DUIKVAKANTIE EGYPTE augustus 2019
Hurghada:
van zaterdag 24 augustus tot zaterdag 31 augustus

Info over Hotel Grand Resort
Het “Grand Resort” hotel is een prachtig hotel ingericht in Arabische stijl met
comfortabele en ruime kamers. Dit luxueuze 5-sterrenhotel beschikt over
verwarmde zwembaden, een discotheek en wellnesscenter met sauna,
bubbelbad of massages. Beoefen verschillende (water)sporten zoals biljart,
tafeltennis, aquagym, aerobics, duiken, windsurfen, tennis enz.
De luchthaven van Hurghada bevindt zich op 5 km van het hotel en het centrum
van Hurghada op 10km (shuttleservice).

Maaltijden

Je verblijft hier op basis van “All inclusive”:
• Ontbijt-, lunch- en dinnerbuffet
• Lunch en dinner in het oosters à la carte restaurant
• Diner in het mediterraans à la carte restaurant
• Vast menu in de 5 à la carte restaurants in Grand Mall: Italiaans, steakhouse,
pizzeria, Libanees en Indisch (dranken €)
• Afternoon tea van 14:00 tot 17:00
• Snacks van 13:00 tot 17:00
• Lokale (alkoholische) dranken van 10:00 tot 24:00
• Dranken in de beach bar van het Grand hotel van 10:00 tot 17:00

Logies:

Alle kamers beschikken over bad/douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
minibar (tegen betaling), kluisje, tegels, airco, terras of balkon.
• Het hotel telt 828 kamers
• U verblijft op een 2-persoonskamer van 33m2
• 5 verdiepingen
• 15 liften
• Wifi in de lobby
• 3 zwembaden waarvan 1 verwarmd
• Ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en het strand

Vluchten:

Het vertrek is vanuit Keulen op zaterdag 24 augustus om 15u15. Het is een
rechtstreekse vlucht met Eurowings. De aankomst is voorzien om 20u. Voor
25€ kan je u een inreisvisum aanschaffen op de luchthaven. Het visum word in
je reispaspoort (dient nog 6 maanden geldig te zijn na terugkeer) geplakt ofwel
indien je met je Belgisch paspoort reist op een daartoe bestemd formulier
geplekt. Opgelet: verlies dit document niet om problemen te voorkomen.
De transfer luchthaven-hotel gebeurd met een autocar en na een rit van + 15
min arriveert u in het hotel.
Op zaterdag 31 augustus is de terugvlucht om 20u50 en u bent terug in
Keulen om 2u10 in de morgen van zondag 1 september.
Indien je meer dan 23kg bagage wil meenemen dan moet je ofwel bagage
bijboeken aan 10€/kg/traject of op voorhand 30kg sportbagage boeken aan
50€/traject. Opgelet!!! Neem je een duiklamp mee dan moet die in de
handbagage en gedemonteerd van de batterijen.
De handbagage is beperkt tot 8kg (55cm X 40cm X 20cm). Bovenop deze
handbagage is het toegelaten om een camera en laptop mee te nemen.

Duiken:
We beginnen te duiken op zondag 25 augustus. Het duikcentrum Blue
Paradise (Belgisch management) komt ons ‘s morgens ophalen aan ons hotel
en brengt ons naar de haven. Na het duiken brengen ze je ook terug naar het
hotel. Uw duikmateriaal wordt dagelijks gespoeld door de bemanning. Na de

laatste duikdag brengt het duikcentrum je materiaal gewassen en gedroogd
naar het hotel
We duiken 2X/dag: 1 duik in de voormiddag en 1 in de namiddag. Een
duikpakket voor 5 dagen kost tussen 225€ (onder voorbehoud). Er is
mogelijkheid om de lunch aan boord te gebruiken. Wil je koele dranken en
lunchen aan boord dan kost dit 7€/dag extra (=35€).
De laatste duik wordt normaal gedaan op vrijdagnamiddag 30 augustus.

Voorwaarden:
Het verblijf in Hotel “Grand Resort” op basis van een 2 persoonskamer in “allin”, incluis de vluchten kost 573€/pers. Voor een kamer in single betaalt u
741€. De kostprijs is onder voorbehoud van wijziging van de boeking op 26
april. Bij inschrijving voor deze duikreis betaalt u een voorschot van 150€ op
rekening van Vandeweert Willy BE71 9731 6423 4269. Het voorschot dient
betaald te zijn VOOR vrijdag 26 april. Het saldo dient betaald te zijn 30 dagen
voor afreis, hetzij uiterlijk op 15 juli. Het ganse bedrag in èènmaal storten kan
uiteraard ook.
Het verdient aanbeveling om een reisverzekering, die niet in het pakket is
voorzien, zelf af te sluiten.
Het duiken dient u zelf te regelen terplaatse omdat het niet verplicht is om alle
duiken mee te doen.
Al de opgegeven prijzen zijn u medegedeeld op datum van vandaag
(21/03/2019) en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die kunnen
plaats vinden.
Voor 39€/week kan je je auto parkeren dichtbij de luchthaven van Keulen
(parking P3 op 10 min wandelafstand). Bij voldoende interesse regelen wij een
taxi vanuit Tongeren- Sportoase (of op een af te spreken opstapplaats): +
35€/heen + 35€/terug (bezetting van min 4 pers).

