Kitesurf Safari i Egypten
Bemærk: Denne rejse forudsætter er minimum antal deltagere. Vi kommer med en endelig
bekræftelse af de enkelte afgange senest to måneder inden afrejse. Alle billeder i topgalleriet
er fra vores tur i marts 2018.
EARLY BIRD: Indtil 31. juli, kan du bruge koden: BERINGSAFARI2019 som rabatkode, når du
booker rejsen og få 500kr rabat. Udover rabatten vil de første der booker komme til at bo i
de 7 kahytter, som ligger over dæk.
Bestilling: Når du bestiller turen betaler du 1.200kr depositum. Resten betales to måneder
inden afrejse.
I vores søgen efter at skabe den perfekte kitesurfingoplevelse har vi her sammensat en
fantastisk oplevelse. Turen går i al sin enkelthed ud på, at vi bor på en stor lækker båd og
sejler rundt i Det Røde Hav, imens vi kitesurfer ved de bedste spots, vi kommer forbi (fx
afsides strande og sandbanker). På båden er alt inkluderet og der er plads til i alt 24
gæster.
Planlagt rute: Ashrafy Island - Gobal Island - Gaysoum Island - Tawila Island - Abu
Monkar
Vi vælger spots efter forholdene, så hvis et område er perfekt, så kan det ske, at vi bliver der
et par dage.
Det er nødvendigt, at deltagerne på denne tur kan kitesurfe selv - dog er det ikke

nødvendigt at være ekspert. Begyndere kan komme med i den udstrækning, at de har
venner med, som kan lære dem at kitesurfe. Der er rescue cover til alle uanset niveau.
Vi har naturligvis sørget for snorklingudstyr på båden, så man også kan få set det
fantastiske liv under vandet - fx hvis vinden måtte udeblive nogle af dagene.
Snorklingudstyret er gratis at bruge, men der vil også være mulighed for at købe guidede
dyk, hvis nogen har lyst til dette.
Bemærk: Det er en anden båd vi bruger næste gang. Se billeder fra den nye båd herunder.
Højdepunkter på turen
Kitesurfing ved fremragende spots
Lækker båd med masser af plads
Hygge med de andre deltagere på turen og kitesurf-nørderi
Lækker mad
Sol og varme
Mulighed for super dykning og snorkling på vindløse dage

Dag 1
ANKOMST TIL HURGHADA OG BÅDEN
Vi ankommer til Hurghada, hvor I bliver hentet i lufthavnen og kørt til båden. Når I har fundet
jer til rette i jeres kahyt, kan I slappe af og eventuelt tage en tur ind til Hurghadas Marina.
Bemærk: Båden sejler først på dag to, så I aften plejer vi at besøge Hurghada Marina, for de
som har lyst.

Dag 2
AFSTED OG KITESURFING
Når de sidste tilladelser er på plads sejler vi afsted mod turens første kitesurf-spot. Hvor det
præcist bliver afhænger af vejret på dagen.
Bemærk: Båden sejler ud på et tidspunkt mellem 10-12, når de sidste tilladelser er på plads.

Dag 3-6
KITESURFING PÅ PERFEKTE SPOTS
Hver dag finder vi en perfekt strand eller sandbanke, hvorfra vi kitesurfer så meget vinden
tillader. Når alle er færdige hygger vi på båden. I løbet af turen vil der være rig mulighed for at

snorkle og hvis nogen vil dykke, så er der også mulighed for dette (hvis du vil dykke siger du
det bare til personalet på båden - og det koster ekstra).
Den planlagte rute er: Ashrafy Island - Gobal Island - Gaysoum Island - Tawila Island - Abu
Monkar (det kan dog være nødvendigt at ændre ruten alt efter vejret. Det kan også være, at et
spot er perfekt og så bliver vi bare der et par dage.)

Dag 7
KITESURFING OG RETUR TIL HURGHADA
Efter dagens kitesurfing sejler vi retur til Hurghada, hvor vi lægger til kaj og overnatter. Der vil
være mulighed for at se lidt af byen om aftenen.
Planen er at alle gæster sove på båden denne aften, men det kan ske, at vi flytter alle til et 5stjernet hotel med All Inclusive i stedet. Det afhænger af om båden har arbejde til ugen efter
og derfor er nødt til at blive gjort klar.

Dag 8
HJEMREJSE
Rejsen er slut. Vi køres til lufthavnen, hvorfra vi flyver hjem til København.

PRISEN INKLUDERER


Flyrejse fra København/Billund til Hurghada t/r (direkte fly)



20kg indtjekket bagage, 5kg håndbagage og 30kg ekstra kitebag med på flyet



Visum til Egypten



7 nætter på båden i dobbeltværelse



All Inclusive på båden (dog ikke alkohol)



Rescue Cover



Lokal Kitesurf-guide



Kitesurf-guru Lars Dam tager med på turen



Snorkling på vindløse dage



Transport til/fra lufthavnen



Mulighed for dykning (koster ekstra og kan købes på båden efter behov)



Dette er en pakkerejse og er dækket af Rejsegarantifonden og pakkerejseloven - se
hvilke fordele det medfører for dig - klik her

PRISEN INKLUDERER IKKE


Kitesurfingudstyr (skal selv medbringes - kitebag på flyet er inkl. i prisen)



Afbestillingsforsikring og rejseforsikring



Mad på flyet (kan tilvælges - 180kr)



Dykning (kan tilkøbes på evt. vindløse dage for 35 euro pr. dyk - det er inkl. alt udstyr)
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