
Duikreis Live aboard Egypte 2019  
 Brothers, wrakken & riffen: 07 sept – 15 sept 

De beste route vanuit Hurghada - het beste van de wrakken, riffen & marine park eilanden!Je 
gaat het meemaken op deze bijzondere Diveplace duikreis! 

De Brothers - twee eilanden, waarvan de toppen nog net boven water uitsteken, vormen samen de 
beroemde Brothers eilanden, solitair gelegen in het midden van de Rode Zee. Als enige twee riffen in 
deze regio, oefenen zij een enorme aantrekkingskracht uit op bijna alle typen haaien die zich in de 
Rode Zee bevinden. 

De steile wanden van Little Brother zijn bedekt met zacht koraal en letterlijk miljoenen soorten 
kleurrijke rifvissen. Hamerhaaien, vossehaaien, grijze rifhaaien en zilvertip haaien koersen langs de 
twee eilanden in gezelschap van tonijn, roggen en schildpadden. De sterke noord-zuidelijke stroming 
maakt een ontmoeting met manta's en walvishaaien mogelijk. 

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: 
07 sept, dag 1: Inschepen & overnachting in haven. 
Dag 2: Check-duik op weg naar Abu Nuhas, duiken op de wrakken van Abu Nuhas. Overnachting Abu 
Nuhas (Giannis, Chrisoula, Carnatic & Sea Star.) 
Dag 3: Duiken op de wrakken van Abu Nuhas. Nacht duik & overnaching bij de Gobal Eilanden. 
Dag 4: Overdag duiken op de wrakken van Rosalie Moller en Ulysses. Overnacht varen naar de 
Brothers. 
Dag 5: Duiken op de Brothers Eilanden (Aida & Numibia Wrakken). 
Dag 6: Duiken op de Brothers Eilanden (Aida & Numibia Wrakken). Overnacht varen naar Safaga. 
Dag 7: Duiken op de Salem Express wrak. Varen naar Hurghada. 
14 sept, dag 8: Ontschepen. 

 

 

 
 
 
 



Live Sea Serpert Fleet: Dreams 
We hebben een super heerlijk schip geboekt. Dreams is een 3*+ jacht, geschikt voor 16 personen. 
Het jacht beschikt over lekker ruime cabines met eigen en suite sanitair en airco, die individueel 
regelbaar is middels een schuifklepje. Voor de inrichting van de salon en de cabines is gebruik 
gemaakt van mahonie en ahorn hout. 
 
De salon is voorzien van een eigen airco. De beide duikdekken zijn heerlijk ruim en bieden de duiker 
veel comfort en plaats. Salon is voorzien van TV, video, CD / DVD stereo systeem, airco. bar & 
ijsmaker, bibliotheek (Engels en/of Duitse taal) & tafels voor 3 maaltijden per dag in buffetvorm 

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 € 1.250 voor leden, voor niet leden is het € 1450 en dat is inclusief: 
 

 Retour chartervluchten 
 Alle transfers  
 6 nachten duikcruise op basis van "soft all-inclusive" (volpension, snacks, thee, koffie, 

frisdranken en mineraalwater)  
 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  
 laatste nacht aan boord of in een vier sterren 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: € 1.450,- 

 
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  
 Nitrox week: € 50 per week onbeperkt 
 Tip voor de bemanning en voor de gids circa € 40 per week (naar tevredenheid)  
 Brothers Eilanden = € 199 pp inclusief Marine Park belasting en brandstof toeslag. 

 
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 € 350,00 Na het 
doen van de aanbetaling, ben je verzekerd van een plek. Enkele weken vooraf de trip zullen we een 
informatie avond houden voor de reizigers.  

 


