bij aankomst in Egypte verkrijgbaar (ca. € 15) of 
kan aangevraagd worden bij de Egyptische ambassade in België (ca. € 30). 
Taal 
De voertaal in Egypte is het Arabisch Egyptisch. In de meeste toeristische 
plaatsen wordt echter Engels en/of Frans gesproken. 
Munteenheid 
De munteenheid in Egypte is de Egyptische pond 
Geldzaken 
De koers van de Egyptische pond schommelt nogal (€ 1 = 4,55 Egyptian pound). Ook kan 
er betaald worden met Euro's en US Dollars. 
In de grotere plaatsen en in de badplaatsen waar veel toeristen komen zijn 
verschillende banken te vinden. Ook is er vrijwel altijd een pinautomaat te vinden, waar 
u met uw Belgische pas geld kunt opnemen. De gemiddelde openingstijden van banken en 
postkantoren zijn van za. t/m do. 08:00-14:00 uur. Euro's worden geaccepteerd. 
Prijzen 
Het gemiddelde prijsniveau van het land is laag in vergelijking met dat in België. Het is 
gebruikelijk om in drink- en eetgelegenheden een fooi te geven (10 %). Personeel in 
hotels is grotendeels afhankelijk van fooien. Ook voor gidsen, parkeerwachters, kruiers 
en benzinepompbedienden is een redelijke fooi gebruikelijk. Onderhandelen en afdingen 
is in veel winkels noodzakelijk. Prijzen in bars, restaurants en supermarkten zijn vast. 
De prijzen van maaltijden en drankjes in hotels zijn vergelijkbaar met die in landen als 
Marokko en Tunesië. Wel duur zijn geïmporteerde, westerse artikelen in supermarkten. 
Men hanteert vaak een toeristenprijs (ca. 3x de Egyptische prijs). 
Gezondheid 
Vaccinaties zijn voor een vakantie naar Egypte niet verplicht. Sommige toeristen krijgen 
te maken met de zogenoemde vloek van de farao, nl. darm- en maagklachten, tijdens de 
eerste dagen van het verblijf in Egypte. Geneesmiddelen zijn makkelijk en goedkoop te 
verkrijgen, vaak zonder recept. 
Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer in Egypte is goed geregeld. Vanuit diverse plaatsen is er 
een regelmatige busverbinding met Caïro, Luxor en tal van toeristische locaties. In de 
verschillende badplaatsen rijden dag en nacht minibusjes tussen de hotels, centra en de 
stranden. Er rijdt ook een aantal treinen tussen de grotere plaatsen (1e klas is wel 
raadzaam). Taxi's ziet u frequent rijden in vrijwel iedere plaats waar toeristen komen. 
Spreekt u wel van tevoren goed af wat het tarief is. Vanaf het busstation in Hurghada 
rijdt er regelmatig een bus naar Luxor en Caïro. Het is ook mogelijk om met de boot 
naar de mooie badplaats Sharm el Sheik te varen. 



 
Afdingen 
Wanneer u van plan bent in een winkel of bij een kraampje op één van de mooie 
traditionele markten iets te kopen, vergeet dan vooral niet om af te dingen. Dit hoort 
bij de cultuur en de vraagprijs is altijd te veel. De Egyptenaren spelen dit spel hard, 
wees daarom resoluut.  
Fooien 
Het geven van een fooi is niet verplicht, maar ook niet inbegrepen bij de prijs en daarom 
wel gebruikelijk. 
Fotograferen 
Bij de vele historische bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters is 
het meestal toegestaan om te fotograferen, flitsen mag echter vaak niet. Checkt u dit 
daarom van tevoren, want de Egyptenaren zijn erg zuinig op hun kunstschatten. 

Hotel: plaats, telnrs, ligging, foto’s 

 
Prachtige rustige lagune. Badhandoeken kun je daar gratis krijgen. Ligbedjes zijn 
comfortabel. 
Ligging: 
rustig · 350 m van het centrum van El Gouna · direct aan het kleine strand (lagune) · 1 
km van het privé-strand (gratis shuttle service 2 x/dag) · 25 km van de luchthaven van 
Hurghada · shuttle service naar Hurghada (te betalen)  
El Gouna, Red Sea - Egypt 
Tel: (2065) 3580025/26/27/28/29  
Fax: (2065) 3580030 
E-mail: rihana@threecorners.com 
PlanEl Gouna 



 
 

Faciliteiten: 
268 kamers · 2 verdiepingen · gratis safes aan de receptie · winkeltjes · kapper · 
internetcafé (te betalen) · wellness centrum · zonneterrassen · 2 openluchtzwembaden 
(zoet water, 1 verwarmd) · gratis: ligstoelen, handdoeken en parasols aan het zwembad 
· gratis: ligstoelen en parasols aan het privé-strand  
Restaurants en bars: 
zie All Inclusive · 2 à la carte restaurants (suppl. te betalen) · bars: o.a. poolbar, 
beachbar, peanutsbar · thema-avonden (suppl. te betalen, optioneel)  
Sport en ontspanning: 
gratis: zie All Inclusive · te betalen: duiken (Nederlandst./Franst. duikschool), 
snorkelen, biljart, fietsen, mountainbikes, sauna, Turks bad, jacuzzi, massage, 
schoonheidszorgen, gezondheidskuren · in de omgeving: golf, paardrijden, waterski, 
casino, gokarting, quads, windsurfen, banana, parasailing, kitesurfen  
Logies: 

 
kamers (max. 2 volw. + 2 kind. (2E) of 3 volw. (3E), ca. 30 m2) met airco, telefoon, 
minibar, sat.-tv, douche, tegels, zithoek, balkon of terras, landzijde - 
tweepersoonskamers voor alleengebruik (1E) - familiekamers: 2 communicerende 
kamers (max. 2 volw. + 4 kind. (2F) of 3 volw. (3F), ca. 60 m2) - haardroger aan de 



receptie 
All Inclusive 
inbegrepen in de prijs - 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) 

 
Voel je thuis 
Het Belgische hotelmanagement, het Belgische onthaal en het gezelschap van de vele 
Belgische gasten zorgen voor een gezellige en vertrouwde sfeer.  

 
Sport en spel 
Diverse sporten, het Cleopatra wellness centre, een volledig uitgerust duikcentrum en 
gezellige excursies wachten op u. In de Trixie miniclub of op de speeltuin beleven 
kinderen een onvergetelijke vakantie.  

 
Het land, de mensen 



Indeling kamers 
2/3 persoonskamers van 19 tem 29 okt 

1. Raymond en Marjolein 
2. Luc DC en Monique 
3. Luc B en Jakke 
4. Vera en Dainkes 
5. Wim en Ria 
6. Robby en Diane 
7. Koen, Eugene en Maria 
8. Bram en Luc D 
9. Nina en Remco 
10. Liliane en Christian 
11. Emiel en Marcia 
12. Guido en Annemie 
13. Mercedes en Marcus 
14. Bert (1-persoonskamer) 
15. Betty en Patrick 
16. Nele en Philippe 

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 

Duikcentrum: Easy Divers Academy (boot Marion) 
 elgouna@easydivers-academy.com 

 
 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 
Duikmateriaal:  
 Donderdag 12 oktober: iedereen controleert zijn/haar materiaal 

Nodig: octopus, loodgordel zonder lood, masker (eventueel reserve), vinnen, 
duikpak 3-5mm, zwembroek, snorkel, jacket, duiklamp 

 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 
 Foto’s hotel, divemasters, boot etc te bewonderen op website 
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Kultuur en geschiedenis           
Cairo met het vliegtuig                          X      220  
Cairo 1 dag  X    X  75  
Cairo 2 dagen/ 1 nacht in 4* hotel    X    X  149  
Cairo 2 dagen/ 1 nacht in 5* hotel   X    X  165  
Luxor met het vliegtuig    X    175  
Luxor 1 dag   X  X X X 75  
Luxor 2 dagen/ 1 nacht in 4* hotel     X    X 145  

* nederlandstalige gids ( bij een min. van 6 personen) 

Een onvergetelijk avontuur          
Bed onder de sterrenhemel X       84  
Jeep Safari BBQ X X X  X X X 40  
Woestijn en zee  X     X 54  
'Speeddevils' avontuurlijke buggy 2 X X X X X X X 60  
Sterren van de woestijn  X X  X  X 40  
Quadsafari 2 uur * X X X X X X X 35 (1 pers.)  
Quadsafari halve dag * X X X X X X X 55 (1pers.)  
Voor groot en klein          
Glasbodemboot Red Sea Dolphin incl  X X   X  31  
Piratentocht –dagexcursie NEW      X  37  
Titanic aquapark incl transfer (10.00-   X  X  X 22  
De Rode Zee         
Glasbodemboot & Snorkling X X X X X X X 6   
½ dag Snorkelexcursie X X X X X X X 12   
volle dag snorkelexcursie ! X  X  X   22   
Galateaboot X X X X  X X 60   
Mahmaya 'The Beach'   X  X  X   58   
Duikboot excursie ( excl. transfer) X X X X X X X 45   
Duikcursussen X X X X X X X op aanvraag   
Highlights van Egypte          
Denderrah/Luxor Nile Cruise 2 dgn       X 145  
Luxor 2 dagen deluxe (met   X    X 190  

 
Min. 6 personen voor alle excursies. Wij kunnen u Luxor en Cairo met een privé-gids 
aanbevelen (v.a. 2-6 personen).  
Annulatiekosten: 50 % voor alle excursies (op dag van vertrek). 100 euro Luxor per 
vliegtuig, 140 euro Cairo per vliegtuig  
en 180 euro Aswan en Abu Simbel (op dag voor excursie). Single-kamertoeslag:  20 Euro 
(Cairo & Luxor 2 dagen). 
 
Zo, tot zover de info. 
Voor verdere vragen mail ons en maak er in elk geval een onvergetelijke vakantie van !!! 
De “organisatoren: Phille, Luc en Guido 


