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Resort en Live Aboard Sharm el Sheikh 
13-11-2019 t/m 20-11-2019 

 
Prijs per persoon: € 945,- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
De reis is van 13 november 2019 t/m 20 november 2019 
De reis kost € 945,- 
(Incl. vlucht op basis van vlucht van € 340,-). 

Niet inbegrepen: 

• Visum Egypte € 25,- of 25 dollar, contant mee te nemen 
• Duiktaxen en marine park fees: € 5,- p.p. per dag 
• Security Tax and Departure Tax : 29 USD (ter plaatse te betalen) 
• Blue Hole Fee : 10 USD per duiker per dag (ter plaatse te betalen) 
• Twin Set 12l : € 12,- p.p. per dag (op voorhand te reserveren) 
• Deco Cylinder 10/12l : € 5,- p. p. per dag (op voorhand te reserveren) 
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De reis 
 
Dag 1 (13-11-2019) : LUCHTHAVEN - SHARM EL SHEIKH 
 

Vlucht Van Om Naar Tot 
TB 3141 
(Tui Fly) 

CRL (CHARLEROI 
BELGIE) 

13/11/2019 
7:30  

SSH (SHARM E 
SHEIKH EGYPTE) 

13/11/2019 
13:45  

TB 3142 
(Tui Fly) 

SSH (SHARM E 
SHEIKH EGYPTE) 

20/11/2019 
14:00  

CRL (CHARLEROI 
BELGIE) 

20/11/2019 
20:55  

Je dient je aan te melden 3 uur voor vertrek aan de check-in balie van Tui 
Fly te Charleroi voor je vlucht naar Sharm El Sheikh. Met Tui Fly mag er 20 kg 
ruimbagage + 10 kg handbagage per persoon meegenomen worden. 

• Supplement 5 kg extra ruimbagage : € 15,- per persoon 
• Supplement 10 kg extra ruimbagage : € 25,- per persoon 
• Supplement 20 kg extra duikbagage : € 60,- per persoon 

 

 

 
 
 
Dag 1-5 (13-11-2019 -- 17-11-2019) : SHARKS BAY UMBI 

Je verblijft 4 nachten in een te delen Beach Cabin voor 2 personen 
te Sharks Bay Umbi Diving Village, met ontbijt.  

Handdoeken zijn inbegrepen in de standaardkamers voor bad- en 
strandgebruik, in de strandhutten alleen voor bad gebruik.  

• Single supplement in een Beach Cabin : € 30,- 
• Single supplement in een Bedouin Room : € 65,- 
• Upgrade Beach Cabin naar een Bedouin Room voor 2 personen : € 30,- p.p. 
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Je maakt in 4 dagen 8 bootduiken. Inclusief 1 dag/2 bootduiken in Dahab (The Blue 
Hole). Duiken zijn met nitrox.  

• Supplement extra 3de duik in Sharks Bay Umbi : € 20,- per persoon (ter 
plaatse te reserveren en betalen)  

•  

   

 

Dag 5-8 (17-11-2019 -- 20-11-2019) : FREEDOM III 

Je verblijft 3 nachten (2 duikdagen) aan boord, van de Red Sea Liveaboard Freedom 
III in een te delen kajuit op basis van volpension. 

• Single supplement voor de liveaboard in een éénpersoonskajuit : € 85,- 

De boot is uitgerust met een Nitrox-compressor en alle hutten hebben airco. Er is 
ruimte om maximaal 20 gasten op een comfortabele manier te verwelkomen.  
Er zijn 2 x double bed cabins, 1 x double bed with two single beds, 6 x twin bed 
cabins. 

Inscheping (dag 1) is om 19:00 uur met diner geserveerd die zelfde avond. Op dag 
1 zijn er geen duiken en wordt er niet gevaren. De boot vertrekt zo vroeg mogelijk 
op dag 2 voor de eerste duiken. Check-out is na het ontbijt op de dag van vertrek 
(dag 4). 

Op de dag van vertrek word je naar de luchthaven van Sharm El Sheikh gebracht, 
waar je incheckt voor je aansluitende retourvlucht. 
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Duiken in Egypte  

Sharm El Sheikh, gelegen tussen de Rode Zee en de Sinaï woestijn is de meest 
mondaine badplaats aan de Rode Zee. De accommodatie is er doorgaans van een vrij 
hoog niveau en ook de omgeving oogt aangenamer dan elders in Egypte. Wie ’s 
avonds een stapje in de wereld wil zetten zal zeker in Naama Bay aan zijn trekken 
komen. 

Ook de onderwaterwereld heeft heel wat te bieden: het hele gebied is immers al 
jaren uitgeroepen tot Marine parc. Bekende plaatsen als Ras Mohammed en de 
Straat van Tiran staan bij elk duikcentrum op het programma, en ook de wrakken 
Thistlegorm en Dunraven kunnen van hieruit in een dagtrip worden bezocht. 

Met de enorme diversiteit van de duiklocaties in Sharm el Sheikh en de omliggende 
gebieden van de Zuid-Sinaï (van de Straat van Tiran in het noorden tot Abu Nuhas in 
het zuiden), is er ook iets voor elk niveau duiker om te genieten tijdens jouw 
duikvakantie op de Rode Zee. 

Sharks BAY UMBIO Diving Village 

Als je charme, avontuur en budget verkiest boven de meer luxueuzere en 
grootschalige resorts, dan ben je goed bij het duikershotel Sharks Bay Umbi 
Diving Village. Sharks Bay Umbi ligt op een paar kilometer van Sharm el Sheikh en 
er is een pendeldienst vanuit het hotel. 

Sharks Bay Umbi biedt authentieke en charmevolle accommodaties. Het uitzicht 
op de eigen pier en het strand is mooi. Een restaurant, een duikcentrum en een 
supermarkt bevinden zich binnen het complex van Sharks Bay Umbi Diving 
Village. Je kan er tevens WiFi gebruiken (gratis). 

Er zijn verschillende mogelijkheden wat de accommodatie betreft: 

• Wooden Beach cabines 
Dit is de budgetoptie. De houten huisjes liggen op zeeniveau, direct aan het 
strand. Alle kamers hebben een kleine eigen badkamer, airconditioning en 
mini-koelkast. Dit is de perfecte vakantieaccommodatie voor iedereen die 
gemakkelijk toegang wil tot het strand en de waterkant. Handdoeken worden 
verstrekt voor gebruik in de badkamer, maar niet voor gebruik op het strand. 
Alle kamers zijn met twee bedden. 

• Bedouin Village Rooms  
De individueel ingerichte Bedouin Village (standaard) kamers zijn gebouwd op 
het klif boven de baai en hebben een prachtig uitzicht over de zee naar het 
eiland Tiran. Vele van deze kamers hebben een balkon of terras . Ze zijn 
gebouwd op verschillende niveaus en zijn toegankelijk via een aantal 
looppaden. Ze hebben allemaal een eigen badkamer, airconditioning, mini-
koelkasten, televisie en telefoon.  

 


