Beste duikvrienden,
Clubreis 2018
Het bestuur heeft besloten om in september 2018 naar Nemo in Safaga te gaan. Nemo is een echt duikershotel:
kleinschalig (twintigtal kamers), Belgisch-Nederlandse eigenaars, eigen boot, eigen klein privé-strand, klein zwembad.
Verwacht dus geen reuze-resort met x-aantal restaurants en bars, gewoon een degelijk hotel met een goede keuken,
joviale eigenaars, prima service en vooral een heel goede duikbasis. Iedereen van de club die er al geweest is kan je er
meer van vertellen. Meer info op hun website http://www.nemodive.com
Dan de prijs, een heel verhaal.
Volgens de prijzen op de websites van diverse duikreisbureaus in België en Nederland is DivingWorld veruit het
goedkoopst: 594 euro voor vlucht en verblijf in VP + 115 euro voor een duikpakket. Na contact met hen werd deze prijs
door hen bijgesteld naar 655 euro + 115 euro = 770 euro voor vlucht, verblijf in VP en duikpakket.
Hun uitleg voor dit prijsverschil is dat zij de website maar twee keren per maand aanpassen. Maar zelfs met die prijs
blijven zij het goedkoopst.
Maar nog één addertje onder het gras: deze prijs is slechts geldig tot woensdag 21 februari om 13 uur!
Dus onze vraag : wie beslist voor aanstaande woensdag om mee te gaan?






Vertrek op zaterdag 22/9, terug op zaterdag 29/9
Inbegrepen:
o vluchten Charleroi-Hurghada en retour
o transfers ter plaatse
o verblijf in vol pension (ook eten op de boot inbegrepen)
o duikpakket van 10 bootduiken (5 duikdagen)
Niet inbegrepen:
o transfers naar en van Charleroi
o reeftaks (3 euro/man/duikdag)
o drinken en fooien ter plaatse
o visum (+/- 20 euro)
o supplementaire huisrifduiken

Indien we voor aanstaande woensdag minstens 10 personen hebben die mee willen, boeken we aan deze prijs,
personen die later beslissen om mee te gaan zal aan de prijs van dat moment zijn (afhankelijk van prijs en
beschikbaarheid van de vliegtuigtickets). Inschrijven kan door storting van 150 euro/persoon
op rekening BE02 7785 9023 3840.
Indien we geen tien personen hebben voor aanstaande woensdag zullen we alsnog trachten de beste
voorwaarden te bedingen, maar het zal alleszins duurder zijn want september en oktober zijn de
echte topmaanden om te duiken in Egypte: heerlijke watertemperatuur, warme doch draagbare
luchttemperatuur en zon van 's morgens tot 's avonds.
We weten dat dit allemaal heel kort dag is, maar deze korte beslissingstermijnen
liggen niet in onze handen.
Hopend op jullie reactie,

