SOEDAN – UW SAFARI

WWW.SEAWOLF-SAFARI.DE

In Soedan,

treedt je in de voetsporen van Hans Hass!
Aankomst

Informatie algemeen

De momenteel beste verbindig is met
Emirates naar Dubai en u gaat verder met
FlyDubai, of met een luchtvaartmaatschappij naar Caïro en ga verder met Nile Air naar
Port Soedan. Het tarief is over het algemeen
tussen de 460, - en 560, - Euro.

Een medewerker van ons heet je van harte
welkom op de luchthaven en samen met
u worden de formaliteiten, waaronderhet
visum afgehandeld. Daarna zult u direct
vertrekken naar de Seawolf Dominator. De
rit van het vliegveld naar ons jacht duurt
ongeveer 20 minuten.

Bij het boeken van een vlucht, we zijn blij
om u te helpen. Wilt u vliegen via Dubai
en u wilt een one-night tussenstop, dan
kunnen wij u een goed hotel reserveren. Als
u een verlengd verblijf in Dubai wilt, raden
wij sightseeing. Taxi‘s zijn erg goedkoop en
de luchthaven ligt op slechts 20 minuten
afstand van het centrum. Om uw bagage
hoeft u zich geen zorgen te maken, want het
zal direct worden door Emirates naar Port
Soedan gezonden.

Duik seizoen
Kortom, het hele jaar door kunt op liveaboards duiken in Soedan echter duikt men
van tijd op tijd op een andere manier.
Het Hamer haaien seizoen is van januari
tot einde april, terwijl de Manta liefhebbers
misschien beter van augustus tot november daar te plannen. De de meeste andere
haaien hebben geen gedefinieerd seizoen
en kunnen op elk moment tijdens het jaar
gespot worden.

Eenmaal op de boot, is er dan voor alle deelnemers een briefing en worden alle benodigde papieren en betalingen van u verwacht.
`s Avonds zitten we gezamelijk comfortabel
en heerlijk te eten en maakt u kennis met
u mede reisgenoten. De volgende ochtend
varen we na ongeveer een uur naar de
eersteduik plaats.
Je blijft de hele week ons jacht en heb zo
de mogelijkheid om ongeveer 20 duiken te
maken, inbegrepen daarbij zijn ook de nacht
duiken.
Op de laatste dag (zondag), worden slechts
twee duiken aangeboden, zodat de reststikstof binnen 24 uur voor vertrek
weer op het normale niveau is.

SOEDAN – UW SAFARI

Duiken in Soedan,

Eén van de laatste grote avonturen!
‚s Avonds de Seawolf Dominator loopt weer
in Port Sudan en u besteedt de ‚S nachts op
ons jacht. De volgende ochtend gaan we de
stad en bezoeken de kleurrijke markt in Port
Soedan. Daar kunt u nog steeds rondlopen,
shoppen in lokale winkeltjes en vervolgens
nog een lunch.
Dan is het werkelijk afscheid nemen van ons
jacht en krijgt u vervolgens transfer terug
naar de luchthaven.
Natuurlijk zal je compleet op het schip
verzorgd.

Van eind september tot November is
gewoonlijk minder wind en met enkele Geluk
is de thermocline boven. In het noorden van
Sudan op Masharifa is in oktober en november Manta seizoen, omdat in warm oppervlaktewater veel plankton is. In december
en in het bijzonder Januari is de lucht en het
water kouder en er zijn meestal veel golven.

Naar onze mening
Aanbevolen duur: 1 - 2 Weken
Beste tijd: eind februari tot half juni
Stromingen: Meestal mild, soms iets

Water- en luchttemperatuur
Van juni tot september bedraagt de piek
waarden van de water temperatuur zo`n 31
tot 33 graden. In December tot maart kan je
de laagste temperatuur waarden hier vinden
tussen de 24 tot 27 ° C.
Er is veel minder wind in het Rode Zee gedeelte van Soedan dan in het noorden en zo
zijn ook de oppervlakte conditie`s rustiger
dan in het deel van Egypte.

Oppervlaktecondities: Meestal kalm, zeldzame ruwe
Watertemperatuur: 24 ° C - 33 ° C
Claim: Medium - Advanced
Num. Duiken: >30
Diepte: 5m - 40m
Zichtbaarheid: 10m - 35m

Web-Link: Duiken in Soedan

Aanbevolen reistijd
De beste tijd voor een liveaboard is de
periode eind februari tot begin juni, dan is
de thermocline ongeveer op een diepte van
25-30 meter en de wind is minder sterk.
van Half juni tot half september, is het zeer
warm en de woestijn winden die voor veel
zand in de lucht zorgen.
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Toeslag &

service!
Belangrijke informatie

Inbegrepen in de tour prijs

Stuur ons het paspoort kopieën onmiddellijk
na boeking van de juiste grootte (< 1MB)
Stuur ons, indien mogelijk direct Flight
verbinding.

• 8 dagen / 7 nachten aan boord

• Net op tijd voor de safari wij u sturen dan
is een kopie van het visum.
• Dit exemplaar moet je juist zijn worden
geverifieerd, moet je al voor de check-in
in Duitsland / Europa en u moet kopiëren
op de Travel carry.
• Met de originele, we wachten voor u in
Port Sudan Vóór de paspoortcontrole.
De gereichten in vliegtuigen FlyDubai
Reisvisum moet je niet die van vullen. We
hebben alle afgewerkt.
• Uw paspoorten zijn van de duur Safari in
ons kantoor, het paspoort registratie te
doen.
• Op de avond voor vertrek zullen wij leveren de Gaat terug naar Seawolf Dominator.
• Aan boord is alleen contant geld mogelijk - in Sudan werken niet Geldautomaten
of creditcards! Houd er rekening mee dat
reisarrangementen.

• Accommodatie in half dubbele cabine met
douche en toilet
• volpension, koffie, thee, water
• ontbijt op vertrek
• max. 4 duiken per dag, de laatste dag 2
duiken
• 12 l tank, gewicht, gids
• ENOS gratis
(Als de ENOS- Systeem niet beschikbaar,
als gevolg van technische problemen, is
er geen terugbetaling of claim mogelijk)

Niet inbegrepen in de tour prijs
• Vluchten en eventueel Overnight stops in
Dubai of Cairo (op aanvraag)
• Brandstoftoeslag € 50, - per persoon Onder voorbehoud van wijzigingen! (On
factuur)

• duikuitrusting wordt gebracht.
Er is geen huur uitrusting. aan boord alleen
vervangende apparatuur.
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Toeslag &

service!
HIERONDER VOLGT BETALEN
• Visa 155 USD
• Meet & Assist, transfers en duiken vergunning vergoeding Sudan € 187, (€ 250, - voor twee weken reizen)

Het visum moet worden betaald in USD, de
Paspoort 6 maanden na de vertrekdatum
zijn ook geldig en heeft 3 Blanco pagina‘s
bevatten.
De dollar en de euro noten als nieuw en in
goede staat verkeren.

• € 45, - in rekening gebracht voor 15 l flessen - noodzakelijkerwijs preorder!
• Nitrox € 5, - per duik, € 70, - voor de week
pakket (het geval van een defect van
Nitrox membraan systeem niet Recht van
subrogatie).
• Frisdranken en alcoholische dranken
(zolang de voorraad strekt)

Prijzen
• bovendek cabin: € 50, - / persoon en week
• Single supplement: 50%
• Groep tarieven: op aanvraag
• niet-duikers: volle prijs

• Servicekosten € 50, Prijzen per 2018
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