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Duiken in Egypte 

Brother Islands 
 
El Akhawein, oftewel the two Brothers is de absolute top bestemming van de Rode Zee 
en een van de allerbeste duikplaatsen ter wereld. 
 
The Brother Islands zijn de toppen van twee onderzeese bergen die vanuit de eindeloze 
diepte uit zee oprijzen op ongeveer 90 km uit de kust. Zij maken deel uit van het Marine 
Park Islands National Park en bieden ademloze wandduiken.  
Deze wanden zijn overgroeid met zachte koralen en bossen gorgonen, in een 
kaleidoscoop van steeds veranderende kleuren. ‘The Brothers’ trekken heel veel 
gevarieerd onderwaterleven aan, waaronder de grote zeevissen. Groot tonijn, jacks en 
snappers doorkruisen het blauwe water, zo nu en dan vergezeld van hamerhaaien, 
zilvertips, zijde haaien, oceanic white tips en manta’s. Ook de zeldzame voshaai kan je 
hier aantreffen.  
 
Voor de wrakduiker zijn er de wrakken Aida II, een Egyptische voorraadschip en de 
Numidia, een vrachtschip. Zij liggen op de wanden van Big Brother en zijn beide rijkelijk 
begroeid met zachte en harde koralen. Onder het mariene leven bevindt zich ook een 
familie Napoleons en grijze rifhaaien. 
 
Daedalus 
 
Daedalus Reef, dat ook deel uitmaakt van het Marine Park, is een groot ovaal rif met een 
vuurtoren. Het ligt het verst uit de kust weg in de Egyptische Rode Zee. Zijn diepe 
wanden en drop-offs bieden de meest spectaculaire duiken die men zich kan bedenken. 
Daedalus heeft bergen onaangetaste koraalformaties. Er bestaat ook een grote kans op 
het spotten van scholen hamerhaaien en grijze rifhaaien. 
 
Elphinstone 
 
Hoewel dit eiland dicht bij het vasteland van Egypte ligt, heeft het wel alle 
karakteristieken van een Marine park.  
Het noord plateau gaat wel 50 meter de diepte in. De sterke stromingen brengen veel 
soorten haaien naar deze plek. Het beste bekend zijn de oceanische witpunt haaien die 
Elphinstone op de kaart hebben gezet. De beste periode om deze haaien te gaan zien is 
van september tot april. Natuurlijk is er nog veel meer te zien op en rond de wanden van 
het rif, zoals de napoleonvis die daar vaste bewoner is. Op het zuid plateau bevind zich in 
de diepte op zo’n 50 meter een natuurlijke boogbrug. 
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Emperor Elite 

 
Emperor Elite is special ontworpen en gebouwd in 2006 om hedendaagse duikers een 
superieure standaard te bieden.  
 
De boot meet 38 meter lang en biedt onderkomen aan 24 gasten in 8 Lower Deck 
cabines en  4 Main/Upper Deck cabines met airconditioning. 
 
Dit imposante schip beschikt over drie zonnedekken, een Jacuzzi, een ruime duikdek met 
platform, een eetzaal en 2 salons met airconditioning en volledige veiligheidsuitrusting.  
 
Jou staat gegarandeerd een ontspannen reis op een zeer compleet uitgeruste Liveaboard 
boot te wachten! 
 
Elite is bovendien volledig uitgerust voor technisch duiken & Nitrox en heeft standaard de 
beschikking over 2 duikgidsen. De thuishaven is Marsa Ghalib. 
   
  Lengte: 38m 
  24 Slaapplaatsen 
  Nitrox aan boord 
  Hutten:  
  8 x 2-persoons hutten met 2 aparte bedden lower deck 
   3 x 2 persoons hut main en upper deck  
  1 x 2-persoons hut met 2-persoons bed lower deck 
  Privé badkamer met douche, WC en privé airco. 
   
  Grote salon met Audiovisueel station  
  (TV, video, CD / DVD stereo systeem), airco, laadstation,  
  Spoel tank voor camera’s, bar, ijsmaker en bibliotheek. 
  2e salon en aparte dinerruimte voor 3 maaltijden per dag  
  in open buffet vorm. 
  Bars: 1 x bars met koffie, thee, frisdranken, mineraal water,  
  bier en wijn. 
  Zonnedekken: 2 x groot (1 met schaduw) 
  Duikdek: groot duikplatform. 
  Navigatie: GPS, chart plotter, DSC, Radar + Echo sounder 
  Communicatie: VHF radio, Satelliet telefoon. 
  Noodgevallen: 2 x reddingsboten, zwemvesten, zuurstof, EHBO, brandalarm 
  Zoetwater installatie: 16.000 liter per dag 
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Wanneer 

De trip is van 29 oktober t/m 5 november 

Vanaf € 1.349,- / € 1.429,- 
 

Prijs 

All-in 7 nachten :     € 970,- voor een Lower Deck Cabin (16 personen) 

    € 1.020,- voor een Main/Upper Deck Cabin (8 personen) 

• Onbeperkt water, frisdranken, thee & koffie 
• 3 maaltijden per dag & snacks 
• wijn bij het eten 
• Nitrox 
• Tot 4 duiken per dag 
• 12L of 15L tanks & lood 
• Environmental tax, marine park fees en port fee 
• WIFI (wanneer er connectie is met vaste land) 

 

Tijden boot 

• 29 oktober check in, dinner aan boort, overnachting in Port Ghalib 
• 30 oktober haven formaliteiten, vertrek, ontbijt, check dive, lunch, 2 duiken, diner 
• 31 oktober - 3 november tot 4 duiken per dag 
• 4 november 2 ochtend duiken, lunch, 16.00 uur aankomst Port Ghalib 
• 5 november ontbijt, transfer naar vliegveld Hurghada 
• wijn bij het eten 

 

Vlucht 

Corendon heeft een rechtstreekse vlucht (onze voorkeur) 

voor € 459,- incl. 20 kg bagage, 15 kg duikbagage, handbagage van 7 kg 

29 oktober Amsterdam - Hurghada 14.30 - 19.30 

5 november Hurghada - Amsterdam 14.30 - 19.10 

  

Alternatief is Turkish Airlines  voor € 379,- incl. 30 kg bagage plus handbagage 

29 oktober Amsterdam - Hurghada 19.30 - 03.15 (duur 7 uur en 5 minuten) 

5 november Hurghada - Amsterdam 04.05 - 13.40 (duur 10 uur en 35 minuten) 
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Bijkomende informatie 

 

Visum en paspoort 

- Het visum wordt geregeld op het vliegveld in Egypte. Hiervoor moet je 25 euro 
cash bij je hebben 

- Het paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit Egypte 

Duikbrevetten 

- Advanced Open Water of Advanced in opleiding  en Diep Specialty 
- Geldige duikverzekering  (kan in reisverzekering zitten, goed controleren) 

Betaling 

- Bij reservatie wordt een voorschot van € 350,- gevraagd 
- Volledige betaling uiterlijk 1 september 2016 

Duiken 

- Als je geen eigen duikuitrusting hebt, neem dan contact op met 
info@divesenses.nl 

- Een eigen duikcomputer is nodig. Heb je deze nog niet, neem contact met ons op 
- Watertemperatuur za ongeveer 26 graden zijn. Een 3 mm pak met een ondervest 

is voldoende 
- Standaard is 12 liter fles. Laat ons weten als je een 15 liter fles wilt 
- Duiken met nitrox is aanbevolen. 
- Automaten kunnen zowel DIN als INT zijn 

Kleding en persoonlijke spullen 

- Neem ook een warme trui mee voor de avonden. Verder is zonnebril, zonnebrand, 
een strandhanddoek zeer aanbevolen 

Voor de thuis blijvers 

- Er is beperkt wifi aan boord en we zullen op veel plaatsen niet telefonisch 
bereikbaar zijn. Voor noodgevallen kan naar Egypte worden gebeld naar het 
kantoor van Emperor: (nummer wordt nog doorgegeven) 

Reisverzekering 

- We adviseren een reisverzekering af te sluiten 

 

 

 


