
Jubileumreis 45 jarig bestaan duikteam de Buddies 

Februari 2023 bestaat onze vereniging alweer 45 jaar. In dit jubileumjaar organiseren we een gave 

een club-duikreis. Aan deze reis kunnen alle leden, maar ook familieleden deelnemen. Deelname is 

op eigen kosten. 

Om het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken mee te gaan, hebben we ervoor gekozen 

om tijdens de herfstvakantie 2023 te gaan. Wat betreft de bestemming hebben we vooral gekeken 

naar het duiken. We hebben gekozen om naar een bestemming aan de Rode zee te gaan in Egypte. 

Ons oog is gevallen op het Wadi Lahmy Azur Resort. Dit resort ligt ten zuiden van Marsa Alam. Door 

deze ligging is dit gebied beduidend minder druk waardoor de duikstekken ongerepter zijn! Nadeel is 

wel dat we na de vlucht van een kleine 6 uur nog ruim 2 uur met een busje zullen reizen. 

Voor de vlucht hebben we op dit moment 2 opties: Brussels Airlines of Tui België 

 Brussels Airlines Tui België 

Heen/ terug reis 14 Oktober Brussel – Marsa Alam  
21 Oktober  Marsa Alam - Brussel 
 

15 Oktober  Brussel – Marsa Alam 13:05-18:45 
22 Oktober  Marsa Alam – Brussel 19:00-#02:50 
#aankomst volgende dag 

Inbegrepen bagage 20kg 20kg 

Extra bagage Ophogen naar 32kg + €150,-  
 
We kunnen ook een duikbagage 
koffer bij boeken, dan mag je en 
extra koffer van 32 KG meenemen 
voor € 200,- * 
*je kunt natuurlijk wel bagage 
ruimte/gewicht delen 

Ophogen naar 25 KG + € 10,-  
Ophogen naar 30 KG + € 20,-  
Ophogen naar 40 KG + € 158,-  
We kunnen ook een duikbagage koffer bij boeken, 
dan mag je en extra koffer van 20 KG meenemen 
voor € 60,-  

Prijs verschil + €215,-  

 

Zoals je in het bovenstaande overzicht wel kunt zien is de vlucht met Tui België voor ons als duikers, 

met toch vaak wat meer bagagebehoefte dan “normale vakantiegangers”, veruit het voordeligste. 

Groot nadeel is echter de tijd van de retourvlucht. De Tui vlucht komt namelijk in de nacht van 

zondag op maandag aan op Brussel. We zijn dan dus pas op maandag ochtend thuis! Dit betekent 

voor velen dat er een extra vakantie dag moet worden opgenomen, maar is misschien nog wel 

vervelender als je volgende dan naar school moet… 

Wadi Lahmy Azur Resort 

Het Wadi Lahmy Azur resort is het meest zuidelijke duikresort aan de rode zee in Egypte. Het resort 

ligt vlak bij het plaatsje Hamata (ca 5km), ongeveer 2,5uur rijden vanuit Marsa Alam. Het resort 

heeft 155 kamers. Er zijn kamer voor 1, 2 of 3 personen beschikbaar. 

Op het resort vind je 2 zwembaden (een zoutwater en een zoetwater) en een minigolf baan. Het 

resort ligt direct aan het strand. Verblijf in Wadi Lahmy Azur is op basis van “soft inclusieve”. Dit 

houdt in dat eten en drinken 100% inclusief, je moet echter wel voor alcoholische dranken betalen 

(minimumleeftijd voor alcohol in Egypte is 21 jaar!). 

 

 

https://wadilahmyazurresort.com-egypt.com/en/


Duiken 

Vanuit het resort worden de duiken georganiseerd door het Orca diving centre. Het duik centrum is 

gehuisvest op het resort zelf. De boten vertrekken echter vanuit de haven in Hamata, hiervoor rijden 

shuttlebusjes op en neer (10 minuten rijden). Er zijn dagelijks bootduiken, maar er is ook een mooi 

huisrif. Vanuit Wadi kan er worden gedoken op riffen van de Fury Soals. De Fury souls is een groep 

van ca 20 riffen in het zuiden van Egypte die worden gezien als de mooiste van de rode zee. Met de 

speedboot liggen deze op 10 tot 40 minuten varen van het Wadi resort. De boten varen in ochtend 

weg en komen aan het eind van de middag terug, er worden dus meestal 2 of (op verzoek tegen 

bijbetaling van €28,-) 3 duiken op een boottrip gemaakt.  

Nitrox (12L fles) is gratis voor alle duikers met een nitrox brevet. 

 

Activiteiten voor niet duikers 

Het resort is voornamelijk gericht op duikers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat niet-duikers zich er 

niet kunnen vermaken: 

• Je kunt fantastisch snorkelen in de rode zee. Dit kan zowel op het huisrif als vanaf de boot 

(tegen geringe vergoeding) 

• Er is een mini golf baan op het resort 

• Er zijn twee zwembaden 

• Resort ligt direct aan het strand 

• Vanuit het resort worden (zoals op de internetpagina wordt vermeld) diverse watersport 

activiteiten aangeboden.  

• Ter plaatse zijn diverse excursies te boeken, oa.: 

o Woestijn excursie 

o Dagtocht naar Luxor 

o Kameel of Quad tours 

 

Kosten 

Zoals je al hebt kunnen lezen hebben we de optie voor twee verschillende vluchten, dit resulteert in 

verschillende prijzen. Het onderstaande overzicht geeft een schatting van de prijzen (op basis van de 

aanbieding die wij van het reisbureau hebben gehad). 

Voor het duiken heb we een prijs aangenomen waarbij we 2 bootduiken per dag zouden maken. 

Indien je een 3e (of meer) duiken zou willen maken, is dit mogelijk maar moeten deze wel ter plaatse 

worden bijbetaald. 

Reissom op basis van vlucht Tui 
België (15 – 22 oktober) 

1 persoonskamer 2 persoonskamer 

Vlucht + verblijf  €945,- (*) €795,- (*) 

Duikpakket 
(5 dagen, 2 duiken per dag) 

€314,- (**) €314,- (**) 

 

 

https://www.orca-diveclubs.com/en/wadi-lahmy-en/


Reissom op basis van vlucht 
Brussel Airlines (14 – 21 oktober) 

1 persoonskamer 2 persoonskamer 

Vlucht + verblijf €1165,- (*) €1015,- (*) 

Duikpakket 
(5 dagen, 2 duiken per dag) 

€314,- (**) €314,- (**) 

 

(*) Inclusief 20KG ruimbagage. Voor extra bagage gewicht zie eerder overzicht 

(**) Inbegrepen: onbeperkt huisrif duiken per dag inclusief tanks, lucht en lood. Niet inbegrepen: 

Riftax voor huisrif duiken a € 4,- pppd | Riftax voor Boot/Zodiac trips a €7,- pppd 

 

Duikreisverzekering 

Via je lidmaatschap bij Duikteam de Buddies en dus bij de Nederlandse Onderwatersportbond ben je 

wereldwijd verzekerd tegen duikongevallen. Zaken zoals je reisbagage, geneeskundige- en 

annuleringskosten behoren hier niet onder en zul je aanvullend via een reisverzekering zelf af 

moeten sluiten. 

De NOB biedt dit ook aan via hun website. Zie voor meer informatie NOB-Duikreisverzekering.- 

 

Vragen en Antwoorden 

Is duiken met NITROX mogelijk en wat zijn hiervan de kosten? 
12 Liter nitrox tank is gratis voor nitrox gebrevetteerde duikers. 15 Liter nitrox tank kost € 3,- per 

persoon per duik 

Zijn alle bootduiken met een speedboot (zodiac) of zijn er ook grotere boten waar we bv met 10+ 
duikers op kunnen (en die wat minder deinen)? 

De dagelijkse boten voor de bootduiken zijn relatief grote boten, er gaan inderdaad wel meer 

dan 10 duikers per dag op de boot. Hoe erg het deinen aan boord zal zijn durf ik niet te zeggen. 

Zijn nachtduiken mogelijk (ook op andere locaties dan huisrif)? 
Dit kunnen jullie wellicht het beste ter plaatse vragen, dan zullen ze direct laten weten of zij 

nachtduiken plannen en naar welke duikstekken deze duiken gaan. 

Is het mogelijk om meer dan 2 bootduiken per dag te doen? 
Een 3e bootduik kost € 28,- per persoon per duik. 

Bij een bootduik, worden er dan twee duiken achter elkaar gemaakt, of gaan we tussendoor terug 
naar duikcentrum? 

Bij bootduiken vertrek je meestal s’ochtends en kom je aan het eind van de middag terug aan 

wal. Je gaat niet terug naar het duikcentrum, meestal blijf je aan boord tot de duiken van die dag 

erop zitten. 

Zijn bootduiken zowel in de ochtend als de middag mogelijk? 
Bij bootduiken vertrek je meestal s’ochtends en kom je aan het eind van de middag terug aan 

wal. Je maakt dus zowel een ochtend als middag duik. 

Wat zijn de kosten van het huren van een uitrusting? 

• Volledige duikuitrusting, € 24,- per persoon per dag 

https://www.facebook.com/divingworldnederland/
https://www.facebook.com/divingworldnederland/
https://www.facebook.com/divingworldnederland/
https://onderwatersport.org/voor-duikers/duikverzekering/duikreisverzekering/


• Alleen BCD en Wetsuit, € 11,- per persoon per dag 

• Overige duikuitrusting is ter plaatse los te huur, prijzen hiervan variëren tussen de € 5,- en € 

7,- per persoon per dag. 

Zijn er ook snorkelspullen te huur? 

• Wetsuit, € 7,- per person per dag. 

• Masker/ snorkel en vinnen, € 5,- per persoon per dag. 

Word er gebruik gemaakt van DIN of INT duikflessen? 
Ze maken gebruik van DIN maar hebben ook INT verbindingen beschikbaar. 

Is het mogelijk om 3 persoons (of meer) kamer te gebruiken? 
Het is mogelijk om kamers te boeken voor 1, 2 of 3 personen per kamer. 

Wat is er mogelijk aan excursies? 
Er zijn verschillende dingen ter plaatse te boeken zoals bijvoorbeeld, snorkel en woestijn 

excursies, Luxor dagtocht, kameel en quad tours. Informeer ter plaatse even naar de 

mogelijkheden tijdens jullie verblijf.  

Wat kost het om een dag met de boot mee te gaan om te snorkelen? 
Een dag voor niet-duikers mee op de boot (met mogelijkheid om te snorkelen) kost €40,- 

 
Wat is de minimum leeftijd voor alcohol in resort (Egypte)? 

Minimum leeftijd voor alcohol in Egypte is 21 jaar. 

 


