
Dive Club & Hotel
Dive Center / Daily dive

House reef diving
Padi courses

Egypte 2023
Safaga / Rode zee

Aanbiedingen 2023

NEMO is een klein familiehotel met een 
privé strand, een eigen huisrif aan het strand 
en de haven op loopafstand.

DUIKEN IN SAFAGA is genieten van ongerepte koraalriffen, 
weg van het massatoerisme en de drukte.

Nemo Dive Club & Hotel heet u welkom in de spectaculaire onderwaterwereld van de
Rode Zee waar de woestijn en het water elkaar ontmoeten.

Het is één van de mooiste en meest fascinerende natuurlijke omgevingen. Wij hopen
je te verwelkomen in de ongelofelijke onderwaterwereld van de Rode Zee.

De Rode Zee biedt de beste duik- en snorkelmogelijkheden die beschikbaar zijn in de
onderwaterwereld. De uitstekende locatie van Safaga aan de Rode Zee trekt duikers,
fotografen, zeewetenschappers en vakantievierders vanuit de gehele wereld om de
niet te bevatten wonderen van het overvloedige en kleurrijke zeeleven, de koraalriffen
en de Westelijke woestijn te ervaren en te ontdekken.

Safaga is de perfecte plaats om te duiken en te snorkelen. Een paradijs, niet alleen om
te leren duiken, maar ook voor je verdere duikontwikkeling!

Maak kennis met "NEMO Dive Club & Hotel" op onze website: www.nemodive.com
Graag beantwoorden wij al uw vragen vragen via email: info@nemodive.com

Hopelijk tot ziens.

Bert en Sofie

www.nemodive.com I            I      

Egypte 2023
Safaga / Rode zee



NEMO Dive Club & Hotel
Maglis Madina - Corniche Street - Safaga - Red Sea - Egypt

Tel. Diving center: 0020 (0)100/36 48 708 or 0020 (0)100/11 37 707
Tel. Reception: 0020 (0)100/00 96 054

info@nemodive.com - www.nemodive.com

Hotel Standaard kamer Suite Zonder zeezicht

8 dagen / 7 nachten volpension: € 392,00 € 357,00 
10 dagen / 9 nachten volpension: € 494,00 € 449,00 
12 dagen / 11 nachten volpension: € 596,00 € 541,00
14 dagen / 13 nachten volpension: € 685,00 € 620,00
15 dagen / 14 nachten volpension: € 735,00 € 665,00 

• De prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van 2 personen per kamer. 

• Prijzen zijn per persoon

• Toeslag éénpersoonskamer: € 8 per nacht

• Kinderen van 0 tot en met 5 jaar: gratis

• KInderen van 6 tot en met 11 jaar:      50% korting

• Kinderen van 12 tot en met 15 jaar:     25% korting 

Duikpakketten
(in combinatie met overnachting in hotel Nemo)
• 2 bootduiken per dag.

Duikpakket van 5 dagen: € 260,00 
Duikpakket van 7 dagen: € 343,00 
Duikpakket van 8 dagen: € 372,00         Extra duikdag:    € 55,00 
Duikpakket van 10 dagen: € 440,00         1-4 dagen boot/per dag:    € 60,00 
Duikpakket van 12 dagen: € 504,00         3 de duik vanaf de boot op het huisrif:    € 17,00 
OF …

• Ongelimiteerd dagduiken (van 9.00-17.00 uur) op huisrif.

Duikpakket van 5 dagen: € 182,00 
Duikpakket van 7 dagen: € 245,00         1 dag ongelimiteerd duiken op het huisrif:    € 40,00
Duikpakket van 8 dagen: € 273,00         1 duik op het huisrif:                                                   € 24,00 
Duikpakket van 10 dagen: € 342,00         huisrifduik omwisselen naar bootduik:           € 20,00 
Duikpakket van 12 dagen: € 391,00         gids / per duik:    € 9,00

Duikers moeten in het bezit zijn van hun duikbrevet en logboek!

Alle prijzen zijn per persoon en inclusief transfer van en naar vliegveld Hurghada:

Niet inbegrepen:
• Vlucht van en naar Egypte
• Visum voor Egypte 
• Red Sea Tax: € 5 per duikdag (ter plaatse te betalen) 
• Deco chamber verzekering:  € 5 (op vrijwillige basis, ter plaatse te regelen) 

€ 6  per dag
toeslag

voor
de kamer

Beursaanbieding
Indien U een boeking doet tussen 21/01/2023 en 28/02/2023 

ontvangt u 5% korting op de accomodatie en 
20% korting op elk duikpakket !!!*
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Groepsaanbieding gedurende het ganse jaar*
10 personen boeken accomodatie: 11de persoon gratis accomodatie

10 personen boeken duikpakket: 11de persoon gratis duikpakket

Aanbieding enkel in de maanden januari, 
februari, juni, juli, augustus en december*
5% korting op de accomodatie 
15% op een duikpakket

* (Niet in combinatie met één van onze andere aanbiedingen en enkel geldig
in combinatie met verblijf in ons hotel vanaf 7 nachten en duikpakket vanaf
5 dagen )

Voor meer info: info@nemodive.com


