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Liveaboard pakketreis Emperor Superior – Reefs & Wrecks Route 

 
Liveaboard pakketreis – Reefs & Wrecks Route 27/05/2022 – 03/06/2022 
 

• Vertrekdatum 27/05/2022 t/m 03/06/2022 
• 7 nachten / 8 dagen aan boord van de MY Emperor Superior. 
• Volpension verzorging (exclusief alcoholische dranken) 
• Rechtstreekse retourvlucht Düsseldorf – Hurghada  
• Inclusief 20 kg ruim-, en 8 kg handbagage. 
• Inclusief retourtransfers luchthaven - boot 

                                                                                       
                                                                                                                                   Pakketprijs: € 1.499,00 p.p. 

                                                                                                                  (deze actie is geldig t/m 07/05/2022) 
 

 
Inbegrepen Niet inbegrepen 

 
• Lucht en lood (12 liter flessen) 
• Nitrox (12 liter flessen) 
• Gidsduiken 
• 3-5 duiken per dag 
• 3 maaltijden per dag 
• Ongelimiteerd drinkwater, frisdrank, thee 

en koffie 
 

 
• Visum Egypte 
• Duik-, annulering- & reisverzekeringen 
• Duikuitrusting  
• 15 liter flessen 
• Alcoholische dranken 
• Tips voor de crew 

 

 
 

https://www.divestyletravel.com/nl/liveaboards/egypte/emperor-superior
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Reefs & Wrecks Route omschrijving: 
 

Algemene informatie 
 

• 7 nachten / 8 dagen 
• 21+ duiken 
• Vertrek:                    Hurghada 
• Terugkomst:            Hurghada  
• Ervaringsniveau:   Advanced Open Water (min. 50 gelogde duiken) 

 
 
Route: Abu Nuhas, Straits of Gubal, SS Thistlegorm, Ras Mohamed, Straits of Tiran, Ulysses en meer. 
 
Deze route presenteert het beste van twee werelden, waar je beroemde wrakken in de noordelijke Rode 
Zee bezoekt samen met een aantal prachtige rifduiken. 
 
Cruise programma 

Het beroemde hoefijzervormige rif van Shaab El Erg is een 
perfect voorbeeld van de riffen die deze cruise te bieden heeft 
met zijn prachtige harde koraaltuin en de kans om dolfijnen te 
zien. 
  
Abu Nuhas heeft vier bekende wrakken: Giannis D, Carnatic, de 
Chrisoula K ('tile wreck') en de Kimon M ('lentilwreck'), die allemaal 
spectaculaire duiken en veel visleven bieden.  
 
Tussen de wrakduiken door bezoek je ook de riffen van de Straat 

van Gubal en de Golf van Suez ten noorden van Hurghada. Hier vind je een verscheidenheid aan diepe 
wanden en harde koraaltuinen met een overvloed aan rifvissen maken deze zeker een bezoek waard. 
 
Nachtduiken zijn hier geweldig, gezien de beschermde ankerplaats die Gubal Island biedt voor de nacht. 
Een klein wrak op 8-10 meter zorgt voor een spectaculaire nachtduik met koraalduivels, schorpioenvissen 
en de gigantische murene die hier woont. Ook vind je hier het wrak van de Ulysses. Vervolgens vaar je naar 
de Kingston liggend bij Shag Rock, de Carina dicht bij Sha'ab Ali en de Dunraven bij Beacon Rock. 
  
Ras Mohamed ligt op het zuidelijkste puntje van de 
Sinaï en is één van de best bewaarde nationale 
parken in Egypte met wateren vol voedingsstoffen, 
steile wanden die naar beneden gaan tot een diepte 
van 1000 meter. Deze rifwanden trekken een grote 
hoeveelheid grote vissen aan. Deze duikstekken 
hebben een reputatie als één van de beste 
duikgebieden ter wereld. Terwijl je hier bent heb je 
misschien de kans om te duiken bij Shark Reef, een 
immense muur die in het blauw valt met daarbij het 
wrak bij Yolanda reef. 
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Jackson Reef wordt lokaal het 'Aquarium' genoemd, is Tiran's meest populaire duik met de 'Jackson Drift' als 
Sharm's snelste en meest opwindende driftduik langs een prachtige muur vol met productieve koraalgroei. 
Af en toe, in de zomermaanden, is er een school hamerhaaien te zien. Bij Thomas Reef zie je grote muren 
bedekt met zacht koraal, gorgonen en kleurrijk vissenleven. De westmuur is donkerder met grote 
overhangende rotsen en grotten vol glas- en poetsvissen.  
 
Een nachtduik bij Gordon Reef belooft 
verschillende soorten koraal, kleine 
nudibranches verborgen in de spleten en de 
zachte koralen. Hier heb je kans om witpunt 
rifhaaien, adelaarsroggen, octopussen en 
verschillende soorten alen zoals gepeperde 
en goudgerande murenes te zien. 
 
Tot slot duik je bij het beroemdste wrak in de 
Rode Zee: de SS Thistlegorm bij Shaab Ali en 
maak je een nachtduik op de SS Thistlegorm. 
De Thistlegorm werd in 1941 tot zinken 
gebracht nadat hij door de Duitse Luftwaffe 
was gebombardeerd tijdens een missie om 
een lading munitie en ander oorlogsmateriaal aan de Britse troepen in Noord-Afrika af te leveren. Vanaf 
hier gaat de boot terug richting Hurghada. Alle duiken zijn afhankelijk van de ervaring van de duikers en 
weersomstandigheden. 
 

Aanvullende informatie 
De Egyptische wet stelt dat voor de Marine Park Cruises 
alle gasten minimaal 30 gelogde duiken moeten hebben 
voor de routes: Simply the Best, Southern Sharks, Famous 
Five, Brothers & Elphinstone en Daedalus & Elphinstone.  
De Egyptische autoriteiten verklaren dat de maximale 
diepte voor recreatief duiken in de Rode Zee beperkt is tot 
40 meter. Alle duikers zijn verplicht om bij elke duik een 
Surface Marker Buoy (SMB) en een duikcomputer te 
dragen. 
 

Emperor Fleet raadt de volgende punten aan om het meeste uit je reis te halen en deel te kunnen nemen 
aan alle aangeboden duiken: je bent gecertificeerd tot 40 meter, je bent een Advanced Open Water Diver 
of gelijkwaardig, en minimaal 50 gelogde duiken. 
 
Aan boord worden cursussen, specialties en avontuurlijke duiken aangeboden. Informeer voor meer 
informatie. 
 
Alle duikgasten die deelnemen aan een liveaboard zijn verplicht om een medische verklaring te 
ondertekenen. Als je één van de vermelde medische aandoeningen hebt of denkt te hebben, moet je een 
ondertekende verklaring van je arts kunnen overleggen met een geldigheid van minimaal 12 maanden 
binnen je geplande liveaboard. Waar een doktersverklaring nodig is, vragen wij je dit voor aankomst te 
regelen en om het mee te nemen om vertragingen, extra kosten of zelfs het missen van de reis te 
voorkomen. 
 


