
Dolfijnen duik/snorkel 
Safari

24 mei 2020 ™ 31 mei 2020



Mogen wij u 
meenemen in onze 
onderwaterwereld



Bestemming 

Sataya Reef in de Rode Zee is een mooi gebied om te zwemmen, te snorkelen en 
te duiken.

Dit is een rif ten zuiden van Egypte. 

Achter dit rif komen ‘s morgens de dolfijnen om uit te rusten en te spelen.

Een unieke kans dus voor ons om met de dolfijnen samen te zijn.



Sataya Reef 



Omdat het hier maar maximaal 5 meter  diep is, 

is dit de uitgelezen plaats om met de dolfijnen in contact te komen.

Dolfijnen zijn heel nieuwsgierig en speels en zeer vriendelijk.

In dit gebied paren de dolfijnen en krijgen zij ook hun jongen.

De kans is dus groot om ook jonge dolfijntjes te zien.





Wat kan je nog meer tegen komen?

Dugong / Zeekoe



Walvishaai 



Eagle ray / Adelaarsrog



Een geweldig rif naast Sataya





Therapeutische werking

De combinatie van mensen met een beperking en dolfijnen heeft een bewezen 
therapeutische werking. 

Het in contact zijn met dolfijnen werkt positief op de fysieke en mentale 
gesteldheid van mensen.  

Fun Diving biedt daarom de mogelijkheid aan voor volwassenen en kinderen 
vanaf 10 jaar dit te ervaren.





Planet Star 

Op de boot ‘Planet Star’ verblijf je samen met je begeleider in een tweepersoons 
hut met badkamer (douche en toilet) en koelkast. 

Wil je liever buiten onder de sterrenhemel slapen …. dat kan op het dek.

De groep bestaat uit maximaal 24 personen. In totaal zijn er, inclusief 
bemanning, maximaal 34 mensen op de boot. Er zijn instructeurs aanwezig om 
de groep veilig te begeleiden.



















U kunt de zodiac makkelijk inkomen door de trap aan de achterkant.



Hoe zien de dagen eruit 

Dag 1     

Vliegen vanaf Amsterdam of Düsseldorf naar Hurghada 
Airport                

Per touringcar met airco naar de haven  (ongeveer 4 uur 
rijden) waar we hartelijk ontvangen zullen worden op de 
Planet Star.

   



Dag 2 ™ dag 6

We vertrekken vanuit de haven naar Sataya Reef. 

Een of twee keer per dag zullen we in ieder geval een duik 
plannen voor degenen die dit willen. 

Verder is er alle ruimte om te snorkelen en te zwemmen met 
de dolfijnen.



In Sataya Reef zullen we uitkijken naar de dolfijnen en de 
boot daar naar toe verplaatsen.



Dag 7    

In de ochtend zullen we onze laatste duik maken om in de loop van de 
middag te vertrekken van Sataya Reef naar de haven.

Dag 8     

Vertrek per touringcar naar Hurghada Airport voor de vlucht terug.



Om deel te kunnen nemen, is het belangrijk:

 Zelf een begeleider meenemen; als iemand geen begeleider heeft dan zoeken 
we samen een passende begeleider.

Jezelf kunnen verzorgen of met hulp van jouw begeleider.

Vooraf open zijn over wetenswaardigheden omtrent gezondheid, gedrag, 
medicatie en (voedsel)allergieën.

Redelijk ter been en mobiel zijn.

Goede zwemvaardigheden hebben.

Indien van toepassing, een verklaring kunnen overleggen dat de curator / mentor 
akkoord gaat met reizen naar het buitenland.

Medische verklaring;

In het bezit zijn van een geldig paspoort (ID is niet toereikend) die na terugkomst 
minimaal nog 6 maanden geldig is.





Deze 8 daagse ervaring

€ 1.375,- p/p;

Tip: in sommige gevallen kunnen de kosten betaald worden uit het PGB.



Prijzen zijn inclusief 

Vlucht.

Handbagage (onder voorbehoud vliegmaatschappij).

Visum.

Transfers.

Verblijf op de boot.

Bemanning inclusief duik begeleiders.

Maaltijden, snacks, softdrinks.

Duiken

Tank en lood.





Prijzen zijn exclusief

Huren van snorkelmateriaal € 20,- per verblijf p/p;

Huren van duikuitrusting € 75,-  per verblijf p/p.

Fooien/tips ( ca. € 30,- is gebruikelijk)

Reis-, duik- en annuleringsverzekering.

Ruimbagage (afhankelijk van vliegmaatschappij)

Wijn en bier (apart te voldoen aan het einde van de week)





Wij hopen je gauw te zien in onze mooie Rode Zee
Sataya Reef


