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Life as it should be:

Lifestyle en droomstranden.

DROOMVAKANTIES

Een lifestyle-vakantie voor de ontspanner,
nachtbraker en actieveling.

WELLNESSPARADIJS

Luxe, ontspanning en rust.

CULINAIRE HIGHLIGHTS

Exotische smaken, Dine Around en cocktails
in meer dan 100 restaurants en bars.

EDITORIAL
Beste vakantieganger,
El Gouna is hét vakantieparadijs dat ieders vakantiedromen laat
uitkomen: fijne zandstranden, een lifestyle-omgeving, fantastische
watersportmogelijkheden en culinaire highlights. En dat alles in een
unieke sfeer – luxueus, stijlvol en ontspannend.
Met veel enthousiasme hebben wij deze ‘magalog’ voor u
samengesteld – een combinatie tussen de beleving van een
magazine en het hotelaanbod uit onze catalogus – om u een zo
compleet mogelijk beeld te geven van deze prachtige en veelzijdige
lifestylebestemming. Kitesurfen in de Rode Zee, golfen met
schitterend uitzicht of genieten van het bruisende centrum.
El Gouna vervult iedere wens.

OM

Joyce Akkersdijk
Sales en Marketing Manager
Nederland

FA

Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken van uw droomvakantie.
Verheug u op een unieke belevenis, verheug u op El Gouna.

LIFE AS IT SHOULD BE!

PA
Anne Raamsteeboers
Product Expert
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Stad, strand, stijl:

El Gouna heeft alles.

Lorem ipsum

OUNA

Een ontspannen en kosmopolitische lifestyle gecombineerd
met een uniek stadsbeeld biedt oneindig veel mogelijkheden
voor alle vakantiegangers.
De basis voor iedere vakantiebehoefte is een indrukwekkend
hotelaanbod. Daarnaast staat El Gouna voor veel zon,
droomstranden, kitesurfen, golfen, winkelen, wellnesscentra,
de beste bars en restaurants, uitgaansgelegenheden en
avontuur. Deze prachtige stad is gebouwd rond een lagune en
wordt gekenmerkt door een ontspannen en moderne sfeer.
Van jong tot oud, met het hele gezin of juist samen: iedereen
vindt zijn plek tussen de ‘Gounies’ tijdens een sportieve
vakantie of een ontspannende reis.
Bovendien vliegt u snel en comfortabel naar El Gouna. Door
het uitgebreide vluchtaanbod is iedere reisduur mogelijk:
een weekend weg, een week genieten of gelijk overwinteren.
U bepaalt!

Blindtext
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EL GOUNA HIGHLIGHTS:

MEER BELEVEN, MEER VAKANTIE.
EL GOUNA'S TOP-5
1 NIGHTLIFE In de haven Abu Tig Marina en in Downtown El Gouna
bevinden zich 15 te gekke clubs en bars voor de nachtbrakers. Begin met
een heerlijke 'sundowner' en duik het nachtleven in! Van de openluchtdisco
naar de shisha-bar: hier heeft u plezier met een Egyptische touch.

Highlights

2 OSMOSIS KITEBOARDING Direct aan het strand, bij LABRANDA
Club Paradisio, kunt u kitesurfcursussen volgen en vindt u complete
uitrustingen voor beginners en gevorderden. Het ruim opgezette gebied
met water tot kniehoogte is perfect voor de beginnende kitesurfers.
3 GOLFEN Of u nu professioneel golft of het een keer wilt proberen,
de 2 goed onderhouden en gevarieerde golfbanen laten niets te wensen
over. Ook worden er golfcursussen aangeboden op ieder niveau.
4 JEEPSAFARI En wat dacht u van een safari door de woestijn bij
zonsondergang of een nachtsafari op een quad? El Gouna laat u de
woestijn echt beleven. Combineer uw woestijntour met een kamelenrit
of een barbecue bij de bedoeïenen.

El Gouna
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5 DUIKEXCURSIES Duiken en snorkelen in de kristalheldere zee van El
Gouna is een absolute must voor de ontdekkingsreiziger. De 9 duikcentra
bieden duikers en snorkelaars boottochten aan naar kleurrijke koraalriffen
en mysterieuze wrakken voor de kust.

UW VAKANTIEWEER
Een ontspannen zonvakantie in El Gouna kan het hele jaar door. Het
is er heerlijk weer en er is gegarandeerd zon. In de wintermaanden
(november tot en met april) kunnen de nachten wat koeler zijn. Als u
uw vakantie in El Gouna wilt combineren met een Nijlcruise, dan zijn de
maanden oktober tot en met april aan te bevelen. In de zomer kan het
heet worden aan de Nijl.
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Sliders Cable Park

QUICK-FACTS
Tijdsverschil: zomer geen, winter +1 uur
Beste reistijd: het hele jaar door
Vluchtduur: ongeveer 5 uur
Talen: Arabisch, Engels en Duits
Valuta: Egyptische pond (EGP) €1 = ca. 22 EGP
(standdatum: 03/18, wijzigingen voorbehouden)
Geschikt voor: gezinnen, stellen en singles van
alle leeftijden die willen zonnen, zwemmen,
uitgaan, watersporten, golfen en genieten van
wellness
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Ancient Sands
Golf Club
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Mangroovy Beach
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ABU TIG
MARINA
Marina Beach Club
Moods Beach
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EL GOUNA FACTS

El Gouna in getallen & bespaartips

VAKANTIEPARADIJS IN GETALLEN

RESTAURANTS &

BARS
te vinden in El Gouna. De perfecte
locatie voor de fijnproevers,
nachtbrakers en feestgangers.
En met ons Dine Aroundprogramma kunt u de culinaire
diversiteit ontdekken.

El Gouna
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100
ER ZIJN MEER DAN

10
VERSCHILLENDE SPA'S
MEER DAN

in El Gouna nodigen uit om te ontspannen.
Veel ruimte, veel luxe en veel
mogelijkheden om u te
laten verwennen.

25

24
LAGUNES

MET KRAAKHELDER WATER BIJ EL
GOUNA NODIGEN UIT OM IN TE
ZWEMMEN. AAN DE RODE ZEE LIGT
200 KILOMETER DROOMSTRAND OP
U TE WACHTEN.

EGYPTISCHE
POND (ongeveer €1,15*)

KOST HET PER
PERSOON OM MET DE
TUK-TUK EEN RITJE TE
MAKEN DOOR HEEL EL
GOUNA, WAARHEEN U
OOK GAAT.

26

KM

ligt El Gouna van de
internationale luchthaven in
Hurghada vandaan. U bereikt
het vakantieparadijs na een
korte, comfortabele transfer.

30.000
360
DAGEN

MENSEN VAN OVER DE HELE WERELD

WONEN IN DEZE PRACHTIGE LAGUNESTAD AAN DE RODE ZEE.

ZON PER

JAAR

EUR

1 BIERTJE IN EL GOUNA KOST
EGYPTISCHE POND
(ONGEVEER €1,80*)

40

El Gouna in getallen & bespaartips

BIJ FTI KRIJGT U TOT

100%

FTI BIEDT TOT WEL

25%
VROEGBOEK

KINDERKORTING

KORTING DINE
WEKELIJKS HEEFT FTI GROUP

100

NON-STOP
VLUCHTEN VANAF

24

VERSCHILLENDE
LUCHTHAVENS
Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk en Nederland
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El Gouna

OP DE HOTELPRIJS BIJ
BOEKINGEN TOT 31.10.2018
VOOR DE REISPERIODE
VAN 01.11.18-30.04.19

EEN
PERSOONS
AROUND
KAMER
INCLUSIEF BIJ
ZONDER
GESELECTEERDE MEERPRIJS
HOTELS
BIJ GESELECTEERDE HOTELS

GRATIS

RAIL & FLY-TICKET

NAAR DUITSE LUCHTHAVENS VANAF
TREINSTATIONS IN DUITSLAND 1)

FTI behoudt zich het recht om een wijziging in de geadverteerde diensten en prijzen toe te passen alvorens de reisovereenkomst wordt afgesloten. Een prijsaanpassing
voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst kan met name worden gedaan vanwege verhoogde transportkosten, hefngen voor bepaalde diensten, zoals haven- of
luchthavengelden, of een wijziging in de wisselkoersen die van toepassing zijn op de reis in kwestie, nadat het aanbod werd gepubliceerd of als de reis die u hebt aangevraagd
alleen nog mogelijk is door de aankoop van extra aanbod na deze publicatie. Deze kortingen gelden voor het gehele FTI aanbod en zijn niet van toepassing op elk product. 1) Geldt
alleen voor pakketten van reistype PAUS gemaakt bij FTI.
*Standdatum 03/2018 onder voorbehoud van wijzigingen
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EXPERT-CHAT

Expert-chat

DIT ZEGGEN ONZE INSIDERS
»Na het samenstellen van deze ‘magalog’ heeft El Gouna
mij alleen maar meer overtuigd – het is écht een
vakantieparadijs voor iedereen! Als watersportliefhebber
zult u zich hier geen seconde vervelen en zonnen doet u aan
de heerlijke lagunestranden. Wilt u Downtown ontdekken?
Ik weet zeker dat u het bruisende centrum met bars, winkels
en restaurants geweldig gaat vinden. Maar ook op culinair
gebied steekt de lagunestad er met kop en schouders boven
uit. El Gouna is een fantastische bestemming, hopelijk bent
u straks net zo enthousiast als ik!«
Dagmar Hamoen, product- en contentspecialist, FTI Reizen

El Gouna
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ACCOMMODATIES & CULINAIR
»El Gouna is perfect voor een ontspannen
vakantie. Wat ik zo leuk vind zijn de
diverse accommodaties: van luxe
all-inclusive resorts tot sfeervolle
boetiekhotels, er is voor iedere reiziger wat te vinden!
Ook op culinair gebied kent El Gouna verschillende
lekkernijen: met het Dine Around-concept dineert u in
verschillende restaurants van de deelnemende hotels.
Mijn tip: ga heerlijk eten in het gezellige ‘Captain’s
Steakhouse’.«
Yvonne Schiltmans, manager reisbureau, Beuningen

»De hotels in El Gouna zijn
verrassend divers: voor iedereen is
er iets te vinden. Ik vond ons eigen
LABRANDA Club Paradisio erg leuk.
Het ligt aan een heerlijk strand, is voorzien van
zwembaden en naast de vele sportmogelijkheden
is er ook een kitesurfschool! Heerlijk eten kan bij
het knusse ‘Morgan’s Beach Bistro’. Een goed
allround hotel in El Gouna!«
Eva Scherphuis, sales- en marketingspecialist, FTI Reizen

ACTIVITEITEN & ONTSPANNING

Lucy Looyen, persoonlijke reisadviseur,
Huissen

»De excursie
Oasis Night is een
geweldige ervaring.
In een traditioneel
ingerichte bedoeïenentent kunt
u genieten van een Arabische
avond in de woestijn. U ruikt het
vlees op de barbecue en u hoort
Arabische muziek. Magisch en
sprookjesachtig! Geniet van een
buikdansshow onder het genot
van een heerlijk en uitgebreid
buffet. Midden in de tent kunt u
shisha proberen en traditionele
thee of koffie drinken. Rijd een
rondje op de kameel en uw 1001
sprookjesnacht is compleet!«

»Vanuit de haven New
Marina vertrekt u per
boot naar de prachtige
wereld van de Rode
Zee. Een fantastische ervaring! In
de tropische onderwaterwereld
komen de meest prachtige vissen
aan u voorbij. Een onvergetelijke
ervaring is de excursie dolfijnen
spotten. De kans dat u er een ziet
is supergroot! Wakeboarden doet
u in Cable Park, erg leuk! Voor alle
watersporten bent u in El Gouna
op de juiste plek!«
Claudia Postma, persoonlijke reisadviseur,
Bergen op Zoom

Maaike van Riesen, manager reisbureau,
regio midden

Expert-chat

»We zochten voor
begin december:
weekje zon, strand,
snorkelen, golfen,
shoppen en niet te ver vliegen. De
perfecte match bleek El Gouna.
We kregen alle dagen volle zon en
gemiddeld 25 graden. Per tuk-tuk
Downtown koffie drinken bij
het Oostenrijkse café, lunchen
bij hét visrestaurant op het
plein, shoppen in de ‘kasbah’ en
ons vergapen in de Marina. Een
rondje golfen en een dagexcursie
snorkelen maakten het plaatje
compleet. Relaxed vlogen we terug
naar het koude Düsseldorf. Wat
een verschil op 5 uur vliegen!«

El Gouna
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CULTUUR & LIFESTYLE
»Verrassend is dat
in El Gouna veel
bars en restaurants
zijn, u heerlijk kunt
wandelen langs de haven,
shoppen of op een terras kunt
zitten. Iets wat u niet veel ziet in
Egypte! Bij ‘The Bartender’ kunt
u heerlijk een drankje drinken.
Met het Dine Around-programma
eet u afwisselend in restaurants
van andere hotels. Daarnaast
is El Gouna enorm veilig en
zijn de mensen vriendelijk: een
topbestemming!«

»Wij zijn in de
winter voor 4 dagen
naar El Gouna
gegaan. Halverwege
december kwamen wij El Gouna
binnen en dachten meteen:
‘wauw!’ De dagen vlogen voorbij
en we hebben veel leuks gedaan
en gezien: van een ritje in een
tuk-tuk door de stad tot een
kamelentocht langs de lagunes.
Heerlijk genieten met een cocktail
aan de Rode Zee met uitzicht op
de kitesurfers. Kortom, echt een
aanrader.«

Simone Golbach, persoonlijke reisadviseur
Denekamp

Mariska Winnemuller, persoonlijke
reisadviseur, Huissen

»Downtown El
Gouna is rustig en
ideaal om na een
stranddag rond te
struinen bij de leuke winkeltjes
of op het terras aan de haven te
zitten. De tuk-tuk brengt u de
hele stad hoor! ’s Ochtends dronk
ik mijn cappuccino bij ‘Moods
Beachclub’ en ‘Loungebar’, waar
u een luxueus gevoel krijgt. Wilt
u shisha roken? Dat kan daar
ook gewoon in het water, geen
probleem!«
Laurette Roovers, persoonlijke
reisadviseur, Venray

WIST U AL

DAT ...

... EL GOUNA PAS BESTAAT SINDS
1989? De Egyptische ondernemer Samih
Sawiris vervulde hier met zijn bedrijf Orascom
een droom: een ultiem vakantieparadijs.

... EL GOUNA ZEER SNEL EN
GEMAKKELIJK TE BEREIKEN IS? Vanuit

Wist u al dat …?

Nederland vliegt u in zo´n 5 uur naar Hurghada.
Vanaf daar is het slechts 26 kilometer naar uw
vakantieparadijs.

... ER IN EL GOUNA E-BIKESTATIONS
BIJ ALLE HOTSPOTS IN DE STAD
ZIJN? Direct bij de haven, Downtown en op
vele andere locaties kunt u een comfortabele
ontdekkingstocht starten.

... EL GOUNA EEN HEEL VEILIGE
VAKANTIEBESTEMMING IS? De
paradijselijke lagunestad is een “Gated
Community” met bewaakte toegangen. Hier
kunnen gezinnen, stellen en singles geheel
zorgeloos genieten van hun vakantie.

El Gouna
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... OOK WIJNKENNERS IETS NIEUWS
KUNNEN ONTDEKKEN IN EL GOUNA?

... HET ALLES HEEFT WAT EEN STAD
NODIG HEEFT? El Gouna heeft moderne

Bij de wijnproeverij in de wijnkelder van El
Gouna worden de beste wijnen van het land
geserveerd. De witte en rode wijnen van Egypte
hebben al veel prijzen gewonnen en behoren tot
de beste van de wereld.

en uitstekende stedelijke infrastructuur. Van
een apotheek tot een eigen ziekenhuis en
van een kinderopvang tot een campus van
een internationale school. Ook is er een cowerkruimte voor start-ups (G*Space) te vinden.

... EL GOUNA HET HELE JAAR DOOR
EEN FIJNE BESTEMMING IS? Zelfs in de

... U VOOR EL GOUNA GEEN SPECIALE
VACCINATIES NODIG HEEFT? Wel is het

winter zijn de temperaturen nog aangenaam
warm en heeft het water tot november de
perfecte zwemtemperatuur. Uw vakantie
combineren met een Nijlcruise kan het beste in
de maanden oktober tot en met april, wanneer
het niet zo heet is in de regio van de Nijl.

EUR

aan te raden om, zoals bij iedere vakantie naar
het buitenland, te controleren of u ingeënt bent
tegen tetanus, difterie en hepatitis A.

... DE MENSEN IN EL GOUNA BIJZONDER
VRIENDELIJK EN OPEN-MINDED ZIJN?
Met recht trots op hun stad kijken zij er naar uit om
de vakantie van hun gasten zo aangenaam mogelijk
te maken. Iedereen praat graag met u over het
leven, maar niemand is opdringerig. Ook tijdens het
winkelen heerst er een ontspannen sfeer.

... U EL GOUNA GEMAKKELIJK TE VOET
KUNT ONTDEKKEN? In de kleine lagunestad

Wist u al dat …?

liggen alle hoogtepunten dicht bij elkaar, perfect
om te wandelen. Maar, een ritje in de tuk-tuk
mag natuurlijk niet ontbreken. Dit typische
vervoersmiddel is te vinden op verschillende plekken
Downtown en in de haven Abu Tig Marina.

El Gouna
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... EL GOUNA LETTERLIJK 'DE LAGUNE'
BETEKENT? De stad doet zeker zijn naam eer aan.
El Gouna is omgeven door lagunes en wordt daarom
ook wel 'Egyptisch Venetië' genoemd.

... EL GOUNA EEN ZEER
MILIEUVRIENDELIJKE STAD IS DIE
HOTELS HEEFT MET HET ECOCERTIFICAAT? Van een eigen zuiveringsinstallatie
voor zeewater tot de goed georganiseerde recycling.
Hier zijn het stadsleven, vakantie en milieu op een
moderne en duurzame manier bij elkaar gebracht.

EUR

OMGEVING
OASIS NIGHT
Omgevingsgids

EEN CULINAIRE AVOND in de woestijn die
plezier en romantiek onder de sterrenhemel combineert
tot een unieke ervaring. U leert de oriëntaalse keuken
kennen met alle geraffineerde aspecten en exotische
smaken. In een bedoeïenentent in de oase net buiten
El Gouna geniet u van een heerlijk Egyptisch diner. Er
is thee, hand geroosterde bedoeïenenkoffie en u kunt
de traditionele waterpijp uitproberen. Buikdansers
en kamelenritten zorgen ervoor dat u zich bij deze
oriëntaalse avond écht één van de bedoeïenen voelt.

el Gouna
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SWISS HOUSE
LIGT ZWITSERLAND HIER IN EGYPTE? In
ieder geval wel op culinair gebied en zelfs midden in El
Gouna. Restaurant Chuchichäschtli serveert Zwitserse
specialiteiten, zoals kaasfondue, raclette, tafelgrill,
'Käsespätzle', een vleesplankje of een tosti met Walliser
kaas. Het wordt geserveerd in een ontspannen sfeer die
u normaal gesproken alleen in Zwitserland zou krijgen.
Maar ook de wienerschnitzel en biefstuk zorgen ervoor
dat stamgasten ieder jaar terugkeren naar El Gouna.

LAGUNEBOOTTOUR
EEN HELE BIJZONDERE MANIER om de
unieke sfeer van El Gouna te ervaren is tijdens een
boottocht door de lagune. Zo krijgt u een goede indruk
van de stad en wat zich hier allemaal afspeelt. U kunt
niet alleen de verschillende, oosters geïnspireerde
hotels zien, maar ook exclusieve villa’s met kleurrijke,
weelderige tuinen en vele boten en jachten in de haven.

EUR

NGS GIDS

Insider-tips voor iedereen
die meer van El Gouna wil
ontdekken.

HUUR EEN BOOT
Omgevingsgids

ALLE HENS AAN DEK met uw eigen privélifestylecruise: de luxe boten in de haven Abu Tig
Marina zijn niet alleen prachtig modieus om te zien, ze
kunnen ook voor 1, 2, 3 of meer dagen worden gehuurd!
U voelt zich als echte jachteigenaar en cruiset met z’n
tweeën, met het hele gezin of met vrienden over de
Rode Zee. Een stijlvollere ervaring krijgt u niet!

el Gouna
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DINEREN BIJ KAARSLICHT
PURE ROMANTIEK EN SAMEN
GENIETEN: iedere dinsdagavond wordt in
het exclusieve hotel La Maison Bleue om 19.00
uur het ‘Candlelight Dinner’ georganiseerd.
Geniet van culinaire creaties van het hoogste
niveau in een sfeervolle omgeving. Ster-factor
inclusief: in La Maison Bleue zijn al veel VIP’s en
Hollywood-sterren geweest.

EUR

Veelzijdig El Gouna
El Gouna
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EL GOUNA IS PURE VARIATIE:

ZEE, PLEZIER EN SPORT.

Bijna geen vakantiebestemming ter wereld biedt u zo veel mogelijkheden
als El Gouna om precies die vakantie te vieren die u wilt. Kilometerslange
stranden, watersportmogelijkheden van topklasse, een bruisend
stadsleven en luxueuze spa’s. El Gouna - State of Mind.
El Gouna is een vakantieparadijs dat
ontstond na een concreet idee: de
beste vakantie in een fantastisch mooie
lagunestad, waar strand, sport, plezier en
ontspanning verschillende mogelijkheden
bieden van het allerhoogste niveau.

Een stad die alles heeft en tegelijkertijd
aan het milieu denkt. Daarom heeft El
Gouna de internationaal bekende City
Green Award ontvangen. Daarnaast is
El Gouna een belangrijke locatie voor
sportevenementen en de ‘Topmodel of
the World’-verkiezing!

Of het nu gaat om kitesurfen, waterskiën,
wakeboarden of golfen, de sportmogelijkheden in El Gouna
zijn van absolute wereldklasse. Zo bieden 5 kitesurfcentra
en het Cable Park cursussen aan voor beginners en
gevorderden. Ook laten 9 duikcentra u de onderwaterwereld
ontdekken en nodigen de prachtig aangelegde golfbanen
uit om te golfen met spectaculair uitzicht.

WELLNESS Pure ontspanning en luxe: wellness is erg
belangrijk in El Gouna. Hier vindt u tijd voor uzelf, kunt u
tot rust komen en kunt u werken aan een duurzaam herstel.
Of het nu gaat om een spa, aromatherapie, hamam of een
hotstonemassage. Welke behandeling u ook wilt, u kunt
deze vooraf boeken.

Veelzijdig El Gouna

SPORT

El Gouna
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STRAND Kilometerslange stranden met zongarantie,
kraakhelder water en met zelfs in november de ideale
watertemperatuur: El Gouna is de allerbeste bestemming
voor uw ontspannen strandvakantie in een veilige
omgeving. Ondergedompeld in de unieke sfeer van de
lagunes en eilanden, kunnen zonaanbidders van over de
hele wereld hier genieten.

Coole clubs, hippe bars en
stijlvolle restaurants: de casual en stedelijke sfeer van El
Gouna fascineert iedere nachtbraker. In de legendarische
bar ‘The Bartender’ geniet u van cocktails direct aan de
haven en met ons Dine Around-programma ontdekt u El
Gouna naar eigen smaak.

NIGHTLIFE & PLEZIER

EXCURSIES El Gouna heeft meer te bieden dan alleen
ontspanning en het nachtleven. Ons excursieprogramma
biedt u ervaringen die uw vakantie zullen verrijken met
onvergetelijke indrukken. Wat dacht u van een quadsafari,
paardrijden bij zonsondergang over het strand of een dag
op open zee met een jacht?

Culinair & Dine Around
El Gouna
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DAT IS VAKANTIEPLEZIER:
INCLUSIEF MEER DAN 60 RESTAURANTS
El Gouna is als een groot restaurant met afwisseling, specialiteiten en ambiance voor iedere smaak.
Ga op een culinaire ontdekkingsreis vol ervaringen. Van een diner bij kaarslicht in de haven tot
een hoogstaand menu in een luxe hotel en van een ontspannen barbecue met livemuziek tot een
idyllische picknick op het strand. In El Gouna kunt u elke dag genieten van uw vakantie op een
nieuwe, heerlijke wijze.
DOWNTOWN & DE HAVEN
In het centrum van El Gouna, in de haven Abu Tig
Marina en in de New Marina, vindt u een selectie
à-lacarte-restaurants die culinaire diversiteit op hoog
niveau garanderen. U ontdekt oosterse specialiteiten in
het restaurant 'Mazagouna' of u geniet van Zwitserse
specialiteiten in restaurant ‘The Swiss House’. Een
internationale keuken voor fijnproevers vindt u in ‘Breeze’
of ‘La Gounie’.
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DINE AROUND Geniet naar hartenlust van culinair El
Gouna. Met ons Dine Around-programma kunt u 3 keer
per week iets anders proberen in één van de deelnemende
hotels als u halfpension of all-inclusive heeft geboekt.
En dat loont zich, want El Gouna is enorm veelzijdig op
culinair gebied.
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DINE AROUND-PROGRAMMA

Hoe kan ik reserveren? Wij adviseren u om voor 12:00 uur
een tafel te reserveren bij de receptie of vertegenwoordiger
van het hotel waar u verblijft.

Hoe vaak kan het Dine Around-programma worden
gebruikt? Het Dine Around-programma kan bij een verblijf
van max. 4 nachten 1x, bij 5-6 nachten 2x en bij 7 of meer
nachten 4x gebruikt worden (met een maximum van 3x per
week).

Standdatum 03/18 onder voorbehoud van wijzigingen

Hotel-buffetrestaurants met een internationale keuken:

À-la-carterestaurants in de hotels:

H Fairways (in Steigenberger Golf Resort)
H Miramar (in Sheraton Miramar Resort)
H Palavrion (in Mövenpick Resort)
H Oceana (in Three Corners Ocean View)
H Marco Polo (in LABRANDA Club Paradisio)
H Rihana (in Three Corners Rihana Resort)
H Bellevue (in Bellevue Beach Hotel)

H La Rotisserie (in Steigenberger Golf Resort) – Internationaal
H Orient 1001 (in Sheraton Miramar Resort) – Oriëntaals
H La Piscina (in Sheraton Miramar Resort) – Italiaans
H Bua Khao (in Mövenpick Resort) – Aziatisch
H El Sayadin (in Mövenpick Resort) – Oriëntaals
H Morgan’s Beach Bistro (in LABRANDA Club Paradisio)
H Chez Pascal (in Three Corners Ocean View) – Internationaal
H Dolce Vita (in Three Corners Rihana Inn) – Italiaans
H Tandoor (in Ali Pasha Hotel) – Indonesisch
H The Steakhouse (in Captain’s Inn Hotel) – Internationaal
H Piazza Restaurant (in Ancient Sands) – Internationaal

À-la-carterestaurants in de haven Abu Tig Marina, New Marina en in het centrum:
H Mazagouna (Abu Tig Marina) – Oriëntaals
H Breeze (Abu Tig Marina) – Oriëntaals
H The Smokery Yacht Club (New Marina) – Internationaal
H The Grill (Downtown) – Oriëntaals

H The Swiss House (Downtown) – Zwitserse keuken
H Grand Lodge (Downtown) – Internationaal
H La Luna (Downtown) – Italiaans
H Puddle Duck (Downtown) – Engels

GENIETEN DIRECT AAN HET STRAND:
is het aan het strand
gelegen à-la-carterestaurant van LABRANDA Club
Paradisio. De maritieme aankleding van het restaurant
past goed bij het fantastische uitzicht over de Rode Zee.
Overdag kunt u pizza en pasta's bestellen. In de avond geniet

MORGAN'S BEACH BISTRO

u van zeevruchtenspecialiteiten en van internationale
grillgerechten van de à-la-cartemenukaart.
H Romantisch dineren aan het strand
H 4-gangenmenu in de avond mogelijk

ONZE HOTELTIP: LABRANDA CLUB PARADISIO ***** P. 58-59
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Culinair & Dine Around

Wie kan gebruik maken van het Dine Aroundprogramma?
Alle gasten die halfpension of all-inclusive hebben geboekt
bij een van de volgende hotels:
H 5 *-hotels: Mövenpick, Sheraton Mirmar, Steigenberger Golf,
Ancient Sands.
H 4 *-hotels: LABRANDA Club Paradisio, Bellevue Beach Hotel,
Three Corners Ocean View, Three Corners Rihana Resort and
Inn, Dawar El Omada.
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Dit is hoe het werkt: als u te gast bent in een van
de 5 *-hotels, dan geniet u zonder meerprijs in een
buffetrestaurant van een van de deelnemende hotels.
Brengt u uw vakantie door in een 4 *-hotel, dan kunt u
zonder extra kosten dineren in alle restaurants van de 3- en
4 *-hotels. In de restaurants van de 5 *-hotels betaalt u een
kleine toeslag van slechts 100 EGP (€5). Daarnaast ontvangt u
een tegoedbon van 50 EGP (€2,50), die u kunt inleveren bij een
van de onderstaande à-la-carterestaurants.
Alle drankjes en extra's zijn niet inbegrepen.

Nightlife
El Gouna
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PARADIJS VOOR NACHTBRAKERS:
CLUBS, BARS EN HIPPE SPOTS.
Het nachtleven van El Gouna mag zich zeker vergelijken met het nachtleven van
trendy metropolen. Het biedt een hele speciale sfeer. De 15 coole clubs en bars,
bijzondere cocktails en een enthousiast internationaal publiek nodigen uit om te
feesten tot zonsopgang. Begin met een sundowner en ervaar de unieke casual en
relaxte lifestyle van El Gouna. Veel plezier, veel stijl – Nightlife as it should be.
Het nachtleven van El Gouna speelt zich
voornamelijk af bij de hotspots in het centrum
en in de haven Abu Tig Marina. Ontspan met
een drankje in een van de hippe bars of proef
de creatieve cocktails. Probeer een shisha een traditionele waterpijp - of dans in de
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openluchtdisco onder de sterrenhemel tot
vroeg in de ochtend. Bars, clubs, kroegen en
lounges: El Gouna heeft alles wat de nacht een
feest maakt. Een bijzondere highlight is het
nieuw opgezette internationale El Gouna Film
Festival in de stijl van de Biënnale van Venetië.

Nightlife
El Gouna
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BAR „THE BARTENDER“
SHAKE IT, MR. RAY! Midden in de haven Abu Tig Marina bij het hotel Captain's Inn, ligt de beroemde bar 'The Bartender'.
De populaire barman 'Mr. Ray' Al Ramahi is één van de grootste kunstenaars in het mixen van cocktails – nog beter dan Tom
Cruise in de film ‘Cocktail’. U zult van hem houden! Met hem kunt u overal gezellig feestvieren: binnen in The Bartender, maar
ook buiten direct aan de haven. Hier is het altijd feest!
ONZE HOTELTIP: CAPTAIN'S INN HOTEL *** P. 86-87
Het hotel ligt in het hart van de Abu Tig Marina, in de meest trendy buurt van El Gouna. De hippe bar ‘The Bartender’ bevindt
zich in het hotel. Cafés, lounges, restaurants en de hotspots van het nachtleven liggen voor de deur.

PARTYTIPS
AURORA:
Een hippe club in de Abu Tig Marina met een
droomachtig uitzicht op de haven. Binnen
geniet u van cocktails en mini-burgers. Op
clubavonden is dit echt the place to be.

DUPORT POOLPARTY:
In het hotel Three Corners Ocean View vindt
eenmaal per week de legendarische poolparty
plaats. Eén ding: niemand blijft droog.

ONZE HOTELTIP:
THREE CORNERS OCEAN VIEW **** P. 74-75
Een stijlvol adults only hotel, aan drie kanten
omringd door de zee. Het is ideaal gelegen
tegenover de club Aurora – een must voor het
nachtleven van El Gouna.

EUR

Familie
El Gouna
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FAMILIEPARADIJS EL GOUNA.

GROOT VOOR DE KLEINTJES!

Een familievakantie in El Gouna? Kinderspel! Terwijl de kleintjes zich
vermaken in de miniclub of met ponyrijden, zandkastelen bouwen op het
strand of rondspetteren in de lagune, leren tieners vliegeren, golfen of
duiken. Karten en minigolfen is voor iedereen leuk. En wanneer de kinderen
gelukkig zijn, kunnen ook de ouders ontspannen. Een heerlijke vakantie in
El Gouna!
VAKANTIE MET KINDEREN Daarvoor
bent u in El Gouna aan het juiste adres. Er
zijn veel dingen te doen voor kinderen:
van een speeltuin tot een kinderbad en
van zwemles tot zandkastelen bouwen
op het familiestrand. De vlak aflopende
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zandstranden in de beschutte baaien
zijn ideaal om te zwemmen, baden en te
spelen. En omdat zo veel plezier maken
ervoor zorgt dat je trek krijgt, is er ’s avonds
een kinderbuffet om weer aan te sterken
voor de volgende avonturen.

SLIDERS CABLE PARK
Een excursie in het Sliders Cable Park staat garant voor
een geweldige dag voor actieve families. Het is de perfecte
combinatie tussen relaxen en actie. Hier kan het hele
gezin gezamenlijk het wakeboarden uitproberen. Voor de
beginners zijn er twee zogenaamde ‘Easy Riders’ om de
juiste start te maken met de sport. Voor u het weet heeft u
het onder de knie! Om te relaxen is er de Malibu Beach Club
met een zwembad, een ontspanningsruimte, een restaurant
en een bar. Er is ook een familiegedeelte met een speeltuin
en een strand aan het kunstmatig aangelegde meer.
Dagkaart
HRG2K1
p.p. vanaf € 60
Kinderen t/m 5 jaar gaan gratis mee, kinderen van 6 t/m 14 jaar
krijgen 20% korting.

Familie

ONZE HOTELTIPS
SHERATON MIRAMAR RESORT ***** P. 60-61
In Sheraton Miramar Resort brengt iedereen van klein tot
groot een onvergetelijke vakantie door. Terwijl de ouders
ontspannen in de moderne spa met sauna en stoombad,
genieten de kinderen bij de miniclub van strandactiviteiten
of spetteren zij rond in een van de 3 kinderbaden.

El Gouna
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H Eigen kinderbuffet bij diner
H Films kijken in de kinderbioscoop
H Eigen familiestrand met speelgoed

LABRANDA CLUB PARADISIO **** P. 58-59
In LABRANDA Club PARADISIO vindt iedereen alles wat ze
nodig hebben om gelukkig te zijn. Een fijn zandstrand gelegen
in een beschutte baai biedt de ideale omstandigheden om te
zwemmen en te spelen. Grote kitesurfers en kleine fans zijn
blij met de beste kitesurfspots direct aan het hotelstrand.
H Kids Club met minidisco
H 3 zwembaden en 1 kinderbad
H Dagelijks animatieprogramma met spelletjes bij het
zwembad en op het strand

THREE CORNERS RIHANA RESORT ****

P. 72-73
In Three Corners Rihana Resort hebben families met
kinderen een geweldige vakantie aan de Rode Zee. Direct
aan de kust van de lagune vindt u het hotelstrand met
ligbedden, parasols en verschillende strandactiviteiten. In de
Miniclub hebben kinderen van 4 t/m 11 jaar veel plezier en
in het aquapark vermaken niet alleen de kleintjes zich in het
koele water!
H Trixie Kids Club met speeltuin en speelkamer
H 2 zwembaden, 2 kinderbaden en een aquapark met
4 glijbanen
H Ondiep lagunenstrand voor waterpret en om
zandkastelen te bouwen
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Golf
El Gouna
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GOLFEN IN EL GOUNA!

DROOMUITZICHT GEGARANDEERD.
Van deze golfbanen zult u dankzij de spectaculaire landschappen nog lang dromen! De
bergen van de Arabische woestijn aan de ene kant, de Rode Zee aan de andere. En u, te
midden van turquoise lagunes. Waterhindernissen, zandbunkers en woestijn bieden ook
voor beginnende golfers genoeg uitdaging.
Golfen in het land van de farao’s is een onvergetelijke
ervaring. Moderne golfbanen, strakke velden en luxe
hotels omgeven door turquoise lagunes, eindeloze
zandstranden en indrukwekkende bergen laten
het hart van iedere golfer sneller kloppen. Warme
zonnestralen en een heldere hemel gegarandeerd
door de Egyptische zonnegod Ra, wie ook van neerslag
een zeldzaamheid maakt.

GOLF BY FTI – ONDERWEG MET EXPERTS
In samenwerking met de exclusieve FTI-partner
‘Golfreisen Hamburg’ biedt uw reisbureau uitgebreid
advies en assistentie bij alle vragen over uw golfreis.
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GOLF BY FTI – UW VOORDELEN:
H Het boeken van golfpakketten gebeurt al in het
reisbureau
HV
 aste speeltijden al bij het boeken van de reis
HA
 anvraag en reserveren van transfers tussen het
hotel en de golfbaan
HG
 egarandeerd en gratis golfbagagetransport
bij uw hoteltransfer
HO
 rganisatie rondom uw golfreis
FTI wenst u een mooi spel!

EL GOUNA GOLF CLUB
18-HOLES CHAMPIONSHIP-GOLFBAAN
De 18-holes Championship-golfbaan biedt een fantastisch
uitzicht op de bergen en de Rode Zee. Behendigheid,
vindingrijkheid en kracht zijn hier vereist, zowel voor
beginners als voor professionals.

Facts: 18-holes, 72 pars, handicap 45, 6296 meter, 74 score, seashore
paspalum gras.
Green Fee
3 ronden 18-holes HRG323
5 ronden 18-holes HRG73J

01.11.18 - 30.04.19
p.p. vanaf € 230
p.p. vanaf € 365

01.05.19 - 30.09.19
p.p. vanaf € 119
p.p. vanaf € 189

Golf

ONZE HOTELTIP: STEIGENBERGER GOLF RESORT ***** P. 62-63
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ANCIENT SANDS GOLF CLUB
9-HOLES CHAMPIONSHIP-GOLFBAAN
De nieuwe Championship-golfbaan ligt op een heuvel en
biedt een fantastisch uitzicht over El Gouna en de Rode
Zee. Karl Litten heeft de perfecte balans gecreëerd: een
sportieve en toch natuurlijk aangelegde golfbaan met
lagunes. Een uitbreiding naar 18 holes staat gepland.
Facts: 9-holes, 72 pars, geen handicap vereist.
Green Fee
3 ronden 9-holes HRG2R2
5 ronden 9-holes HRG2R3

01.11.18 - 30.04.19
p.p. vanaf € 136
p.p. vanaf € 225

01.05.19 - 30.09.19
p.p. vanaf € 79
p.p. vanaf € 143

ONZE HOTELTIP: ANCIENT SANDS ***** P. 64-65

GOLFPAKKETTEN
EL GOUNA - SOMA BAY - MAKADI BAY Hier heeft u de mogelijkheid om op verschillende golfbanen te spelen. Onze
pakketten zorgen voor afwisseling tijdens uw golfvakantie. De volgende pakketten zijn beschikbaar:
Pakket 1: 1x Golf Club El Gouna, 1x The Cascades Golf & Country Club, 1x Madinat Makadi Golf Resort
Pakket 2: 2x Golf Club El Gouna, 1x The Cascades Golf & Country Club, 1x Madinat Makadi Golf Resort, 1x Ancient Sands Golf Resort
Pakket 3: 2x The Cascades Golf & Country Club, 3x Madinat Makadi Golf Resort
Pakket 4: 1x Golf Club El Gouna, 1x The Cascades Golf & Country Club, 3x Madinat Makadi Golf Resort
Facts: alle golfpakketten zijn inclusief transfer
Green Fee					
Pakket 1: 3 ronden 18-holes		
HRG3MG		
Pakket 2: 4 ronden 18-holes, 1 ronde 9-holes
HRG3NG		
Pakket 3: 5 ronden 18-holes		
HRG5NQ		
Pakket 4: 5 ronden 18-holes		
HRG5NR		
		

01.11.18 - 30.04.19
p.p. vanaf € 455
p.p. vanaf € 606
p.p. vanaf € 595
p.p. vanaf € 642

01.05.19 - 30.09.19
Prijzen volgens systeem		
Prijzen volgens systeem		
Prijzen volgens systeem		
Prijzen volgens systeem

Algemene opmerking: bij het vooraf boeken van de Green-Fee wordt de reservering van de starttijd via FTI gemeld. Om dit te garanderen moet uw aanmelding minimaal
14 dagen vóór vertrek zijn binnengekomen. Geeft u het aantal spelers, de gewenste starttijden en dagen alstublieft aan bij het boeken. Geef daarbij ook de handicap
per speler aan. Let op de dresscode van het speelveld, draag schoenen met softspikes. Neem ook uw handicapcertificaat mee. Green-Fee-tickets kunt u op de 1e dag
aanschaffen bij de caddie van het speelveld. Er gelden speciale annuleringsvoorwaarden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en volgens het systeem.
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Kiten & Wakeboarden
El Gouna
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KITESURFING & WAKEBOARDING:

5 KITECENTRA & CABLE PARK.

Alle kitesurfers houden van El Gouna. Zelfs topsporters komen graag naar
de lagunestad, zowel privé als voor wedstrijden. En niet zonder reden:
perfecte wind, het hele jaar zon en 5 gecertificeerde kitesurfcentra op
verschillende plekken!
Het hele jaar door
constante wind en weersomstandigheden
maken El Gouna één van de beste
kitesurfbestemmingen van de wereld.
Het ruime aanbod scholen en cursussen
bieden zowel voor de beginner als voor
de gevorderde het ideale programma.
Professionals kunnen hun eigen uitrusting
meenemen of deze ter plaatse huren.
Kitesurfen zorgt voor een actieve
afwisseling tijdens een ontspannen
vakantie aan één van de droomstranden
van de Rode Zee.

KITESURFEN
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Leer coole moves,
bijzondere sprongen en bewijs uw kunnen
in het wakeboardcentrum 'Sliders Cable
Park'! Reist u met vrienden of familie die
geen zin hebben in actie? Geen probleem!
De Malibu Beach Club is het perfecte
toevluchtsoord. Terwijl u over het water
glijdt, trakteren uw vrienden en familie
zichzelf op een cocktail aan de bar. Hier
kunnen zij ontspannen aan het zwembad
en toekijken hoe u aan het wakeboarden
bent.

WAKEBOARDEN

OSMOSIS KITEBOARDING
Het watersportcentrum Osmosis Kiteboarding ligt direct aan het
strand van LABRANDA Club Paradisio. Twee kitesurfspots
met veel ruimte en het perfecte oefenterrein liggen
hier op u te wachten. De grote offshore zandbank ligt in
ondiep water, heeft geen obstakels en is daardoor veilig
en ideaal voor beginners. Een andere plek voor het hotel is
perfect voor gevorderde kitesurfers om van de golven te
genieten. Daarnaast worden er tal van andere watersporten
aangeboden, zoals zeilen, stand-up-paddling, kajakken en
windsurfen.

Kiten & Wakeboarden

VOOR ALLE WATERSPORTFANS!

H Kitesurfschool
HV
 erschillende kitesurfspots voor beginners en
gevorderden
H Kitesurfen, surfen, stand-up-paddling, zeilen en kajakken
HRG94K
HRG95K
HRG96K
HRG2BV
HRG99K
HRG2F7

p.p. vanaf
p.p. vanaf
p.p. vanaf
p.p. vanaf
p.p. vanaf
p.p. vanaf

€ 120
€ 255
€ 465
€ 150
€ 335
€ 65
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KITESURFPAKKETTEN
Beginnerscursus (3 uur)
Beginnerscursus (6 uur)
Beginnerscursus (12 uur)
Opfriscursus (3 uur)
Complete uitrusting (1 week)
Opslag van materiaal (1 week)

ONZE HOTELTIP:
LABRANDA CLUB PARADISIO **** P. 58-59

SLIDERS CABLE PARK
PERFECTE COMBINATIE TUSSEN RELAXEN EN
ACTIE Het Sliders Cable Park is niet alleen bij weinig wind
een toevoeging voor kitesurfers en windsurfers, maar met
coole moves en gave sprongen is het een echt paradijs voor
iedere watersportliefhebber!
H TÜV-gecertificeerde faciliteit met Olympische
standaarden en 2 kabelbanen
H Malibu Beach Club met een zwembad, lounge,
restaurant, bar en speeltuin
Bespaartip:
Bij ons bespaart u 20% ten opzichte van de prijzen ter
plaatse!
HRG2K1		
Entree		
Kinderen (2-5 jaar) HRG2K1		
Kinderen (6-14 jaar) HRG2K1		

p. p. € 60
Gratis
20% korting

De volgende diensten zijn inbegrepen:
H Complete uitrusting (zwemvest, helm, wetsuit en board)
H Instructie en begeleiding door een gecertificeerde leraar
H Gebruik van de twee kabelbanen en de ‘Easy Rider’
H Toegang tot de Malibu Beach Club
H Welkomstdrankje en lunch met een frisdrank
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Duiken
El Gouna
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DUIKEN IN EL GOUNA!

FASCINERENDE KLEUREN.

De kleurrijke onderwaterwereld van El Gouna zult u zeker adembenemend
vinden, maar onderwater zal u nooit zonder lucht komen te zitten! Daar
zorgen 9 gecertificeerde duikcentra wel voor. Dus duikers, en iedereen die wil
leren duiken, vinden hier de juiste basis. U bewondert intacte koraalriffen,
het oogverblindende onderwaterleven en mysterieuze scheepswrakken
voor de kust van El Gouna!
Of het nu gaat om beginners of
gevorderden, in El Gouna vindt iedere
duiker zijn ideale plek. Een verscheidenheid
aan riffen met verschillende soorten
koraal, evenals drop-offs met sterke
stromingen, laten duikers aan hun
trekken komen. De diversiteit van
het onderwaterleven varieert van
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haaien tot roggen, barracudascholen,
murenen, schildpadden, adelaarsroggen
en van vuurvissen tot zeenaalden en
nog veel meer. Duiken in de ochtend
of in de avond, een dagexcursie met
een duikboot of rubberboot behoren
tot de mogelijkheden, net als speciale
wrakduiktochten.

Duiken
El Gouna
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EXPERT-TIP:
TOP DUIKSPOT
SHAAB EL ERG – DE SPOT OM TE
DUIKEN MET DOLFIJNEN
Het hoefijzervormige rif van Shaab el Erg
ligt ongeveer 20 kilometer voor de kust van
El Gouna en is per boot te bereiken. Het rif
is bekend vanwege een school dolfijnen die
hier te zien is. Vaak hoort u de dieren lang
voordat u ze ziet. Luister naar een fluitend,
piepend geluid en geniet van een duik met
deze prachtige dieren. Let er wel op dat u
niet direct naar de dolfijnen toezwemt of
ze aanraakt, want dan zwemmen ze snel
weer weg. Als u afstand houdt worden ze
nieuwsgierig en komen ze vanzelf naar u
toe.
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CINDERELLA DUIKCENTER
Professionele instructeurs zorgen voor uw perfecte duikervaring en brengen u dichter bij de fantastische diversiteit van de
Rode Zee. Service en kwaliteit staan hier hoog in het vaandel. Alle duikcursussen in het duikcentrum Cinderella El Gouna zijn
georganiseerd volgens de PADI-standaarden.
Locatie: de basis van duikcentrum Cinderella El Gouna
bevindt zich aan het strand van Sheraton Miramar en heeft
een eigen aanlegsteiger van waaruit de boten dagelijks
vertrekken.
Excursies:
H Dag-duiktochten
H Halve-dag-duiktochten
H Wrakduiktochten

HRG3KG

p.p. vanaf € 340

Advanced Open Water

HRG3KK

p.p. vanaf € 275

3 dagen (6 duiktochten)

HRG3KL

p.p. vanaf € 170

5 dagen (10 duiktochten)

HRG3KM

p.p. vanaf € 250

(incl. uitrusting, excl. certificeringsvergoeding)
(excl. uitrusting en certificeringsvergoeding)
(incl. fles, gordel, lood, excl. uitrusting)
(incl. fles, gordel, lood, excl. uitrusting)

ONZE HOTELTIP: SHERATON MIRAMAR ***** P. 60-61

Duiken

Duikspots: bijvoorbeeld Shaab el Erg, Abu Nuhas, Thistlegorm

Open Water

El Gouna
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DIVE TREK
De duikschool 'Dive Trek' is een internationale school en biedt duiktochten aan in een ontspannende en professionele sfeer.
Het team van de duikschool spreekt meerdere talen. Alle duikcursussen zijn volgens de PADI-standaarden.
Locatie: de duikschool ligt nabij de haven, waar duikboten
liggen.
Excursies:
H Dag-duiktochten
H Halve-dag-duiktochten
H Wrakduiktochten
Duikspots: bijvoorbeeld Shaab el Erg,
Shaab Umm Usk, Umm amar

Open Water

HRG73N

p.p. vanaf € 330

Advanced Open Water

HRG74L

p.p. vanaf € 270

3 dagen (6 duiktochten)

HRG74N

p.p. vanaf € 180

5 dagen (10 duiktochten)

HRG75L

p.p. vanaf € 270

(incl. fles, gordel, lood, excl. certificeringsvergoeding)
(incl. fles, gordel, lood, excl. certificeringsvergoeding)
(incl. fles, gordel, lood)

(incl. fles, gordel, lood)

ONZE HOTELTIP: LABRANDA
CLUB PARADISIO
P. 58-59
BELLEVUE BEACH
HOTEL ********
P. 60-61
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Paardrijden
El Gouna
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PAARDRIJDEN IN EL GOUNA!

EEN ONVERGETELIJKE ERVARING

Ervaar El Gouna vanuit een ander perspectief. Op de rug van een paard leert u de
geweldige stranden langs de Rode Zee kennen. "Habiba Horse" staat garant voor
goede service, geweldige paardrijdtochten en dierenwelzijn van het hoogste niveau.
Veiligheid van mens en dier staat hier centraal.
Er is voor ieder wat wils: beginners, gevorderden
of zelfs professionals kunnen genieten van de
schoonheid van een ontspannende rit te paard.
Ervaren gidsen begeleiden de excursies en staan
voor u klaar voor hulp en advies.

Een romantische tocht bij zonsondergang, een rit
over het strand of galopperen door de woestijn.
Bij 'Habiba Horse' ervaart u het unieke karakter
van Egypte in El Gouna op de rug van een paard.
Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om te rijden
op een kameel.

Tour 1 strand en woestijn
Tour 2 strand, woestijn en oase
Tour 3 El Gouna

Opmerking: alle touren zijn vanaf 6 jaar, bij jongere kinderen
dient een ouder deel te nemen aan de tour, kinderen zijn
verplicht een cap te dragen. Caps worden ter beschikking
gesteld. Een lange broek en stevige schoenen worden
aangeraden.

HRG3GN
HRG3GP
HRG3GR

(zwemmen met paarden inclusief)

p.p. vanaf € 100
p.p. vanaf € 110
p.p. vanaf € 175

EUR

Actief El Gouna
El Gouna
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ACTIEF IN EL GOUNA:

ALTIJD IN BEWEGING.

In El Gouna vinden sportliefhebbers alles wat zij nodig hebben om
stoom af te blazen. De turquoise blauwe zee is natuurlijk voor surfers,
windsurfers en zeilers een waar paradijs, maar ook aan land zijn er
genoeg mogelijkheden. Van volleybal tot tennis en van squashen tot
voetbal. Iedere sportfanaat kan hier zijn energie kwijt!
Het aanbod voor een actieve
vakantie in El Gouna is erg divers,
en dat op het hoogste niveau. Van
trainingen in exclusieve fitnessclubs
tot een motorcross challenge voor de
echte avonturier. Alles is hier mogelijk!
Exclusieve ervaringen, zoals een luxe

SPORT

jacht voor een dag of een fitnesstraining
met uitzicht op zee, maken uw
vakantieprogramma compleet. En het
beste van alles: u kunt direct bij uw gids
van Meeting Point activiteiten boeken
en profiteren van kortingen op veel
deals!

BIKE RENTAL
El Gouna op de fiets: een ontspannen manier om de
omgeving te verkennen! Trakteer uzelf op een fietstocht
door de stad. Downtown en in de haven kunt u een
fiets huren en deze ook op een eenvoudige manier weer
terugbrengen wanneer het u uitkomt.

Actief El Gouna

Nog comfortabeler El Gouna ontdekken? Dan kunt u ook
een e-bike huren. Op verschillende punten in de stad, ook
wel een 'Baddel' genoemd, kunt u een e-bike huren. Heel
makkelijk: u kunt uw e-bike bij iedere willekeurige Baddel
weer terugbrengen! Een Baddel vindt u onder andere in
Sheraton Hotel, Fanadir Hotel, LABRANDA Club Paradisio,
maar ook in het centrum en bij de haven.

De Motorclub Egypte staat bekend om zijn
spectaculaire hoogtepunten. Naast het jaarlijkse
El Gouna Motocross Festival met kampioenen
van over de hele wereld, zijn er altijd nieuwe
uitdagingen. Zoals de wereldrecordpoging 24
uur motorcrossen en de El Gouna International
motocross Competition. Niet minder legendarisch
zijn de grootse feesten waar populaire DJ's na
afloop optreden.

LAX FITNESSCLUB
De ultramoderne fitnessclub LAX Gym &
Lounge ligt op slechtst een paar minuten lopen
van de haven Abu Tig Marina. LAX Gym heeft
een groot aanbod moderne sportfaciliteiten,
die u een hoog trainingsniveau bieden in een
sportieve en ontspannen sfeer. En dat allemaal
met een sensationeel uitzicht op de Rode Zee!
Een dagkaart kost 150 EGP (ca. €7) per persoon.
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EL GOUNA MOTOCROSS

Wellness
El Gouna
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WELLNESS IN EL GOUNA.

ONTSPANNEN LUXE!

Ontspannen, onthaasten en rust. Een moment voor uzelf, even niets
doen en heerlijk genieten van wellness: tijdens een vakantie niet
ongewoon. In El Gouna geniet u van hotstonemassages, Ayurveda- en
anti-agebehandelingen en meer wellnesswonderen. Deze behandelingen
zullen ongetwijfeld een ontspannend effect op u hebben!
WELLNESS & SPA Dompel uzelf onder
in luxe, oosterse sferen en geniet van rust
en uw persoonlijke wellnessprogramma.
Ontspan in de sauna en hamam,
geniet van een massage of van het
rustgevende effect van aromatherapie.

EUR

Holistische vakanties voor lichaam en
geest, dat is waar onze geselecteerde
wellnesshotels en ervaren therapeuten
voor staan. Bovendien kunt u vooraf uw
behandelingen boeken bij FTI.

SHAHRAZAD EN SHARYAR
Een intensief ontspanningsprogramma voor lichaam en
geest! Gecreëerd voor stellen, honeymooners of beste
vriendinnen die willen genieten van onze privémassagekamer
met een romantische sfeer, sauna, stoombad en jacuzzi.
Wat dacht u van een kokos lichaamspeeling, een full-body
chocolademasker of een wellnessmassage?

120 minuten duo-massage

HRG5BF

300
p.p. vanaf € 150
p.p. vanaf €

120 minuten privémassage
HRG5BG
(Van toepassing in de spa's van de volgende hotels: Steigenberger Golf
Resort, Sheraton Miramar El Gouna, LABRANDA Club Paradisio, Three
Corners Ocean View)

Geniet ongestoord van een luxe bad terwijl u luistert naar
ontspannende oriëntaalse muziek. Adem diep in en verwen
uzelf met een luxueus wellnessprogramma dat begint met
een stoombad en een full-body masker met ghassoul klei.
Hierna wordt uw lichaam gescrubt en voelt uw huid weer
heerlijk zacht. Een anti-stressmassage van een uur is de kers
op de taart. Hierbij vergeet u de tijd en omgeving.
HRG5BH

210
p.p. vanaf € 105

p.p. vanaf €

100 minuten privémassage
HRG5BJ
(Van toepassing in de spa's van de volgende hotels: Steigenberger Golf
Resort, Sheraton Miramar El Gouna, LABRANDA Club Paradisio, Three
Corners Ocean View)

ONZE HOTELTIP:
STEIGENBERGER GOLF RESORT ***** P. 62-63

De spa, die zich naast de golfclub bevindt, is een mengelmoes
van oriëntaalse en oostelijke sferen. Behandelingen worden
in vier verschillende ruimtes aangeboden, zowel privé als
voor duo's. Het wellnesscenter in de spa is ontworpen
als Turkse hamam en beschikt over twee verwarmde
ontspanningsbaden, een stoombad, een sauna en een koud
dompelbad. Toegang is gratis voor alle hotelgasten.
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El Gouna

100 minuten duo-massage

Wellness

ORIENTAL HARMONY

ONZE HOTELTIP:
LABRANDA CLUB PARADISIO **** P. 58-59

De Planet Spa biedt voor alle gasten gratis gebruik van de fitnessruimte, sauna, jacuzzi, het stoombad en ontspanningsbad.
Massages worden in eenpersoons- en tweepersoonsruimtes
aangeboden. Alle massages, gezichtsbehandelingen,
gezondheidstherapieën en huidproducten combineren de oude
Egyptische filosofie met moderne techniek.

EUR

Lagunelandschap
Lorem ipsum

voor genieters

Blindtext
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EUR

El Gouna
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EUR

El Gouna omgeving

Vluchtprogramma
El Gouna
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IN NOG GEEN 5 UUR
NAAR HET VAKANTIEPARADIJS!
Met FTI en onze partners bent u snel en direct in El Gouna: in slechts
5 uur vliegt u naar Hurghada en bereikt u na een korte transfer van
ca. 30 minuten uw vakantieparadijs. Wij bieden wekelijks 100 vluchten
aan vanaf Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.
Als vakantieganger van FTI vliegt u met
SunExpress, Condor, FlyEgypt, Azur Air,
Small Planet, Eurowings en Corendon.
Hierdoor hebben wij een groot aanbod
vertrekluchthavens en vluchtdagen. De reis
kan geheel flexibel worden samengesteld.
Of u nu een ontspannen weekend in de

EUR

zon wilt doorbrengen, of gelijk de jaarlijkse
zonvakantie: u hebt de keuze uit tal van
luchthavens vanaf waar meerdere vluchten
per week vertrekken naar Hurghada. Vanaf
Amsterdam 3 keer per week en vanaf
Düsseldorf zelfs dagelijks!

Libanon

Ostsee

Dänemark

Litauen
Syrien

Danzig

Middellandse Zee

Mragowo

Israël

Noordzee

Jordanië

Amsterdam
Münster

Nederland

Niederrhein

Oostende

BRÜSSEL

België

Düsseldorf
Keulen

WARSCHAU

Polen

Egypte

Duitsland
Nijl

El Gouna
Hurghada

Rode
Zee

Luxemburg

Vluchtprogramma

Krakau

Tschechien

UWFrankreich
VOORDELEN:

Slowakei

VEEL VLUCHTEN, VEEL FLEXIBILITEIT
Nasser• Flexibele verblijfsduren mogelijk
See
• Aantrekkelijke
prijs-kwaliteitsverhouding
Österreich
• Nu 3x per week met vertrek vanaf Amsterdam:
op dinsdag, donderdag en zaterdagUngarn
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Sudan

El Gouna

• Slechts 5 uur vliegen naar Hurghada
• Groot vluchtaanbod met meer dan 100 vluchten
Schweiz
per week van verschillende
luchthavens in Nederland
en Duitsland

EUR

Service ter plaatse
El Gouna
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VOOR U TER PLAATSE:
PERSOONLIJKE SERVICE.
Hulp en tips uit eerste hand: in de Me Point Lounge in LABRANDA Club
Paradisio treft u onze experts van Meeting Point Egypte aan. Zij staan voor
u klaar met tips over activiteiten en excursies en hebben ideeën over alles
wat uw vakantie mooier kan maken. En een glimlach is altijd inbegrepen!

EUR

SERVICE VAN DE REISLEIDING

ONZE DIENSTEN TER PLAATSE:

Onze vertegenwoordigers staan persoonlijk
voor u klaar, zodat u vanaf de eerste dag kunt
genieten van uw vakantie. Of het nu gaat
om sport, excursies, problemen of algemene
vragen over uw vakantie: uw reisleider is de
hele dag telefonisch bereikbaar. Daarnaast is
hij te vinden in de Me Point Lounge van hotel
LABRANDA Club Paradisio of in de lounges
van de overige hotels tijdens bezoektijden.

• Service op de luchthaven
• Inclusief transfer
• Privétransfer naar uw hotel bij te boeken
• Excursie-adviezen
• Reisvertegenwoordiger ter plaatse
• Me Point Lounge
• 24 uur bereikbaar in geval van nood
• Duits- en Engelstalige reisleiding
• Welkomstbijeenkomst
• Autoverhuur

CONCIËRGESERVICE:

Service ter plaatse

Mist u iets voor een perfecte vakantie?
Vraag het uw reisbureau of uw reisleiding
ter plaatse:
• Speciale

arrangementen, excursies of
eventtickets
• Medicijnen en medische hulpmiddelen
• Hondenoppas

en babysitter, arts,
fitnesstrainer, etc.
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EXCURSIES:

El Gouna

Houdt u van de natuur, bent u
avontuurlijk, interesseert u zich in cultuur
en geschiedenis, of bent u culinair
ingesteld? Uw reisleider ter plaatse vindt
gegarandeerd de juiste excursie voor u.
Laat ons u persoonlijk advies geven en
ervoor zorgen dat u de mooiste tijd van
het jaar heeft. Een selectie van mogelijke
excursies vindt u op pagina 42/43.

PRIVÉTRANSFER
Voor wie liever in privésfeer wil reizen en het comfort van een
eigen chauffeur waardeert, bieden wij onze privétransfers
aan. Ga naar uw dichtstbijzijnde reisbureau voor meer
informatie en prijzen om een privétransfer te boeken.

Hurghada luchthaven – El Gouna

p. p. vanaf € 30

EUR

SIGHTSEEING &
TOURS
Sightseeing & Tours

MAHMYA-EILAND
EEN CARIBISCH EILAND IN DE RODE ZEE Geniet van een
onvergetelijke dag op dit romantische eiland! Laat u betoveren door
hagelwitte stranden en kristalhelder water en ontdek de prachtige
onderwaterwereld tijdens een snorkelexcursie bij het nabijgelegen rif.
U zult versteld staan!
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point
• Lunch (incl. drankjes)

El Gouna
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Dagen: dagelijks
Duur: ca. 9 uur: 09.00 - 18.00 uur

per persoon vanaf €

69

DOLFIJNEN SPOTTEN
ONTDEK DE KLEURRIJKE ONDERWATERWERELD!
Een hele dag op het water! Maak een boottocht over de Rode Zee,
verken de unieke onderwaterwereld met keurrijke koralen en spot
diverse vissen bij twee snorkelstops. U geniet de hele dag op zee en
ervaart de Rode Zee zoals zou moeten. Met een beetje geluk ziet u
dolfijnen vanaf de boot.
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point
• Lunch (incl. drankjes)
Dagen: dagelijks
Duur: ca. 5,5 uur: 09.30 - 15.00 uur

per persoon vanaf €

42

MEGASAFARI
EEN DAG VOL ACTIE Midden in de nacht rijdt u met een jeep naar
een bedoeïenendorp, waar u de cultuur van Egypte van dichterbij kunt
leren kennen. Daarna maakt u een rit op een quad van 75 minuten
waarbij u uzelf helemaal kunt uitleven. Vervolgens rust u even uit op
de rug van een kameel. Om deze indrukwekkende dag af te sluiten is er
een barbecue met aansluitend programma.
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point
• Lunch (incl. drankjes)
Dagen: maandag, woensdag en vrijdag
Duur: ca. 7,5 uur: 11.30 - 19.00 uur

per persoon vanaf €
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Alle excursies zijn ter plaatse bij uw reisleiding van Meeting Point Egypt te boeken. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

EUR

Van het lagunestrand in El Gouna naar de zandduinen in de uitgestrekte woestijn. Ontdek de
zandvlaktes op een quad of op de rug van een kameel. Ervaar het Robinson Crusoë-gevoel tijdens een
dag op een verlaten eiland, verken de Vallei der Koningen of bewonder de Piramides van Gizeh. Ons
excursieprogramma biedt voor iedereen een persoonlijk vakantiehoogtepunt.

CAÏRO - 1 DAG MET DE BUS
Sightseeing & Tours

DOMPEL UZELF ONDER IN HET OUDE EGYPTE Beleef kunst
en cultuur! Een absolute must is natuurlijk de highlight van Egypte: de
drie grote Piramides van Gizeh, maar ook de indrukwekkende Sphynx
mag u niet missen. Bezoek het wereldberoemde Egyptisch Museum en
bewonder daar de kostbare grafschatten van Toetanchamon.
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point
• Lunch en entreegelden

43
per persoon vanaf €

85

Piramiden van Gizeh

El Gouna

Dagen: dinsdag, donderdag en zondag
Duur: de hele dag

LUXOR - 1 DAG MET DE BUS
VOOR GESCHIEDENIS- EN CULTUURLIEFHEBBERS U zult
versteld staan! Bij het bezoeken van het enorme tempelcomplex van
Karnak, dat in de oudheid een van de zeven wereldwonderen was, krijgt
u een goede indruk van Egpyte. U bezoekt de Tempel van Hatsjepsoet
en de Kolossen van Memnon om vervolgens naar de Vallei der Koningen
te gaan. Natuurlijk mag een vaart over de Nijl niet ontbreken.
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point
• Lunch en entreegelden
• Vaart over de Nijl
Dagen: dinsdag, donderdag en zondag
Duur: de hele dag

Nijl

per persoon vanaf €

89

EL GOUNA CITY TOUR
VERKEN EL GOUNA! Rond 09.00 uur wordt u opgehaald bij uw
hotel, start u de dag met een prachtige laguneboottocht en aansluitend
bezoekt u het aquarium, de haven, de kerk én gaat u winkelen in de
bazaar in Kafr El Gouna. Een complete dag om El Gouna te leren kennen!
Inbegrepen:
• Ophaalservice bij het hotel
• Duits en Engels sprekende gids van Meeting Point

Dagen: maandag, woensdag en vrijdag
Duur: ca. 4 uur: 09.00 - 14.00 uur

per persoon vanaf €

25

Alle excursies zijn ter plaatse bij uw reisleiding van Meeting Point Egypt te boeken. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

EUR

El Gouna non-stop

STRESSVRIJ
CAÏRO

El Gouna

44

El Gouna

COMBINEER UW
VAKANTIE MET
EEN EXCURSIE
NAAR DE NIJL
Zon en cultuur: met FTI kunt u
uw strandvakantie combineren
met een excursie naar de Nijl
om alle hoogtepunten van dit
indrukwekkende stukje Egypte te
ontdekken.
Vakantie in de regio van de Nijl biedt u alle
mogelijkheden om te beleven, te ontspannen
en te ontdekken. Het beste is dat u met een
direchte vlucht vanaf El Gouna naar Luxor
of Caïro vliegt om deze steden te bezoeken.
Bekijk de volgende pagina's voor meer
informatie over de excursies!

Hurghada

Ni

jl

Luxor

EN SNEL

NIEUW

WAAROM EEN LANGE BUSREIS ALS U OOK
KUNT VLIEGEN?
DIRECTE VLUCHTEN VANAF EL GOUNA
NIEUW
El Gouna non-stop

Vluchtpakket (LXR533)

slechts € 99 p.p.

De transfer van en naar de luchthaven van El Gouna is bij dit
vluchtpakket inclusief.

45

BOEK OOK EEN NIJLCRUISE BIJ FTI
Vluchtpakket

ONTDEK DE NIJL
Een ander prachtig stukje van Egypte is de Nijl. De beste manier
om deze rivier te ontdekken is tijdens een Nijlcruise. FTI heeft
een groot aanbod Nijlcruises, natuurlijk ook voor u boekbaar.
Heeft u interesse? Ga naar uw reisbureau en vraag naar de
mogelijkheden. Hier kunt u tevens online de Duitse magalog
over de Nijlcruises opvragen.

Notitie voor het reisbureau:
boek het vluchtpakket in een afzonderlijke boeking met de code TA.

Caïro
Tempel van Karnak

ca.
50 min.

El Gouna
Ni

jl

ca.
50 min.

Luxor
Esna

Tempel van Philae

Assuan

El Gouna strand

EXCURSIE LUXOR

EXCURSIE CAÏRO

Excursies naar de Nijl vooraf boeken met een comfortabele
en snelle binnenlandse vlucht? Dat kan. Kijk verder op pagina
46/47 voor de details.

Boek van tevoren excursies in de miljoenstad aan de Nijl
en verwonder u over oude monumenten en een modern
stadsbeeld. Binnenlandse vlucht van El Gouna inbegrepen.
Meer informatie vindt u op pagina 48/49.

El Gouna

COMFORTABEL EN SNEL

Dit jaar nieuw bij FTI: een snelle en comfortabele reis naar
het mooiste deel van Egypte. U boekt een directe vlucht en
u vliegt vanaf de luchthaven van El Gouna in minder dan 50
minuten naar Luxor of Caïro. Op deze manier combineert u uw
strandvakantie met een dagje cultuur.

EXCURSIE NAAR LUXOR
Maak gebruik van ons unieke aanbod en boek een excursie naar
Luxor - met een binnenlandse vlucht vanaf El Gouna bent u snel
en gemakkelijk op deze indrukwekkende bestemming.

Excursie Luxor

Tempels van Karnak

DAGEXCURSIE

46

El Gouna

Ervaar de hoogtepunten van Luxor in slechts één dag.
U vliegt gemakkelijk en snel van El Gouna naar Luxor
(in minder dan 50 minuten).
U wordt opgehaald bij uw hotel en u vertrekt naar
de luchthaven van El Gouna (vlucht om 09.00 uur).
Na aankomst in Luxor gaat u eerst naar het westen
van Thebe, aan de westelijke oever van de Nijl. Daar
bezoekt u de beroemde Vallei der Koningen met de
laatste rustplaatsen van de voormalige heersers.
Hierna bezoekt u de Tempel van Hatsjepsoet. Op de
terugweg naar het oosten van Luxor, het voormalige
Thebe, passeert u de 20 meter hoge Kolossen van
Memnon. Na een typische lokale lunch gaat u terug
in de tijd en bezoekt u de meest imposante tempels
van Egypte – het tempelcomplex van Karnak, met een
zuilengang bestaande uit 137 pilaren. Met geweldige
indrukken gaat u ’s avonds per binnenlandse vlucht
terug naar uw hotel (vlucht om 18:30 uur).

INBEGREPEN DIENSTEN:
• Binnenlandse vluchten El Gouna – Luxor – El Gouna
•	Alle transfers in een moderne bus met airco
• Lunch (excl. drankjes)
•	Excursies en bezienswaardigheden volgens het
programma (incl. entreegelden)
• Gecertificeerde gids
Dagexcursie

EUR

LXR470

€ 169 p.p.

LUXOR À-LA-CARTE
Een bijzondere ervaring in de dagexcursie ‘Luxor à-lacarte’. Ontdek de hoogtepunten van Luxor in privésfeer,
met een eigen gids en chauffeur.

Excursie Luxor

U wordt opgehaald bij uw hotel en u vertrek naar de
luchthaven van El Gouna (vlucht om 09:00 uur). Na
aankomst in Luxor wordt u verwelkomd door uw privégids
en begint u aan uw reis naar de tijd van de farao’s. Naast
de beroemde Vallei der Koningen en de Tempel van
Hatsjepsoet, bezoekt u de meest indrukwekkende tempel
van Egypte: het tempelcomplex van Karnak. Daarnaast
krijgt u een typische lokale lunch. En het beste gedeelte:
u kunt de dag naar eigen smaak invullen. Met een
binnenlandse vlucht gaat u terug naar uw hotel (vlucht
om 18:30 uur).
Deze beschrijving is een suggestie. Als u andere wensen
hebt, geef dit dan op tijd (uiterlijk 48 uur van tevoren) aan
bij uw reisleider.

INBEGREPEN DIENSTEN:
• Binnenlandse vluchten El Gouna – Luxor – El Gouna
•	Alle privétransfers in moderne voertuigen met airco
• Lunch (excl. drankjes)
•	Excursies en bezienswaardigheden volgens het
programma (incl. entreegelden)
• Gecertificeerde gids
• Geen groep
LXR532

El Gouna

Dagexcursie à-la-carte

47

€ 260 p.p.

• De hierboven genoemde excursies zijn enkel te boeken voor
gasten die verblijven in El Gouna, Hurghada. Sahl Hasheesh
of Makadi Bay.
•G
 asten die in hotels op andere locaties in de regio
verblijven, kunnen de excursie ter plaatse boeken bij hun
reisvertegenwoordiging van Meeting Point (indien van
toepassing tegen een meerprijs)

EUR

EXCURSIE NAAR CAÏRO
Boek van tevoren een excursie naar Caïro
inclusief binnenlandse vlucht vanaf El Gouna.
De snelste en makkelijkste manier!

DAGEXCURSIE CAÏRO
Excursie Caïro

Wie Caïro niet gezien heeft, heeft Egypte niet gezien!
Vlieg snel en gemakkelijk van El Gouna naar Caïro
en ervaar de hoogtepunten van deze metropool in
slechts één dag.
In de vroege ochtend wordt u opgehaald bij uw
hotel en vertrekt u naar de luchthaven van El
Gouna voor een binnenlandse vlucht naar Caïro.
Een dag vol fascinerende indrukken wacht op u. Bij
aankomst gaat u direct naar het Egyptisch Museum
in het stadscentrum. Tijdens uw bezoek bewondert
u prachtige tentoonstellingen uit de tijd van de
farao’s. Zeker de moeite waard zijn de pronkstukken
uit het graf van Toetanchamon, zoals zijn gouden
masker. Hierna volgt een typische lokale lunch.
Vervolgens rijdt u naar de buitenwijken, met het
hoogtepunt van de dag – de Piramiden van Gizeh.
Het UNESCO-Werelderfgoed ligt op een plateau
aan de rand van de stad en voert u terug naar de tijd

El Gouna
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van de grote heersers van Egypte. Grijp uw kans en
bewonder de gigantische piramide van binnenuit
(optioneel, afhankelijk van beschikbaarheid). Na
een korte wandeling bereikt u het standbeeld van
de beroemde sfinx. Geladen met vele indrukken
keert u in de avond weer terug naar uw hotel in El
Gouna.

INBEGREPEN DIENSTEN:
• Binnenlandse vluchten
El Gouna – Caïro – El Gouna
• Alle transfers in een moderne bus met airco
• Lunch (excl. drankjes)
• Excursies en bezienswaardigheden volgens
het programma (incl. entreegelden)
• Gecertificeerde gids
Dagexcursie

CAI553

€ 179 p.p.

CAÏRO À-LA-CARTE
Een heel bijzondere ervaring is de dagexcursie
‘Caïro à-la-carte’. Ontdek de hoogtepunten van de
metropool op uw eigen manier met een eigen gids
en chauffeur.
Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald bij uw
hotel en vertrekt u naar de luchthaven van El
Gouna. Bij aankomst in Caïro wacht een privégids
op u om de dag te beginnen. Bezoek de gigantische
Piramiden van Gizeh met de sfinx, bewonder de
tentoonstellingen van de farao’s in het Egyptisch
Museum, verken het centrum van Caïro of maak
een tocht met een zeilboot over het water en
verwonder u over de skyline van deze wereldstad.
Laat u meeslepen door de flair van de grootste stad
van Afrika. In de avond vliegt u weer terug naar uw
hotel in El Gouna.

EUR

Deze beschrijving is een suggestie. Als u andere
wensen heeft, geef dit dan op tijd (uiterlijk 48 uur
van tevoren) aan bij uw reisvertegenwoordiging ter
plaatse.

INBEGREPEN DIENSTEN:
• Binnenlandse vluchten
El Gouna – Caïro – El Gouna
• Alle transfers in een modern voertuig met airco
• Lunch (excl. drankjes)
• Excursies en bezienswaardigheden volgens
het programma (incl. entreegelden)
• Gecertificeerde gids
• Geen groep
Dagexcursie à-la-carte

CAI555

€ 275 p.p.

2 DAGEN CAÏRO
Dompel uzelf onder in de culturele stad aan de Nijl en leer
het echte Egypte kennen. Comfortabel en snel vliegt u per
binnenlandse vlucht van El Gouna naar Caïro, waar twee
prachtige dagen vol indrukken op u wachten.

DAG 1: OLD CAÏRO

Excursie Caïro

In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en vertrekt
u naar de luchthaven van El Gouna (vlucht om 12:00 uur).
Bij aankomst in Caïro vervolgt u uw weg naar de bruisende
bazaar ‘Khan el Khalili’. Hier gaat u op verkenning en kunt
u handgemaakte souvenirs kopen. Mis de nabijgelegen
Al Azhar moskee niet. De islamitische architectuur zal
u boeien! Na de lunch in de buurt van de bazaar gaat u
terug naar het hotel. U checkt in bij het hotel en geniet
van het avondeten. In de avond heeft u de mogelijkheid
om de show bij de piramiden te bezoeken (optioneel).

DAG 2:
WERELDERFGOED VAN DE FARAO‘S
Na het ontbijt in het hotel volgt het hoogtepunt van uw
verblijf: een bezoek aan de Piramiden van Gizeh. Het
UNESCO-Werelderfgoed ligt op een plateau aan de rand
van de metropool en brengt u terug naar de tijd van de
grote Egyptische heersers. Na een korte wandeling bereikt
u het standbeeld van de beroemde sfinx – fotograferen
is toegestaan. Hierna rijdt u ca. 20 kilometer zuidwaarts
en bereikt u de oude Egyptische necropolis Sakkara. Hier
kunt u de Piramiden van Djoser bewonderen – één van ’s
werelds eerste piramiden ooit. Hierna volgt een transfer
naar de luchthaven en keert u weer terug naar uw hotel
in El Gouna.

El Gouna
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INBEGREPEN DIENSTEN:
• Binnenlandse vluchten El Gouna – Caïro – El Gouna
• Alle transfers in een moderne bus met airco
• 1 overnachting in een comfortabel hotel
o.b.v. halfpension
• Excursies en bezienswaardigheden volgens
het programma (incl. entreegelden)
• Gecertificeerde gids
2 dagen Caïro

CAI554

€ 225 p.p.

Pyramiden

• De hierboven genoemde excursies zijn enkel te boeken voor gasten die verblijven in El Gouna, Hurghada. Sahl Hasheesh of Makadi Bay.
• Gasten die in hotels op andere locaties in de regio verblijven, kunnen de excursie ter plaatse boeken bij hun reisgids van Meeting Point
(indien van toepassing tegen een meerprijs)

EUR

EL GOU

Laguneparadijs
Lorem ipsum

en feelgood-community!

Blindtext
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El Gouna is wonderbaarlijk veelzijdig.
Iedereen vindt hier zijn lievelingshotel.
Golfers voelen zich het meest comfortabel
dicht bij de golfbaan, kitesurfers springen
het liefst vanuit hun bed op de plank,
en duikers zitten graag dicht bij het
duikcentrum. Gezinnen kijken uit naar de
verschillende faciliteiten voor groot en
klein, en nachtbrakers storten zich graag
op het bruisende nachtleven. Eén ding is
voor iedereen hetzelfde: El Gouna staat
garant voor een onvergetelijke vakantie!

EUR

El Gouna

El Gouna hotels

OUNA
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HOTELS IN EL GOUNA

PARADIJSELIJKE DIVERSITEIT

El Gouna heeft iets weg van een perfect vakantieparadijs. Dat is ook niet zo
vreemd. De charmante lagunestad is nieuw opgezet en heeft daardoor perfecte
infrastructuur. Daarnaast voldoet het aan moderne en milieuvriendelijke criteria.
DOWNTOWN In het hart van El Gouna
kunt u zich dag en nacht op uw gemak voelen.
Hier vindt u gedurende de dag gezellige cafés,
restaurants, bars en leuke winkeltjes waar
u in alle rust kunt rondsnuffelen naar een
souvenirtje. Er zit ook een grote apotheek.
’s Avonds bruist het in het hart van de stad:
trendy clubs nodigen uit om tot in de ochtend
te dansen, cocktails te drinken en te genieten
van een heerlijke zomerse avond. En voor een
euro wordt u met een tuk-tuk weer terug naar
uw hotel gebracht!

EUR

ABU TIG MARINA Als El Gouna al een
bijzondere plek op aarde is, dan is de haven
de kers op de taart. De uitgebreide en goed
onderhouden promenade herinnert aan de
flair van Monaco. Als u het jetset-gevoel
wilt ervaren, kunt u op het terras gaan
zitten en genieten van de luxe jachten die
in de haven liggen. In de avond geniet u van
jachthavenfeesten en voelt het alsof u in ZuidFrankrijk bent.

El Gouna Hotels

Ancient Sands
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Cinderella
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Sliders Cable Park
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El Gouna
Golf Club

6

Rode Zee

2
Osmosis
Kiteboarding

Orca Dive Club

UW HOTELS
1
2
3
4
5
6
7
8

La Maison Bleue ******
LABRANDA Club Paradisio ****
Sheraton Miramar Resort El Gouna *****
Steigenberger Golf Resort *****
Ancient Sands *****
Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****
Bellevue Beach Hotel ****
Dawar El Omda ****

P. 56-57
P. 58-59
P. 60-61
P. 62-63
P. 64-65
P. 66-67
P. 68-69
P. 70-71

9
10
11
12
13
14
15
16

Three Corners Rihana Inn & Resort ****
Three Corners Ocean View ****
Mosaique Hotel ****
Fanadir Hotel ****
Arena Inn Hotel ***b
Ali Pasha Hotel ***
Turtle's Inn Hotel ***
Captain's Inn Hotel ***

P. 72-73
P. 74-75
P. 76-77
P. 78-79
P. 80-81
P. 82-83
P. 84-85
P. 86-87

EUR
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1

Nieuw bij FTI –

duurzaam gecertificeerde hotels.
Zo kunt u reizen met een zuiver geweten, daarbij tegelijkertijd
het milieu beschermen en zorgen voor eerlijke omstandigheden
voor de mensen op de bestemming!

duurzaam
gecertificeerd

MET DIT LOGO
KUNT U UW HOTELKEUZE
BEWUSTER MAKEN.
HET STAAT VOOR
DUURZAAM
GECERTIFICEERDE
HOTELS.

EUR

duurzaam
gecertificeerd
De hotels met het logo voldoen aan de volgende
criteria:

1. SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
Het hotel vindt eerlijke salarissen belangrijk,
zodat werknemers kunnen voorzien in goed
levensonderhoud en goede opleidingen voor hun
kinderen.

2. AANDACHT VOOR NATUUR EN MILIEU
Het hotel ondersteunt het behoud van de lokale
biodiversiteit, zowel dieren als planten.

3. LOKAAL GENIETEN
Het hotel biedt verse regionale ingrediënten en
drankjes. Dit zijn bijvoorbeeld lokale delicatessen,
vegetarische creaties en gezonde gerechten.

4. BEHOUD VAN CULTUUR
Het hotel streeft naar het behoud van de lokale
cultuur en biedt een authentieke vakantie-ervaring.

5. LOKALE PARTNERSCHAPPEN
Het hotel integreert lokale partners en producten en
draagt zo bij aan de ontwikkeling van de regionale
kwaliteit van leven.

EUR

Egypte
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ABU TIG
MARINA

GOLD BY FTI

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Sprookjesachtig
Boetiekhotel
Spacenter uit 1001 Nacht

Mijn voordelen:
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

La Maison Bleue ******
Geniet van een hoge mate van privacy in dit prachtige boetiekhotel aan het strand van El Gouna. Laat u
inspireren door het imposante interieur en de architectuur van traditionele en barokke elementen. U waant
zich helemaal in de fascinerende wereld van 1001 Nacht.
Ligging:
Het hotel ligt direct aan het eigen
zandstrand. Het centrum van El Gouna
met goede restaurants en bars ligt op
ca. 3 km afstand. Hier vindt u ook
winkels. De internationale luchthaven
van Hurghada ligt op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 11 elegante suites
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Wasservice tegen betaling
• Roomservice tegen betaling
• Zwembad (verwarmd)
• Zonneterras
• S trandbedden, parasols en
handdoeken bij het zwembad en
strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Suite (PI): ca. 80 m², met bad en
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi
(inclusief), kluisje, tv, CD- en DVDspeler,
Ipod Docking Station, minibar (tegen
betaling), koffie- en theefaciliteiten,
badjas en slippers, airco, gemeubileerd
balkon of terras.
Minimale bezetting: 1 volwassene,
maximale bezetting: 2 volwassenen.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, zwembadbar
• Ontbijt
L
WELLNESS:
• Inclusief: spa met sauna, hamam,
stoombad en bubbelbad
• Tegen betaling: massages en
wellnessbehandelingen
L

€

1.395

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

EXTRA'S:
Fruitmand bij aankomst
L
GOED OM TE WETEN:
Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
L
EDV-Code
HRG2H3

Voorbeeld kamerinrichting Suite
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ABU TIG
MARINA

DOWNTOWN
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Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
'Osmosis Kiteboarding'
Ruim wellnesscenter
Geweldig strandrestaurant

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Familiekamer

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

684

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

LABRANDA Club Paradisio El Gouna, Red Sea ****
De LABRANDA hotels garanderen u een constant hoog kwaliteitsniveau dat geheel op uw wensen is
afgestemd. LABRANDA Club Paradisio heeft een zeer uitgebreid sportaanbod, waardoor u sport en
ontspanning kunt combineren.
Ligging:
Direct aan het strand gelegen.
Het centrum van El Gouna ligt op
ca. 1 km en Hurghada luchthaven op
ca. 25 km afstand. In de omgeving ligt
een 18-holes-golfbaan.
L
Faciliteiten:
• 239 kamers
• Receptie
• Lift
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Geldautomaat
• 3 zwembaden (2 verwarmd)
• Zonneterras
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad en
strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer (DZG): ca. 21 m2,
met douche/wc, föhn, telefoon, kluisje,
LCD-tv, minibar (tegen betaling), airco,
balkon/terras aan tuinzijde.
Eenpersoonskamer = tweepersoonskamer bij alleengebruik (D1).
• Tweepersoonskamer Superior:
ca. 21 m2, hetzelfde uitgerust als DZG,
met koffie- en theefaciliteiten, rustig
aan zwembadzijde (DSP) gelegen.
Ook met zeezicht te boeken (DSM).
Eenpersoonskamer = tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• Juniorsuite (PJG): ca. 45 m2, hetzelfde
uitgerust als DZG, met koffie- en
theefaciliteiten, badjas, slippers,
gevulde minibar bij aankomst, aan
tuinzijde gelegen.
Minimale bezetting: 1 volwassene,
maximale bezetting: 3 volwassenen.

• F amiliekamer (FZG): ca. 50 m2,
hetzelfde uitgerust als PJG, met extra
woon-/slaapkamer, 2 balkons/terrassen aan tuinzijde. Minimale bezetting:
1 volwassene + 2 kinderen, maximale
bezetting: 3 volwassenen + 1 kind.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant ‘Morgan’s Beach Bistro’
aan het strand, overdag snacks
(tegen betaling) en ’s avonds à-la-carte
visrestaurant, bars
All-inclusive:
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Lunch en diner ook mogelijk in
‘Morgan’s Beach Bistro’ of in het hoofdrestaurant van Steigenberger Golf
Resort
• Diner ook mogelijk in restaurant
‘La Rotisserie’ in Steigenberger Golf
Resort (reserveren noodzakelijk)
• Langslapersontbijt; 10.00 – 11.00 uur

• Koffie, thee en gebak in de namiddag
• Lokale (niet-)alcoholische dranken;
10.00 – 24.00 uur
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma
in El Gouna. Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4–11 jaar)
• Apart kinderbad
L
SPORT:
• Inclusief: fitness, 2 tennisbanen
(verlicht tegen betaling), squash,
tafeltennis, beachvolleybal,
beachvoetbal, biljart, boccia, darten
en boogschieten
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
kitesurfen, windsurfen, kajakken,
zeilen, catamaran varen en duiken

Egypte
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LWELLNESS:
• Inclusief: spa (vanaf 16 jaar) met sauna
en stoombad
• Tegen betaling: massages en
behandelingen
L
VERMAAK:
• Dagelijks animatie
• ’s Avonds livemuziek en shows
L
BIJ FTI INCLUSIEF:
• Gratis transport van golfbagage tussen
luchthaven en hotel
L
BESPAARTIPS:
Singlesvoordeel: een aantal tweepersoonskamers voor eenpersoonsgebruik
zonder extra kosten (D1).
L
Onze service ter plaatse
In de Me Point Lounge in uw hotel zijn
onze vakantie-experts van Meeting Point

de hele dag voor u beschikbaar. Gebruik
onze excursie- en boekingsinformatie,
reisbegeleiding en waardevolle tips –
profiteer van onze uitgebreide service ter
plaatse!
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 4 sterren
EDV-Code
HRG25E

duurzaam
gecertificeerd

ABU TIG
MARINA
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DOWNTOWN

FAMILY
Verdeeld over 9 eilanden
Vele familieactiviteiten
Privé familiestrand

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Familiekamer
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI Ultra incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

813

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Sheraton Miramar Resort El Gouna *****
De hotels van Sheraton worden gekenmerkt door de Arabische stijl en zijn verdeeld over 9 kleine eilanden.
Eerste klas service, een gevarieerd animatieprogramma voor kinderen en de Arabische gastvrijheid zorgen
voor de perfecte vakantie voor het hele gezin.
Ligging:
Direct gelegen aan het zandstrand van
een grote lagune. Het centrum van El
Gouna, met veel restaurants, bars en
winkels, ligt op ca. 5 minuten rijden.
Hurghada luchthaven ligt op ca. 25 km
afstand.
L
Faciliteiten:
• 339 kamers
• Lobby met receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Geldautomaat
• Zonneterras
• 2 zwembaden, waarvan één
verwarmd en één sportbad
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad,
strand en lagune inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 38 m2,
douche/wc, föhn, telefoon, internet
(tegen betaling), kluisje, tv, minibar
(tegen betaling), airco, balkon/terras
(DZ), met zeezicht (DZM) of op de
eerste rij op het strand (DZD) te boeken.
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• F amiliekamer (FZ): ca. 76 m2, hetzelfde
uitgerust als DZ, twee kamers met
verbindingsdeur, zicht op de lagunes.
Minimale bezetting: 2 volwassenen +
2 kinderen, maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
• Juniorsuite (PJ): ca. 52 m2, hetzelfde
uitgerust als DZ, gecombineerde
woon- en slaapkamer, bad en douche/
toilet, aparte wc, koffie- en
theefaciliteiten, balkon/terras.
Minimale bezetting: 2 volwassenen,
maximale bezetting: 3 volwassenen.

ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant, oriëntaals en Italiaans
à-la-carterestaurant (beide tegen
betaling), bars, shisha-café
(tegen betaling)
All-inclusive ultra:
• Ontbijt in buffetvorm
• Lunch en diner als buffet of à-la-carte
(enkele gerechten tegen betaling)
• Koffie, thee en cake; 16.00 – 18.00 uur
• 24 uur lokale (niet-)alcoholische dranken
• Dagelijkse aanvulling minibar met
frisdrank
• Proefduiken in het zwembad
• Kookcursus
• 1x per verblijf gratis gebruik van shisha
• Zonnebrillenschoonmaak bij het
zwembad
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Aroundprogramma in El Gouna.

Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
Speciaal voor kinderen (5-12 jaar):
• Miniclub met dagelijks programma en
strandactiviteiten
• 3 kinderbaden
• Grote, schaduwrijke speeltuin
• ’s Avonds kinderbuffet
• Kinderbioscoop
• IJs van 11.00 – 17.00 uur
L
SPORT:
• Inclusief: 24-uurs fitnessruimte,
tafeltennis, beachvolleybal, boccia en
aquarobics
• Tegen betaling: biljart, PADI-duikschool,
waterskiën, waterfietsenverhuur,
18-holes-golfbaan en andere
watersportactiviteiten (bij lokale
aanbieders)

Voorbeeld kamerinrichting
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WELLNESS:
• Inclusief: spa (vanaf 16 jaar) met sauna
en stoombad
• Tegen betaling: massages
L
VERMAAK:
• Overdag en ’s avonds animatie
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 5 sterren

© Ingram

EDV-Code
HRG417

duurzaam
gecertificeerd

ABU TIG
MARINA
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DOWNTOWN

HIGHLIGHTS HOTEL
18-holes golfbaan
Luxe restaurant
Uitkijktoren

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Familiekamer
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

779

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Steigenberger Golf Resort *****
De droomachtige omgeving te midden van een golfbaan en direct aan het strand van de lagune,
laat golfers, koppels en rustzoekers volop genieten van hun vakantie.

Ligging:
Direct gelegen aan het strand van de
lagune en omringd door de 18-holes
golfbaan. Het strand van hotel
LABRANDA Club Paradisio kan worden
gedeeld (shuttleboot meerdere keren per
dag inbegrepen). Het is ca. 15 minuten
naar het centrum van El Gouna en
ca. 37 km naar Hurghada luchthaven.
L
Faciliteiten:
• 268 kamers
• Lobby met receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Wasservice (tegen betaling)
• Geldautomaat
• 2 zwembaden (verwarmd)
• Zonneterras
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad en
strand inclusief

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 54 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi,
kluisje, LCD-tv, minibar (tegen betaling), koffie- en theefaciliteiten, airco,
balkon/terras aan tuinzijde.
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• Tweepersoonskamer Superior (DSP):
Hetzelfde uitgerust als DZ, fruitmand
bij aankomst. Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• F amiliekamer (FZG): ca. 72 m2,
hetzelfde uitgerust als DZ, extra
woonkamer, aan tuinzijde. Maximale
bezetting: 3 volwassenen + 1 kind.
• Juniorsuite (PJ): ca. 72 m2, hetzelfde
uitgerust als DZ, extra woonkamer met
sofa. Maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
L

ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, à-la-carterestaurant 'La
Rotisserie', bars, zwembad- en snackbar
All-inclusive:
• Ontbijt en lunch in buffetvorm
• Diner in buffetvorm of als menu
• Lunch en diner in LABRANDA Club
Paradisio
• Snacks van 16.00 – 18.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken
van 09.00 – 01.00 uur
• Koffie en thee
• 2x per week aanvulling van de minibar
met frisdrank en water
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Aroundprogramma in El Gouna. Meer
informatie vindt u op pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
• 2 kinderbaden (verwarmd)

• Speeltuin
• Miniclub in LABRANDA Club Paradisio
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, tafeltennis,
beachvolleybal, boccia, darten
(gedeeltelijk in LABRANDA Club
Paradisio)
• Tegen betaling: 18-holes
Championship-golfbaan, fietsverhuur
en watersportactiviteiten (bij lokale
aanbieders)
L
WELLNESS:
• Inclusief: spacenter met stoombad en
sauna
• Tegen betaling: massages
L
VERMAAK:
• Overdag animatie in LABRANDA Club
Paradisio
• ’s Avonds entertainment

Voorbeeld kamerinrichting
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BESPAARTIPS:
• Singlesvoordeel: een aantal
tweepersoonskamers voor
eenpersoonsgebruik zonder extra
kosten (D1).
L
GOED OM TE WETEN:
• Boek vooraf uw golfpakket. Meer
informatie vindt u op pagina 24 en 25.
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 5 sterren

Egypte
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ABU TIG
MARINA

HIGHLIGHTS HOTEL

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Prachtige omgeving
Egyptische stijl
met westers comfort

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Familiekamer
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

779

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Ancient Sands *****
Het hotel is nieuw gebouwd in 2016 en biedt veel verschillende facetten die uw vakantie onvergetelijk zullen
maken. Geniet van de beste service en een hoge mate van privacy.

Ligging:
Gelegen op een heuvel. Het zandstrand
ligt op ca. 1,4 km afstand en het centrum
van El Gouna met winkels, bars en
restaurants, ligt op ca. 5 minuten rijden
(shuttleservice voor beide inclusief).
De luchthaven van Hurghada ligt op
ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 152 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Geldautomaat
• Wasservice (tegen betaling)
• 5 zwembaden (deels verwarmd),
bubbelbad
• Strandbedden, parasols en badhanddoeken bij het zwembad en strand inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:

• Tweepersoonskamer Deluxe (DX):
ca. 43 m2, douche/toilet, föhn,
telefoon, internet (tegen betaling),
kluisje, LCD-tv, minibar (tegen
betaling), airco, balkon/terras.
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• Juniorsuite (PJ): ca. 56 m2, hetzelfde
uitgerust als DX, met bad of douche/
toilet, gecombineerde woon- en
slaapkamer, kitchenette, badjas, slippers,
strijkijzer en -plank, laptopkluis (tegen
betaling), 2 LCD-tv’s. Minimale bezetting:
1 volwassene, maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
• Executive Suite (PE): ca. 93 m2,
hetzelfde uitgerust als PJ, aparte
slaapkamer, douche/wc, keuken
(aanvulling koelkast tegen betaling).
Maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
• Family Suite (PF): ca. 103 m2, hetzelfde

uitgerust als PE, 2 slaapkamers.
Minimale bezetting: 2 volwassenen,
maximale bezetting: 4 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant met buitenterras,
à-la-carterestaurant 'Piazza', beachbar,
zwembadbar
All-inclusive:
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Diner ook mogelijk als à-la-carte
• Lunchpakket mogelijk
• Overdag snacks en drankjes in 'Piazza'
• Koffie, thee en cake; 16.00 – 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken van
10.00 - 24.00 uur
• Frisdrank bij de Marina Beachbar
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma
in El Gouna. Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.

VOOR KINDEREN:
• Babyoppas (tegen betaling)
L
SPORT:
• Inclusief: aquarobics, boccia,
tafeltennis, fitnessruimte in Three
Corners Ocean View
(ieder uur shuttlebus)
• Tegen betaling: golf, tennis,
watersporten zoals duiken en
wind- en kitesurfen bij lokale
aanbieders.
L
BIJ FTI INCLUSIEF:
• Gratis transport van golfbagage
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
EDV-Code
HRG2N2

Voorbeeld kamerinrichting
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Egypte

DOWNTOWN

HIGHLIGHTS HOTEL
Mooie tuin met watervallen
Groot wellnessaanbod
5 à-la-carterestaurants

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Familiekamer
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. HP incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

663

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****
Het hotel combineert op een bijzondere manier luxe, sport en wellness. Van sauna tot golfbaan
en uitstekende à-la-carterestaurants: alle wensen worden hier vervuld.

Ligging:
Direct aan het strand gelegen. Hurghada
ligt op ca. 35 minuten rijden, het
centrum op ca. 800 meter en de luchthaven Hurghada op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 420 kamers
• Receptie
• Liften
• WiFi in de lobby inclusief
• Geldautomaat
• Winkels
• 3 zwembaden (verwarmd)
• Tuin met watervallen
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
en strand inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
• T weepersoonskamer Deluxe:
ca. 40 m2, douche/toilet, föhn,

telefoon, WiFi (tegen betaling), kluisje,
LCD-tv, minibar (tegen betaling),
koffie- en theefaciliteiten, badjas, airco,
balkon/terras aan tuinzijde. Low-cost
kamer met beperkt zicht boekbaar
(DXT). Ook mogelijk met zicht op de
lagune (DX). Kamer met zeezicht
inclusief gratis WiFi, 1 fles mousserende wijn bij aankomst, dagelijks 1 fles
water (DXM). Eenpersoonskamer =
tweepersoons-kamer bij alleengebruik.
• F amiliekamer (FZ): ca. 50 m2, hetzelfde
uitgerust als DXG, in maisonette-stijl,
2 extra bedden, zicht op de lagune.
Minimale bezetting: 2 volwassenen,
maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
L
ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant, 5 à-la-carterestaurants
(gedeeltelijk tegen betaling), bars,
swim-up bar

Halfpension
• ’s Morgens en ’s avonds buffet
All-inclusive:
• Ontbijt in buffetvorm
• Lunch met menukeuze
• Diner in buffetvorm of in Thais en
Italiaans à-la-carterestaurant
(exclusief specials)
• Langslapersontbijt; 10.30 – 11.30 uur
• Koffie, thee, cake en gebak
van 15.00 – 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken
van 10.00 – 23.00 uur
• 1x per verblijf aanvulling van minibar
met frisdrank
• Tennis en squash van 10.00 – 15.00 uur
en 2x per week lessen
• 1x per verblijf proefles kitesurfen,
windsurfen en duiken
• 1x per verblijf één uur fietshuur
L

DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma
in El Gouna. Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (5-12 jaar)
• Minidisco
• 2 zwembaden
• Speeltuin
• Kindermenu
• Babybed (op aanvraag)
• Kinderstoelen (naar beschikbaarheid)
L
SPORT:
• Inclusief: fitness, beachvolleybal,
boccia, aerobics en wateraerobics
• Tegen betaling: fietsverhuur,
2 tennisbanen, squash, tafeltennis,
duik- en watersportcentrum,
kitesurfen, golfbaan (shuttle inclusief)
L

Voorbeeld kamerinrichting Familiekamer
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WELLNESS:
• Tegen betaling: ‘Future Spa’ met sauna,
stoombad, bubbelbad en massages
L
VERMAAK:
• Dagelijkse animatie
• Avondentertainment met livemuziek
en shows
L
BIJ FTI INCLUSIEF:
Gratis transport van golf- en kitesurfbagage
tussen luchthaven en hotel
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 5 sterren
EDV-Code
HRG01U

ABU TIG
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Egypte

DOWNTOWN

HIGHLIGHTS HOTEL
Rooftop-bar met zeezicht
Cubaanse zwembadbar
Spa ‘7eme Ciel’

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Familiekamer
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

667

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Bellevue Beach Hotel ****
Het Bellevue Beach Hotel overtuigt u vooral door de schitterende locatie: prachtig gelegen op een
schiereiland in de lagune van El Gouna, met een privéstrand. De 18-holes golfbaan bevindt zich in de
directe omgeving.
Ligging:
Direct aan het privéstrand gelegen op
een schiereiland. Het centrum ‘Kafr El
Gouna’ met bars, restaurants en winkels
ligt op ca. 800 meter afstand. Hurghada
luchthaven ligt op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 86 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• 2 zwembaden (verwarmd)
• Zonneterras bij het zwembad
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
en strand inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
• T weepersoonskamer: ca. 27 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi
(tegen betaling), kluisje, LCD-tv, minibar (tegen betaling), koffie- en theefaci-

liteiten, airco, aan tuinzijde (DZG).
Ook beschikbaar op een heuvel, met
een terras en zeezicht (DZM) of nabij
het strand met balkon/terras (DZD).
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• F amiliekamer (FZG): ca. 72 m2,
hetzelfde uitgerust als een
tweepersoonskamer, een slaapkamer,
een woonkamer, aan tuinzijde.
Minimale bezetting: 2 volwassenen +
2 kinderen, maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
L
ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant met buitenterras,
rooftop-bar met Italiaanse pizzaoven en
uitzicht op de lagune, ‘Havana Bar’
All-inclusive:
• Ontbijt, lunch en diner in uitgebreid
buffetvorm
• Langslapersontbijt

• Snacks van 15.00 – 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken van
10.00 – 01.00 uur
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma
in El Gouna. Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
• 1 apart kinderbad (verwarmd)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, tafeltennis,
beachvolleybal, biljart en darten
• Tegen betaling: boogschieten, tennis
(in LABRANDA Club Paradisio
El Gouna, Red Sea), 18-holes golfbaan
in de directe omgeving
L

WELLNESS:
• Tegen betaling: wellnesscenter '7eme
Ciel' met sauna, stoombad,
bubbelbad, massages en
beautybehandelingen
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
L
EDV-Code
HRG05N
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DOWNTOWN

CHARME HOTEL
In Arabische stijl
Infinityzwembad
Direct aan de lagune

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Zonder eenpersoonstoeslag

8 dagen/7 nachten
o.b.v. ontbijt incl. vlucht
p.p. vanaf

Dawar El Omda Hotel ****
Het kleinschalige, maar aantrekkelijke boetiekhotel is een adults only hotel en staat garant voor een mooie
vakantie in een goed onderhouden complex. Dompel uzelf onder in de echte sfeer van Egypte bij het
Dawar El Omda Hotel en krijg nieuwe energie terwijl u geniet van de zon.
Ligging:
Gelegen in het centrum van Kafr El
Gouna. Het strand van het Sultan Bey
Hotel ligt op ca. 600 meter afstand en is
met een gratis shuttledienst te bereiken.
De luchthaven Hurghada ligt op
ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 66 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Zwembad (verwarmd) met
zonneterras
• Shisha (tegen betaling)
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
en strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• T weepersoonskamer: ca. 25 m2,
douche/toilet, föhn, badjas, slippers,
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje,
LCD-tv, minibar (tegen betaling),
koffie- en theefaciliteiten, airco,
balkon/terras (DZ). Kamer aan het
zwembad of met zicht op de lagune
boekbaar (DZP). Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant met internationale
keuken, 2 à-la-carterestaurans, waarvan
één met Egyptische specialiteiten
(tegen betaling, reserveren
noodzakelijk), loungebar,
zwembad-/snackbar.
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm

€

505

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma
in El Gouna. Meer informatie vindt u op
pagina 18 en 19.
L
SPORT:
• Inclusief: darten
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
go-kartbaan, 18-holes golfbaan,
paardrijden en watersportactiviteiten
L
BESPAARTIPS:
Singlesvoordeel: een aantal
tweepersoonskamers voor
eenpersoonsgebruik zonder
extra kosten (D1).
L
GOED OM TE WETEN:
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 4 sterren

EDV-Code
HRG663

Voorbeeld kamerinrichting
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DOWNTOWN

FAMILY
Gebruik van twee hotels
Glijbanen voor jong en oud
Gemoedelijke sfeer

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Familiekamer

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

575

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Three Corners Rihana Inn & Rihana Resort ****
Twee hotels in één: breng een geweldige tijd door in deze twee zusterhotels met familaire sfeer. U voelt zich
hier direct op uw gemak. Gegarandeerd een fantastische vakantie voor alle leeftijden.

Ligging:
Aan het strand van de lagune gelegen.
Ieder uur een shuttleservice naar
‘Mangroovy Beach’ (inclusief). Hurghada
luchthaven ligt op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 166 kamers in Three Corners Rihana Inn
• 268 kamers in Three Corners
Rihana Resort
• Receptie met kluisjes
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Geldautomaat
• 3 zwembaden
• Zonneterras
• Aquapark met 4 glijbanen
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
en strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer (Three Corners
Rihana Inn, HRG575 DZ): ca. 21 m2, in 2e
rij aan het strand, douche/toilet,
telefoon, WiFi (tegen betaling), kluisje,
tv, minibar (tegen betaling), airco,
frans balkon of terras.
Eenpersoonskamers =
tweepersoonskamers bij alleengebruik.
• F amiliekamer (Three Corners Rihana
Inn, HRG575 FZ): ca. 42 m2, hetzelfde
uitgerust als DZ in Rihana Inn,
met 2 tweepersoonskamers met
verbindingsdeur. Minimale bezetting:
2 volwassenen, maximale bezetting:
2 volwassenen + 1 kind.
• Tweepersoonskamer (Three Corners
Rihana Resort, HRG654 DZ): ca. 27 m2,
douche/toilet, telefoon, WiFi
(inclusief), tv, minibar (tegen betaling),
airco en balkon/terras, aan het
zwembad, de tuin of de lagunen.

Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• Familiekamer (Three Corners Rihana
Resort, HRG654 FZ): ca. 35 m2,
hetzelfde uitgerust als DZ in Resort.
Minimale bezetting: 2 volwassenen
+ 1 kind, maximale bezetting:
3 volwassenen + 1 kind.
L
ETEN EN DRINKEN:
2 buffetrestaurants,
2 à-la-carterestaurants (tegen betaling),
bars, zwembad-/snackbar, strandbar
All-inclusive:
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Koffie, thee en gebak; 16.00 - 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken van
10.00 - 24.00 uur
L
DINE AROUND
Profiteer van het Dine Around-programma in El Gouna. Meer informatie vindt u

op pagina 18 en 19.
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-11 jaar)
• Aquapark met 4 glijbanen
(2 vanaf 10 jaar)
• 2 aparte kinderbaden in Rihana Resort
• 1 geïntegreerd kinderbad in Rihana Inn
• Speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: tafeltennis, volleybal, darten,
wateraerobics
• Tegen betaling: fitnessruimte, biljart,
fietsverhuur, tennis, duikschool,
kitesurfen, waterfietsen en andere
watersportmogelijkheden en een
18-holes golfbaan (bij lokale aanbieders)
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa, sauna en
massages

Voorbeeld kamerinrichting Rihana Resort
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Voorbeeld kamerinrichting Rihana Inn

VERMAAK:
• Overdag regelmatig animatie
• ‘s Avonds shows, karaoke en livemuziek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 4 sterren
• Alle gasten kunnen van alle faciliteiten
van beide hotels gratis gebruik maken
EDV-Code
HRG654

duurzaam
gecertificeerd
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HIGHLIGHTS HOTEL
Aan de jachthaven gelegen
Zwembad met
panoramazicht

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*
p.p. vanaf

€

664

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

Three Corners Ocean View ****
Geniet van ontspannende dagen in dit adults only hotel in een unieke omgeving. In de nabij gelegen haven
kunt u genieten van een uitgebreid aanbod bars en restaurants om te genieten van een heerlijke avond.
Overdag kunt u zich opladen aan het zwembad of in het wellnesscenter.
Ligging:
Gelegen op een landtong aan de luxe
haven van El Gouna. Het bruisende
centrum van El Gouna ligt op ca. 3 km
afstand en Hurghada luchthaven op
ca. 25 km. In de directe omgeving zijn
verschillende winkels, restaurants en
bars. Het zandstrand ligt op ca. 3 km
afstand en is eenvoudig te bereiken met
de gratis shuttlebus.
L
Faciliteiten:
• 157 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Winkels
• Wasservice (tegen betaling)
• 1 zwembad (verwarmd)
• Zonneterras
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad en
strand inclusief

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 22 m2,
douche/toilet, telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, minibar (tegen betaling),
koffie- en theefaciliteiten, airco en
balkon of frans balkon (DZ). Ook met
zeezicht boekbaar (DZM).
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant met terras, Belgisch
à-la-carterestaurant (tegen betaling),
verschillende bars, zwembadbar
All-inclusive:
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Koffie, thee, cake en gebak
van 16.00 – 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken
van 10.00 – 24.00 uur
L

DINE AROUND
Profiteer van het Dine Aroundprogramma in El Gouna. Meer
informatie vindt u op pagina 18 en 19.
L
SPORT:
• Inclusief: tafeltennis, darten, aerobics,
boccia, waterpolo, wateraerobics,
gebruik van ‘Vitalis Wellfit’-centra met
moderne fitnessapparatuur en diverse
lessen, zoals yoga en spinning
• Tegen betaling: duikschool ‘Blue
Brothers Diving’. Bij lokale aanbieders:
diverse watersportmogelijkheden,
zoals parasailen, kitesurfen, 18-holes
golfbaan, tennis, fietsverhuur en
minigolf
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met sauna,
stoombad, bubbelbad en
verschillende massages en

wellness- en beautybehandelingen
L
VERMAAK:
• Overdag regelmatig animatie
• Avondentertainment
L
GOED OM TE WETEN:
• Minimumleeftijd: 16 jaar
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 4 sterren
L
EDV-Code
HRG76C
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FAMILY
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Direct aan de New Marina
3 kitesurfspots in omgeving
Sporters ontbijtbuffet

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Zonder eenpersoonstoeslag
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Mosaique Hotel ****
Dit kleinschalige, moderne hotel ligt in de prachtige haven New Marina. Na een actieve dag in het water
nodigt het hotel uit om te ontspannen en om de avond in een aangename sfeer voorbij te laten gaan.

Ligging:
Aan de noordelijke haven van de New
Marina gelegen. Winkels, restaurants,
bars en het strand liggen op 5 minuten
loopafstand. Het centrum Kafr El Gouna
ligt op ca. 5 minuten rijden en Hurghada
luchthaven op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 69 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Zwembad (verwarmd)
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
• T weepersoonskamer (DZ): ca. 35 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi
(inclusief), kluisje, tv, minibar (tegen
betaling), airco, balkon/terras.

Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.

L
ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant met terras, bar en
zwembadbar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm met groot
aanbod aan fruit
L
VOOR KINDEREN:
• 1 apart kinderbad (verwarmd)
L
SPORT:
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
18-holes Championship-golfbaan,
3 kitesurfspots in de omgeving,
duikcursussen- en excursies, zeilen
L

GOED OM TE WETEN:
• B ekijk onze kitesurfpakketten op
pagina 26 en 27.
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 4 sterren
L
EDV-Code
HRG45J

€

533

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.
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Direct aan de jachthaven
Optimaal ontspannen in
oriëntaalse sfeer

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Zonder eenpersoonstoeslag
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Fanadir Hotel ****
Ervaar Fanadir Hotel, volledig gebouwd in Arabische stijl. Of u nu langs de haven van El Gouna wandelt of
heerlijk aan het zonnen bent op het brede zandstrand: hier kunt u ontspannen en optimaal genieten van uw
vakantie.
Ligging:
Gelegen aan de bruisende haven New
Marina en op ca. 5 minuten lopen van
het ‘Moods Beach’. Restaurants, bars en
winkels vindt u in de directe omgeving.
Het centrum van Hurghada ligt op
ca. 22 km afstand en de luchthaven
op ca. 25 km.
L
Faciliteiten:
• 20 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• 1 zwembad
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
• T weepersoonskamer (DZ): ca. 35 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, kluisje,
tv, minibar (tegen betaling), airco en

balkon of terras. Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• J uniorsuite (PJ): ca. 40 m2, hetzelfde
uitgerust als een tweepersoonskamer,
met koffie- en theefaciliteiten,
kingsizebed, een slaapsofa en met
zwembadzicht. Minimale bezetting:
1 volwassene, maximale bezetting:
3 volwassenen.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, bar en zwembadbar.
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Kinderbad
L
SPORT:
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
verschillende watersporten, golfen en
paardrijden

BIJ FTI INCLUSIEF:
• Gratis transport van duik- en
golfbagage tussen luchthaven en hotel
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
en Amexco
• Landencategorie: 4 sterren
L
EDV-Code
HRG47G

€

533

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.
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DOWNTOWN

HIGHLIGHTS HOTEL

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Geweldig restaurant met
verhoogd terras
Gelegen in het centrum

Mijn voordelen:
•
•
•
•

Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
Vroegboekvoordeel
Zonder eenpersoonstoeslag
Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Arena Inn Hotel ***+
Met het typische lokale design en de gunstige locatie, maakt Arena Inn Hotel veel indruk. Door de
nabijgelegen 18-holes golfbaan en de charmante flair van het complex, is het hotel perfect voor iedere
vakantieganger.
Ligging:
Direct gelegen aan een prachtige
lagune. Het centrum van El Gouna met
restaurants en winkels ligt op
ca. 200 meter en het zandstrand van
het hotel ligt op ca. 500 meter afstand.
Meerdere keren per dag shuttleservice
(inclusief). Luchthaven Hurghada ligt
op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 144 kamers
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Infinity zwembad (verwarmd)
• Zonneterras
• Strandbedden, parasols en
badhanddoeken bij het zwembad
en strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 19 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi
(tegen betaling), kluisje, tv, minibar
(tegen betaling), airco, eventueel met
balkon of terras (DZ). Ook boekbaar
aan zwembadzijde (DZP).
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant met terras,
zwembadbar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Apart kinderbad
• Speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: volleybal, beachvolleybal,

tafeltennis, biljart, boccia, darten,
waterpolo, aquarobics
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
golfen, golflessen en paardrijden
L
WELLNESS:
• Sauna en massages (tegen betaling)
L
VERMAAK:
• Toegang tot ‘Zeytouna Beach’,
strandclub van het hotel
L
BESPAARTIPS:
• Singlesvoordeel: een aantal
tweepersoonskamers voor
eenpersoonsgebruik zonder
extra kosten (D1).
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards
worden geaccepteerd
• Landencategorie: 3 sterren

€

471

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

EDV-Code
HRG659
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DOWNTOWN

HIGHLIGHTS HOTEL

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Direct aan de jachthaven
Oriëntaalse stijl
Indisch restaurant

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Zonder eenpersoonstoeslag

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Ali Pasha Hotel ***
Breng een onvergetelijke vakantie door in het kleurrijke Ali Pasha Hotel met zijn oosterse flair. Vergeet de
stress van het dagelijks leven terwijl u geniet van het adembenemende uitzicht op de haven Abu Tig Marina
en de Rode Zee.
Ligging:
Direct gelegen aan de prachtige haven
Abu Tig Marina. Het strand ligt op
ca. 250 meter afstand, inclusief
meerdere keren per dag shuttleservice.
Het centrum van El Gouna ligt op
ca. 2 km en de luchthaven Hurghada op
ca. 25 km afstand.
Uitgaansgelegen heden, bars en cafés
vindt u in de omgeving.
L
Faciliteiten:
• 67 kamers
• Receptie
• WiFi in de lobby inclusief
• Wasservice (tegen betaling)
• 2 zwembaden
• Strand ‘Marina Beach Club’ binnen
enkele minuten bereikbaar
• Strandbedden, parasols en badhanddoeken bij het zwembad en strand
inclusief

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer (DZ): ca. 16 m2,
douche/toilet, telefoon, WiFi (tegen
betaling), kluisje, tv, minibar (tegen
betaling), airco. Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant met Indische keuken
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
L
SPORT:
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
verschillende watersportmogelijkheden,
zoals windsurfen, kitesurfen en duiken
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: massages en sauna
L

€

494

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

BESPAARTIPS:
• Singlesvoordeel: een aantal
tweepersoonskamers voor
eenpersoonsgebruik zonder extra
kosten (D1).
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 3 sterren
L
EDV-Code
HRG464

Voorbeeld kamerinrichting
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ABU TIG
MARINA

HIGHLIGHTS HOTEL

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

• Luxe Belgisch restaurant
• Duikschool ‘Orca Divers’
• Kleinschalig en familiair

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Turtle's Inn Hotel ***
Dit kleinschalige familiehotel garandeert een geweldige vakantie. Neem een heerlijke duik in de Rode Zee of
maak een romantische wandeling langs de lagunes: maak van uw vakantie een bijzondere ervaring!

Ligging:
Het kleinschalige familiehotel ligt in het
trendy El Gouna met uitzicht op de
prachtige haven Abu Tig Marina. De
promenade rondom de jachthaven
nodigt uit om een wandeling te maken
en te blijven hangen in één van de cafés,
restaurants of winkels. Het zandstrand
ligt op ca. 200 meter en de luchthaven
Hurghada op ca. 25 km afstand.
L
Faciliteiten:
• 28 kamers
• Lobby met receptie in Captain’s Inn
Hotel
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• 2 zwembaden met zonneterras in Ali
Pasha Hotel
• Strandbedden, parasols en badhanddoeken bij het zwembad van Ali Pasha
Hotel en bij het strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 16 m2,
douche/toilet, telefoon, kluisje, tv,
minibar (tegen betaling) en airco.
Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Belgisch à-la-carterestaurant op het
dakterras, oriëntaals à-lacarterestaurant met terras
Ontbijt
• Uitgebreid ontbijtbuffet in het
restaurant van Captain’s Inn Hotel
L
SPORT:
De duikschool ‘Orca Divers’ bevindt zich
direct bij het hotel en biedt tal van
cursussen voor beginners en
gevorderden. Er is ook een kleine
duikwinkel en er worden verschillende
watersporten aangeboden,

€

494

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

zoals kitesurfen (door lokale
aanbieders).
L
BIJ FTI INCLUSIEF:
• Gratis transport van duik- en
golfbagage tussen hotel en luchthaven
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 3 sterren
L
EDV-Code
HRG356
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ABU TIG
MARINA

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

‘The Bartender’ met heerlijke
en kleurrijke cocktails
Familiaire sfeer

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
p.p. vanaf

Captain's Inn Hotel ***
Geniet van zwoele zomeravonden in de haven van El Gouna, maak een wandeling langs de promenade of
ontspan met een cocktail in de bekende bar ‘The Bartender’ – Life as it should be!

Ligging:
Direct aan de jachthaven van El Gouna
gelegen. Restaurants, bars en winkels
liggen op loopafstand, het strand ligt op
ca. 200 meter en de luchthaven
Hurghada ligt op ca. 30 km afstand.
Het centrum van El Gouna, op ca. 2 km
afstand, is te bereiken met een
shuttlebus (meerdere keren per dag en
tegen betaling). Het centrum van
Hurghada ligt op ca. 22 km afstand
(shutteservice tegen betaling).
L
Faciliteiten:
• 50 kamers
• Lobby met receptie
• Kluisjes
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Geldautomaat
• 2 zwembaden in Ali Pasha Hotel
• Strandbedden, parasols en badhanddoeken bij het zwembad van Ali Pasha

Hotel en bij het strand inclusief
• Buitenfaciliteiten van Turtle’s Inn
Hotel kunnen worden gedeeld (deels
tegen betaling)
L
HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer (DZ): ca. 16 m2,
douche/toilet, föhn, telefoon, kluisje,
tv, koelkastje, airco. Eenpersoonskamer
= tweepersoonskamer bij alleengebruik.
• Tweepersoonskamer Superior (DS):
ca. 16 m2, hetzelfde uitgerust als een
tweepersoonskamer, zicht op de haven
van El Gouna. Eenpersoonskamer =
tweepersoonskamer bij alleengebruik.
L
ETEN EN DRINKEN:
Steakrestaurant met terras, bar
‘The Bartender’
Ontbijt
• Uitgebreid ontbijtbuffet
L

€

494

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit
Nederland of grensregio Duitsland.

SPORT:
• Tegen betaling bij lokale aanbieders:
uitgebreid sportaanbod op het strand
en in de omgeving, zoals tennis,
18-holes golfbaan met cursussen,
minigolf en diverse
watersportmogelijkheden,
zoals duiken en kitesurfen.
L
BIJ FTI INCLUSIEF:
• Gratis transport van duik- en
golfbagage tussen hotel en luchthaven
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 3 sterren
L
EDV-Code
HRG662
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Steakhouse

Belangrijke informatie A-Z
Animatie en amusement
In veel hotels is het publiek internationaal.
Het amusementsprogramma of de animatie
vinden niet altijd in het Duits plaats, maar zijn
meertalig en afhankelijk van de nationaliteit die
het sterkst vertegenwoordigd is. Dit geldt ook
voor de kinderopvang. Door de animatie kan het
geluidsniveau‚ s avonds wat hoger liggen.
Service ter plaatse/reisleiding
Mocht u tijdens uw verblijf extra diensten willen
boeken of een probleem hebben, dan staan op veel
plaatsen de medewerkers van onze lokale partner
met raad en daad voor u klaar. Houd er rekening
mee dat de recepties in de hotels soms geen vaste
tijden hebben dat er iemand aanwezig is. Meer
informatie ontvangt u met uw reisdocumenten.
Bouwwerkzaamheden
Bouwwerkzaamheden op grond van een stijgende
vraag en populariteit kunnen in toeristische
gebieden in elk seizoen voorkomen. Er wordt op
korte termijn gebouwd of de bouwwerkzaamheden
nemen maanden in beslag. Het is niet altijd
eenvoudig om op de hoogte te zijn van de laatste
stand van zaken. Als wij op de hoogte worden
gesteld van dergelijke nadelige zaken of overlast,
informeren we u zo snel mogelijk.
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Inreisbepalingen
Voor de naleving van de geldende in- en
uitreisbepalingen in het betreffende vakantieland
is elke reiziger zelf verantwoordelijk. Zorg
ervoor dat u in het bezit bent van een geldige
identiteitskaart, paspoort of een visum, wanneer
dat nodig is. Officiële informatie kunt u verkrijgen
bij ambassades en consulaten. Minderjarigen
die zonder hun ouder/voogd reizen moeten een
gelegaliseerd volmacht van hun ouder/voogd bij
zich hebben.
Gezondheid op reis
In veel landen worden gerechten anders bereid
dan bij ons, bijvoorbeeld met andere ingrediënten,
wat tot maag- of darmklachten kan leiden. Onze
tip: eet bij voorkeur goed doorbakken of gekookte
gerechten en schil door uzelf gewassen fruit.
Vermijd ijsblokjes in drankjes en drink geen
water uit de kraan. We raden u aan om een goed
uitgeruste reisapotheek mee te nemen op reis.
Gezondheidsinformatie
De reiziger dient op tijd te informeren naar
bescherming tegen infecties, vaccinaties en
andere preventieve maatregelen; evt. dient men
advies van een dokter in te winnen voor trombose
en andere gezondheidsrisico‘s. We willen ook
wijzen op algemene informatie, met name van de
gezondheidsinstanties, artsen die ervaring hebben
met medische kwesties op reis, tropenartsen,
informatiediensten voor medische zaken op reis.
Hotelfaciliteiten in het voor- en
naseizoen
Houd er rekening mee dat in het voor- en
naseizoen sommige faciliteiten van het hotel en de
buitenzwembaden nog niet of slechts in beperkte
mate beschikbaar zijn. Verder kunnen in het vooren naseizoen de tijden voor kinderopvang beperkter
zijn.
Borg
In veel hotels is het gebruikelijk dat er een borg
betaald moet worden. Deze borg kan bijvoorbeeld
worden gebruikt voor het vergoeden van ontstane
schade of bijkomende kosten, zoals telefoonkosten,
spabehandelingen, etc.
Hotelkamer
Overeenkomstig de internationale hotelbepalingen
wordt verzocht u op de dag van vertrek vóór 12
uur uit te checken. Op de dag van aankomst kunt
u over het algemeen tussen 14 en 16 uur terecht in
uw kamer. De beschrijvingen van de accommodatie
hebben betrekking op tweepersoonskamers.
Een tweepersoonskamer kan bestaan uit een
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden.
De tweepersoonskamers met een extra bed
beschikken, al naargelang de faciliteiten van
het hotel, over een slaapbank, een bank of een
opklapbed. Een extra bed kan smaller of korter
zijn dan een normaal bed. De eenpersoonskamers

verschillen van de tweepersoonskamers qua
ligging, faciliteiten en grootte. In veel hotels staan
als eenpersoonskamer tweepersoonskamers
voor gebruik door één persoon ter beschikking.
Bij studio´s, appartementen en familiekamers
dient men rekening te houden met de vermelde
maximale bezetting en de faciliteiten. De reiniging
van studio‘s en appartementen omvat over het
algemeen niet het afwassen van de vaat. De
vermelde grootte van de kamer gaat, voor zover
niet nader gedefinieerd, altijd om het bruikbare
oppervlak van de kamer met balkon of terras.
Nachtvluchten / Aankomst/vertrek ‚s nachts
Als u ‚s nachts of ‚s morgens vroeg aankomt
of vertrekt, gelden ook hier de internationale
hotelbepalingen. Zie de punten „Hotelkamer“ en
„Verzorging/All Inclusive“.
Kaarten
De algemene informatie over de bestemmingen
(bezienswaardigheden,
stadsplattegronden,
infrastructuur) met stand datum van redactie is
onder voorbehoud. Vergissingen en wijzigingen
voorbehouden.
Airconditioning/zwembaden/
ligstoelen en parasols
We vragen uw begrip voor het feit dat de
airconditioning
vanwege
energiebesparing
slechts op bepaalde tijden en afhankelijk van de
buitentemperatuur in werking is. De hotelhouder
beslist wanneer de airconditioning (individueel
of centraal) wordt ingeschakeld. Houd er rekening
mee dat dat niet elk verwarmbaar zwembad ook
daadwerkelijk verwarmd is. De buitenbaden van
de hotels zijn over het algemeen niet verwarmd
en in de wintermaanden enkel afhankelijk van de
weersomstandigheden te gebruiken. Ligstoelen en
parasols zijn in de meeste hotels bij het zwembad
en aan het strand verkrijgbaar zolang de voorraad
strekt. Al naargelang de drukte is het niet altijd
mogelijk, elke gast een ligstoel en een parasol ter
beschikking te stellen. Uitsluitend het gratis gebruik
van ligstoelen, parasols en badhanddoeken voor het
strand wordt vermeld, anders is het gebruik ervan
tegen betaling (ter plaatse te betalen).
Creditcards
Met VISA, MasterCard en American Express kunt u
wereldwijd terecht. Ook uw vakantie met FTI kunt
u met creditcard betalen. Per 01.01.2018 vervalt de
toeslag voor betalingen met VISA en MASTERCARD,
bij betaling met American Express, wanneer deze
wettelijk geregeld is. FTI behoud zich het recht, bij
niet wettelijk geregistreerde creditkaarten, weer
een toeslag bij de klant te rekenen. De hoogte wordt
bij boeking medegedeeld.
Reizen naar andere landen
„Een ander land, andere gewoontes“: Onze
gewoontes en vereisten worden in andere landen
vaak niet bereikt. Andere culturen hebben
een andere mentaliteit, andere gebruiken en
vanzelfsprekendheden.
In zuidelijke landen speelt het leven zich ‚s avonds
en ‚s nachts vaak buiten af. Dit gaat onvermijdelijk
gepaard met wat meer lawaai.
Rondreizen
De meeste inheemse, officieel erkende reisleiders
spreken niet altijd perfect Duits of Engels. Als de
situatie dat vereist, zijn veranderingen van het
verloop van de reis mogelijk, maar het karakter
van de rondreis blijft behouden. Onze groepsreizen
worden continu begeleid door een Duitssprekende
reisleider. Bij het boeken van een individuele reis
kunt u kiezen uit lokaal wisselende reisleiders of
een continue reisleiding tegen bijbetaling. Bij lokaal
wisselende reisleiders bent u tijdens de ritten op
pad met een chauffeur die Engels spreekt, maar
die niet als reisleider fungeert. Bij de punten die op
het programma staan wordt u opgewacht door een
lokale reisleider.
In de grotere steden zijn Duitssprekende, lokale
reisleiders beschikbaar. Als dat niet het geval is, dan
vindt de bezichtiging plaats in het Engels. Gegevens
over ongeveer af te leggen kilometers hebben over
het algemeen betrekking op de directe route van A
naar B en kunnen afwijken van het daadwerkelijk
gereden aantal kilometers. Houd er rekening mee
dat de vermelde duur van de rit al naargelang

het weer en de drukte op de weg aanzienlijk kan
afwijken. We hopen op uw begrip hiervoor.
Veiligheid tijdens het zwemmen
Zwemmen in open water brengt helaas bijzondere
risico‘s met zich mee. De stroming en de branding
van de zee worden gemakkelijk onderschat en de
eigen lichaamskracht wordt graag overschat. Zorg
ervoor dat er altijd toezicht is op uw kinderen –
ook bij het hotelzwembad. Zwem indien mogelijk
alleen bij bewaakte stranden en ga nooit alleen
zwemmen. Kijk naar de waarschuwingsvlaggen en
zorg ervoor dat u weet wat deze betekenen. Voor
het zwemmen in openbaar zwemwater adviseren
wij u om altijd vooraf te informeren naar de
plaatselijke omstandigheden en weersinvloeden –
bijvoorbeeld in uw hotel, bij de strandwacht of bij
andere mensen die bekend zijn met de plaatselijke
omstandigheden.
Bijzondere bagage
Bijzondere bagage moet tijdig bij de desbetreffende
luchtvaartmaatschappij worden gemeld en
betaald. Meer informatie hierover verkrijgt u bij uw
reisbureau. Houd er rekening mee dat het vervoeren
van bijzondere bagage (fietsen, surfplanken, duiken golfspullen, etc.) naar/van het hotel alleen op
aanvraag mogelijk is en dat deze kosten nog niet in
de reiskosten zijn inbegrepen.
Sport en amusement
Het in veel hotels aangeboden sport- en
amusementsprogramma is op basis van
beschikbaarheid en het programma van
het betreffende hotel. Ook de verhuur
van sportmateriaal is afhankelijk van de
beschikbaarheid ter plaatse. In het voor- en
naseizoen kan het voorkomen dat bepaalde sporten amusementsprogramma‘s slechts beperkt
beschikbaar zijn. De genoemde watersporten
worden ter plaatse over het algemeen door lokale
aanbieders aangeboden en zijn dan ook geen
diensten van het hotel.
Tussenstops
Mocht u bij tussenstops de wachttijd op een andere
manier benutten (bijvoorbeeld een rondleiding
door de stad), let er dan op dat u weer op tijd op
de luchthaven bent voor het inchecken voor de
vervolgvlucht (minimaal 1,5 uur van tevoren),
omdat anders niet gegarandeerd is dat u nog mee
kunt.
Stranden
Stranden zijn openbaar eigendom en voor iedereen
toegankelijk. Voor de hygiëne is de betreffende
gemeente verantwoordelijk. Ondanks inspanningen
van het hotel om het aangrenzende strandgedeelte
schoon te houden, kunnen verontreinigingen niet
worden uitgesloten.
Afhankelijk van het weer en door verschillende
getijden is zwemmen soms niet, slechts beperkt of
alleen op bepaalde plekken mogelijk.
Transfer
Bij aankomst op de luchthaven van uw bestemming
wordt u opgewacht door uw reisleiding of door een
chauffeur van het plaatselijke reisbureau, die voor
de transfer naar het geboekte hotel zorgt, voor
zover dit in uw reisarrangement is inbegrepen.
Houd er rekening mee dat meerdere hotels door één
bus kunnen worden aangedaan en onze reisleiding
u niet altijd persoonlijk tot uw accommodatie kan
begeleiden. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk
dat al uw bagage in de transfer wordt ingeladen en
ook weer uit de transfer gehaald wordt wanneer u
uw bestemming bereikt heeft.
Omboekingen en annuleringen ter
plaatse
Houd er rekening mee dat u met ons een
reisovereenkomst heeft afgesloten voor de
afzonderlijk geboekte diensten en dat u deze niet
eenzijdig kunt veranderen. Omboekingen ter
plaatse vallen buiten onze invloedssfeer en leiden
er in principe niet toe dat we de oorspronkelijk bij
ons geboekte diensten kunnen restitueren.
In deze gevallen vergoeden we uitsluitend de
zogenoemde „bespaarde kosten“, d.w.z. wat
de dienstverlener ons niet in rekening brengt.
Dit is vaak minder dan de klant verwacht. Als
u afzonderlijke diensten ter plaatse niet wilt

gebruiken (bijvoorbeeld een hotelovernachting,
omdat u de reisroute heeft gewijzigd), breng ons
daar dan onmiddellijk van op de hoogte, want
anders brengt het hotel de volledige prijs van de
reis in rekening en kunnen wij ook niets restitueren.
Ongedierte
In zuidelijke landen komen door het klimaat meer
insecten voor. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
is niet altijd te vermijden.
Verzorging/All Inclusive
Bij de verzorgingsopties halfpension, volpension
en All Inclusive begint de geboekte dienst op de
dag van aankomst met het diner en eindigt op
de dag van vertrek met het ontbijt. Bij een late
aankomst in het hotel of een vroeg vertrek is
het hotel niet verplicht een diner of ontbijt te
serveren. Een all-inclusive aanbod omvat over
het algemeen alle maaltijden, beginnend met
het avondeten en eindigend met het ontbijt,
alsmede lokale alcoholische drankjes, frisdranken
en een sport- en amusementsaanbod. Neem a.u.b.
de exacte beschrijving van de afzonderlijke All
Inclusive aanbiedingen in acht. Ter identificatie
moet in de meeste hotels tijdens het verblijf een
plastic armbandje worden gedragen of u krijgt in
plaats daarvan een plastic kaart. Het aanbod bij
de maaltijden kan evt. in het voor- en naseizoen
afwijken. Een buffetvorm kan in voor- en naseizoen
niet altijd door het hotel worden aangeboden. Als
alternatief kunnen de gasten kiezen uit het hele à
la carte menu.
Water en stroom
In sommige vakantielanden kunnen met name
in de zomermaanden water en stroom krap
worden. Dit ligt aan de in veel landen heersende
extreme droogte, die water schaars maakt. Ga er
dus alstublieft zuinig mee om. Ook zijn bij een
stroomuitval onderdelen voor stroomgeneratoren
niet altijd meteen voorhanden, wat ook hier tot
ongemakken kan leiden. Hoewel veel hotels eigen
noodstroomgeneratoren hebben, vragen we uw
begrip voor het feit dat de voorziening niet altijd
continu gegarandeerd is.
De FTI hotelwaardering
Functionele hotels vaak in lokale stijl
van het land gebouwd
Populaire middenklasse hotels
BBBB
	Comfortabele hotels
BBBBB
	Eersteklashotels met goede service en
uitstekende faciliteiten
BBBBBB
	
Luxehotels
met
voortreffelijke
faciliteiten en perfecte service
BB

BBB
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Excursies

Onze reisleiding ter plaatse biedt u verschillende
interessante excursies aan die u de mogelijkheid
geven om het land en zijn inwoners beter te leren
kennen. Let u erop dat deze excursies niet door
FTI Reizen, maar door het agentschap ter plaatse
worden georganiseerd.

Inreisbepalingen

Nederlandse staatsburgers vanaf 16 jaar dienen
in het bezit te zijn van een paspoort die bij
terugkomst nog minimaal 6 maanden geldig is.
Kinderen tot 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een
kinderpaspoort die bij terugkomst nog 6 maanden
geldig is. Let u erop dat het sinds 26.06.2012 niet
meer is toegestaan kinderen in het paspoort van
een ouder op te nemen. Alle inwoners van de EU
kunnen het benodigde visum bij aankomst op de
luchthaven van bestemming aanschaffen voor
€30 (standdatum: 07/18). Klanten met een andere
nationaliteit en die ook woonachtig zijn in de EU,
dienen voor het boeken de inreisbepalingen te
verifiëren bij het reisbureau. Let op dat bij het
reizen naar het Sinaï-schiereiland (Sharm El Sheikh,
Dehab) voor langer dan 14 dagen, en bij bepaalde
excursies (Luxor, Caïro, Katharinaklooster en de
Coloured Canyon) een Sinaï-Only-visum niet geldig
is en een normaal Egypte visum benodigd is.

Eten en drinken

Buiten de faciliteiten van het hotel dient u alleen
gekookt en gefrituurd voedsel te eten. Let op bij
salades, ongeschild fruit en ijs. Aangeraden wordt
om tafel- en mineraalwater te drinken, ijsblokjes
dienen vermeden te worden. Let u erop dat in
hotels en restaurants aan personen onder de
18 geen alcohol geschonken wordt. FTI Reizen is
niet aansprakelijk voor de diensten die door de
restaurants worden aangeboden.

Vakantie

Het weekend in Egypte is op vrijdag en zaterdag.
Veel autoriteiten en bedrijven zijn dan gesloten,
maar de meeste winkels en markten in de
toeristische regio’s zijn dagelijks geopend.
1 december
Geboortedag profeet Mohammed
1 januari
Egyptisch christelijk Kerst
25 januari
Dag van de Revolutie
6-9 april
Egyptisch christelijk Pasen
25 april
Sinaï Bevrijdingsdag
1 mei
Dag van de Arbeid
16 mei – 15 juni Ramadan
23 juli
Dag van de Revolutie van 1952
22 – 25 augustus Offerfeest
11 september Egyptisch christelijk Nieuwjaar
12 september Islamitisch Nieuwjaar

Filmen en fotograferen

Het fotograferen of filmen van luchthavens, havens,
bruggen, militaire voorwerpen, spoorwegen en
fabrieken is verboden. Het fotograferen in arme
gebieden kan voor problemen zorgen en in moskeeën
is het buiten gebedstijden toegestaan. Sommige
bezienswaardigheden mogen enkel tegen een
vergoeding worden gefotografeerd.

Geld en valuta

meeste Europeanen niet gewend zijn aan de
klimaatverandering. Er wordt geadviseerd een
reisverzekering af te sluiten om onder andere
ziektekosten (deels) te kunnen dekken.

Klimaat en kleding

Egypte kent een subtropisch woestijnklimaat.
Bij het bezoeken van een kerk of moskee dient u
aangepaste kleding te dragen (schouders en knieën
moeten bedekt zijn). Vrouwen dienen tevens een
hoofddoek te dragen in Islamitische gebouwen.

Nijlcruise

Vanwege de huidige lokale omstandigheden in
Egypte is het in enkele gevallen mogelijk dat er
vervangende schepen van dezelfde categorie
worden ingezet. We behouden ons het recht voor
om de reisroute van een Nijlcruise te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde
dat het niet te veel afwijkt van de geboekte cruise.
Uiteraard blijft de basis van de reis hetzelfde.
Geluidsoverlast, van bijvoorbeeld het motorgeluid
van andere schepen, kan niet altijd worden vermeden.
Elektriciteit wordt geleverd door generatoren. Als
het waterpeil van de Nijl te laag is, kunnen er delen
met de bus worden afgelegd.

De landelijke valuta is de Egyptische pond (EGP).
1 euro is omgerekend ongeveer 21 EGP. Het wisselen
van valuta is bij alle grote banken en hotels mogelijk.
Betalen met een creditcard kan bij de meeste hotels
en winkels. Let op dat u uw bankpas (tijdelijk) zo
instelt dat u er buiten Europa mee kunt betalen.
Daarnaast is het op sommige plaatsen mogelijk om
met uw bankpas de lokale valuta op te nemen tegen
de wisselkoers.

Lokale tijd

Gezondheid en vaccinaties

In Egypte is het geven van fooi voor iedere dienst
gebruikelijk. Het is normaal om ongeveer 10% fooi
te geven bovenop het totale bedrag.

Momenteel zijn er geen vereiste vaccinaties.
Raadpleeg de GGD voor de aanbevolen reisvaccinaties.
Het is raadzaam om geneesmiddelen mee te
nemen tegen maag-darmklachten, omdat de

Egypte kent geen zomer- en wintertijd. In de
zomer is er geen tijdsverschil, in de winter is het in
Egypte 1 uur later.

Verkeer

Het wegennet in Egypte is goed ontwikkeld. De prijzen
voor vervoer liggen in verhouding lager dan in
Nederland. In de steden zijn taxi’s een goedkoop
vervoersmiddel, u dient van tevoren een prijs te
bepalen. Houdt u er rekening mee dat in de spahotels
rondom Hurghada en Sharm el Sheikh vanwege de
centrale locatie van de luchthaven, het geluid van
de vliegtuigen niet kan worden vermeden.

Water- en stroomvoorzieningen

Let erop dat er geminimaliseerde toevoer van
water en stroom voor kan komen. De wisselspanning
is 110/220 volt en een wereldstekker is niet
noodzakelijk.

Douaneregelingen

Op de invoer van Egyptische ponden naar Egypte
zit geen limiet. Wel dient u dit van tevoren aan te
geven. Bij de Egyptische ambassade in Den Haag kunt
u meer informatie verkrijgen over importgrenzen,
deze zijn juridisch bindend. Het exporteren
van antiek is verboden. Informeer bij uw
reisvertegenwoordiger welke waren en objecten tot
antiek behoren. Het is ook verboden om schelpdieren
en koraal te exporteren, omdat dit beschermde
soorten zijn. Videocamera’s moeten bij aankomst
worden geregistreerd. Bij vertrek mag er niet
meer dan 1000 EGP mee worden genomen.
Meer informatie is te vinden via de Rijksoverheid.

Taal

De nationale taal is Arabisch. Vooral in de toeristische
delen wordt Engels en soms Duits gesproken.
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Extra informatie voor het boeken
Boekingsbevestiging en reisdocumenten

Controleer na ontvangst van de boekingsbevestiging
en reisdocumenten of de informatie en uw
persoonlijke gegevens correct en volledig zijn.
Als u onjuistheden vaststelt of de documenten zijn
onvolledig, dient u ons hiervan direct op de
hoogte te stellen.

Flexibele vakantiecombinaties

Voor de meeste bestemmingen heeft u de
mogelijkheid om een pakketreis of de services
apart te boeken. Combineer zelf uw vlucht, hotels,
rondreizen en autohuur. Het PauLi-systeem stelt
pakketreizen samen met lijnvluchten die kunnen
afwijken van de prijzen in de brochure.

Vlucht

Houd er rekening mee dat catering op korte of
middellange afstanden niet altijd standaard is
inbegrepen bij alle luchtvaartmaatschappijen.
U kunt hierover van tevoren bij de betreffende
luchtvaartmaatschappij informeren.

Vroegboekkorting

Hoe eerder u boekt, hoe meer u kunt besparen.
Voor bijna alle hotels bieden wij vroegboekkorting
aan en daarnaast bieden wij nog een TOP- en
Super Early Bird-korting aan voor enkele hotels. De
hoogte van deze kortingen is meestal afhankelijk
van het seizoen en de duur van het verblijf.

FTI-bonus

De FTI-bonus geldt per volwassene voor één
verblijf en wordt niet toegekend voor een volgend,
aansluitend verblijf.

Kinderen onder 2 jaar
Vlucht:

Per volwassenen kan er een kind onder 2 jaar gratis
mee op chartervluchten. Op lijndienstvluchten
kan een kind onder 2 jaar mee tegen een kleine
vergoeding. Bepalend is de leeftijd van het kind
ten tijde van de terugvlucht. Er kan geen aanspraak
worden gemaakt op een eigen stoel.

Hotel:

Babybedjes en maaltijden kunnen worden
geboekt op basis van beschikbaarheid en dienen
rechtstreeks aan het hotel te worden betaald.

Kinderen onder 16 jaar
Vlucht:

Voor kinderkorting- en prijzen zijn de
vluchttoeslagen- of kortingen reeds in de prijs
verwerkt. Houdt u er rekening mee dat wanneer
u een Comfort Class boekt bij Condor-vluchten,
er geen kinderkorting geldig is.

Hotels:

Veel hotels bieden aantrekkelijke kindertarieven en
kinderkorting aan in het geval dat u alleen reist met
uw kind of als u als gezin reist met 3 kinderen tot
maximaal 16 jaar. Bepalend voor de kindertarieven

of kinderkorting is de leeftijd van het kind aan het
einde van de geboekte periode. Kindertarieven en
kinderkorting in hotels is in de regel alleen van
toepassing bij twee volledig betalende personen.
Als verschillende tarieven worden geadverteerd,
dan wordt de eerste korting of het eerste tarief
berekend op basis van de leeftijd van het oudste
kind. De andere tarieven of kortingen worden
berekend op basis van de leeftijd van de overige
kinderen in aflopende volgorde.

Zelf opgebouwde reis

Het is mogelijk om een reis te boeken waarbij
niet over de gehele reisperiode de accommodatie
inclusief is. Houd er wel rekening mee dat bij een
zelf opgebouwde reis de transfer niet inclusief is,
deze dient apart bijgeboekt te worden.

Low cost-kamers

In sommige hotels hebben wij een aantal low
cost-kamers beschikbaar. Deze kamers hebben
dezelfde faciliteiten als gewone kamers, maar dan
voor een voordeligere prijs. De meeste andere
kortingen en aanbiedingen zijn ook van toepassing
op deze low cost-kamers.

Minimale verblijfsduur

Houdt u er rekening mee dat hoteliers voor bepaalde
data een minimale verblijfsduur kunnen vragen in
verband met speciale evenementen (zoals beurzen,
vakanties etc.), die in ons boekingssysteem wordt
ingevoerd.

Seizoensovergang naar winter
2019/2020

Reismogelijkheden en prijzen voor vertrek in het
zomerseizoen 2019 zijn opgenomen in deze brochure.
Op het moment van drukken waren er nog geen
extra vluchten voor het winterseizoen 2019/2020
bekend. Om deze reden kunnen boekingen
waarvan de terugvlucht plaatsvindt na de laatste
vermelde heenvlucht in de eerste instantie
alleen met een reservering worden bevestigd.
Houd u er rekening mee dat er in het winterseizoen
2019/2020 wijzigingen kunnen zijn m.b.t. de
luchtvaartmaatschappij, uw geboekte reisduur
(langer of korter) en/of de luchthaven van
aankomst. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren
als een wijziging op uw boeking van toepassing is.
U ontvangt automatisch een nieuwe, gewijzigde
reisbevestiging of factuur met de daadwerkelijke
reisduur, geboekte retourvlucht, luchthaven en de
verlaagde of verhoogde prijs. In deze gevallen wordt
u uiteraard eerst gevraagd om ons binnen 14 dagen
na ontvangst van de wijzigingen ons op de hoogte
te stellen of u de boeking wilt behouden. Met het
verschijnen van de nieuwe FTI-brochure verliezen
alle eerdere prijzen van de producten en diensten hun geldigheid in de reisperiodes die worden
geadverteerd in de nieuwe gepubliceerde brochure.
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Algemene Reis- en betalingsvoorwaarden
De boeking van een of meer reisdienst(en) van FTI
Touristik GmbH (hierna FTI genoemd) vanaf
01-07-2018 zal plaatsvinden op basis van de
volgende reis- en betalingsvoorwaarden. Die zijn
dus zowel van toepassing op pakketreizen als op
individuele toeristische diensten. Boekingen van
huurauto‘s van het programma „driveFTI“ en
„Auto‘s en Campers“ zijn uitgesloten van de
toepassing van deze reis- en betalingsvoorwaarden.
1. Afsluiting van het contract
(1) Met uw boeking (reisregistratie) gaat u een
bindende overeenkomst aan met FTI met
betrekking tot de door u gewenste reisdiensten.
Mogelijke boekingskanalen (bijvoorbeeld
schriftelijk, telefonisch, online, enz.) zijn met name
boekingen via reisagenten, zoals reisbureaus,
online reisportalen en mobiele reisverkopers of
rechtstreeks via FTI. Vaak ontvangt u van uw
reisagent eerst een bevestiging van de ontvangst
van uw reisregistratie.
(2) Na ontvangst van de boekingsbevestiging /
factuur van FTI voor de door u gewenste
reisdiensten (op het door u opgegeven adres of
e-mailadres of bij uw reisagent) wordt het contract
tussen u en FTI afgesloten.
(3) Door uw boeking verklaart u akkoord te gaan
met de margeheffing overeenkomstig § 25 UStG.
Afwijkende afspraken moeten schriftelijk door FTI
worden bevestigd.

Algemene Reis- en betalingsvoorwaarden
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2. Insolventieverzekering / betaling /
intrekking in geval van
betalingsachterstand
(1) Als u een of meer reisedienst(en) (pakketreis
en/of individuele toeristische dienst) boekt ontvangt u een bewijs van een insolventieverzekering (een
onderpand met de naam en contactgegevens van
de depositoverzekeraar van de klant) voor alle
betalingen die u moet doen voor de reisdienst(en)
die bij de reserveringsbevestiging / factuur zijn
geboekt.
(2) De betalingen op de geboekte reisdienst(en)
moeten door u als volgt worden voldaan:
a) Na ontvangst van de boekingsbevestiging /
factuur is een aanbetaling verschuldigd van 20%
van de totale prijs of voor reisdiensten gemarkeerd
als XFTI een bedrag van 40% van de totale prijs. FTI
behoudt zich het recht voor om een hogere
aanbetaling te eisen voor bepaalde reisdiensten,
die in dit geval vóór het boeken aan u wordt
meegedeeld.
Premies voor door u geboekte
reisverzekeringen via FTI (zie artikel 17)
moeten volledig worden voldaan, samen
met de aanbetaling.
Het saldo moet 30 dagen voor vertrek betaald
worden zonder verder verzoek. Voor contracten die
minder dan 30 dagen voor vertrek zijn gesloten,
is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.
Wanneer FTI zich een herroepingsrecht
voorbehoudt overeenkomstig artikel 6 (minimum aantal deelnemers) geldt er wat anders.
In dit geval is de betaling alleen verschuldigd als
de uiterste
termijn voor het uitoefenen van het
herroepingsrecht vermeld in de precontractuele
informatie en op de boekingsbevestiging /
factuur is verstreken en het herroepingsrecht
niet is uitgeoefend.
b) Betalingen moeten door u rechtstreeks aan FTI
op de in de reserveringsbevestiging / factuur
vermelde rekening worden gedaan, voor zover
daarop niet expliciet een incassomachtiging van
de reisagent niet expliciet wordt vermeld. In het
geval van rechtstreekse betaling aan FTI is de
datum van de ontvangst van de betaling door FTI
bepalend voor de punctualiteit ervan. Alle
betalingen moeten zoveel mogelijk worden gedaan onder vermelding van het transactienummer
dat staat op de boekingsbevestiging / factuur.
(3) In het geval van een late of onvolledige
aanbetaling of eindbetaling behoudt FTI zich het
recht voor om, na een herinnering met een termijn, het contract te ontbinden en schadevergoeding
te verlangen in overeenstemming met de
annuleringskosten vermeld in artikel 9 (2) in
combinatie met de aan het einde van deze
Algemene voorwaarden vermelde
compensatiepercentages. Afzonderlijke, afwijkende compensatiepercentages zijn van toepassing,
voor zover ze zijn gepubliceerd in de servicebeschrijving of aan u worden gecommuniceerd voor

CHF

de boeking en worden vermeld in de reserveringsbevestiging / factuur.
3. Essentiële kenmerken /
verandering van prestaties /
aanvullende overeenkomsten
(1) De essentiële kenmerken van de reisdiensten
vloeien voort uit de precontractuele informatie die
door FTI is aangekondigd, zoals de
beschrijving van diensten in de catalogus of de
presentatie op de websites op internet en de
informatie in de boekingsbevestiging / factuur van
FTI die hier over gaat.
Servicebeschrijvingen in catalogi of websites van
serviceproviders zoals hotels zijn niet bindend
voor FTI.
(2) FTI behoudt zich het recht voor om, na het
sluiten van het contract, een wijziging aan te
brengen in de essentiële kenmerken van
reisdiensten die niet de prijs van de reis
beïnvloeden en af te wijken van de
overeengekomen inhoud van het contract, als deze
na het sluiten van het contract noodzakelijk
worden en ter goeder trouw door de FTI worden
uitgevoerd. Een dergelijke prestatiewijziging zal
alleen door FTI worden doorgevoerd als de
wijzigingen niet significant zijn en geen nadelige
invloed hebben op het algemene beeld van de
reisdiensten. FTI zal u van zulke wezenlijke
wijzigingen in de service
voorafgaand het begin van de reis op de hoogte
stellen, onmiddellijk na het bekend worden ervan
informeren over de reden van de verandering op
een duurzame informatiedrager.
(3) In het geval van een wezenlijke wijziging in een
substantiële reisdienst (artikel 3 (2)), heeft u het
recht om zonder kosten binnen een door FTI
redelijke vastgestelde termijn van het contract af
te zien, of om deel te nemen aan gelijkwaardige
reizen, voor zover FTI in staat is om u een
passende reis uit hun aanbod aan te bieden
zonder extra kosten.
Als u niet op FTI reageert of dit niet binnen de
gestelde tijdslimiet doet, wordt de aangemelde
wijziging geacht te zijn geaccepteerd.
(4) Reisagenten hebben niet het recht om zelf
nevenafspraken te bevestigen. Voor zover een
expliciete bevestiging op de boekingsbevestiging
/ factuur van FTI niet plaatsvindt, moeten wensen
op de boekingsregistratie worden beschouwd als
vrijblijvende wens, voor welker bepaling geen
garantie kan worden gegeven.
4. Vervoersdiensten
De met de boekingsbevestiging / factuur
aangekondigde reistijden voor de geboekte
vluchtdagen, zijn onderworpen aan het
voorbehoud met betrekking tot veranderingen
van reisdiensten overeenkomstig artikel 3 (2).
5. Voorschriften met betrekking tot het
paspoort, visa en gezondheid
FTI zal reizigers informeren over algemene
paspoort- en visumvereisten en
gezondheidsformaliteiten van het land van
bestemming, inclusief de geschatte tijdslimieten
voor het verkrijgen van de benodigde visa vóór het
sluiten van het contract.
Reizigers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen
en dragen van de nodige officiële reisdocumenten,
eventueel noodzakelijke vaccinaties en naleving
van douane- en deviezenvoorschriften. Nadelen
die het gevolg zijn van het niet-naleven van deze
voorschriften, b.v. de betaling van
annuleringskosten, zijn voor uw rekening / voor
rekening van de reiziger. Dit geldt niet als FTI
ontoereikende of onjuiste informatie heeft
verstrekt.
FTI is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en
ontvangst van noodzakelijke visa door de
respectieve diplomatieke vertegenwoordiging als
u / de reiziger de verkrijging ervan aan FTI heeft
toevertrouwd, tenzij FTI haar eigen verplichtingen
heeft geschonden.
6. Minimum aantal deelnemers /
terugtrekking wegens niet-bereiken
Voor zover FTI het minimumaantal deelnemers
heeft gespecificeerd en de tijd (30 dagen van
tevoren) tot welke de verklaring u moet hebben
bereikt vóór de contractueel overeengekomen
reisdatum, in de desbetreffende precontractuele
informatie en op de boekingsbevestiging / factuur,
behoudt FTI zich het recht voor om zich uit het

contract terug te trekken omdat het minimum
aantal deelnemers niet is bereikt.
Als de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd,
zal FTI alle door u gemaakte betalingen voor de
reis onmiddellijk terugbetalen.
FTI heeft voor bepaalde reisdiensten het recht een
andere terugtredingstermijn te hanteren, die in dit
geval voor het boeken aan u zal worden
medegedeeld.
7. Plaatsvervangende persoon
De reiziger heeft het wettelijke recht om van FTI te
eisen, door middel van kennisgeving op een
duurzame gegevensdrager, dat in plaats van hem
of haar een derde partij de rechten en
verplichtingen uit het contract aangaat. Een
dergelijke verklaring is in ieder geval op tijd, als het
7 dagen voor vertrek FTI bereikt. FTI kan
bezwaar maken tegen de intrede als de derde
partij niet voldoet aan de contractuele vereisten
aan de reis. Als de derde partij de overeenkomst
aangaat, zijn hij en de reiziger aansprakelijk voor
FTI als
gezamenlijke debiteur voor de reisprijs en de FTI
(bijvoorbeeld door de dienstverleners) als gevolg
van de extra kosten door de intrede van de derde
partij (bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om een
andere tariefklasse te boeken voor
vliegtickets, ticketomschakelingskosten).
Voor de intrede van een vervanger berekent FTI
verwerkingskosten van EUR 30.
8. Omboeking
Op uw verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid,
accepteert FTI tot 30 dagen voor de reis eenmalig
een verandering van de vertrektijd, het reisdoel,
de plaatsen die men aandoet, de huisvesting of de
vervoersmethode.
Naast de nieuw ontstane reisprijs, worden er
verwerkingskosten van EUR 30 per persoon in
rekening gebracht voor de omboeking. Voor
omboekingen van huurauto‘s tot 24 uur vóór de
huurdatum zijn geen verwerkingskosten van
toepassing.
Voor zover de wijziging extra kosten met zich
meebrengt voor de dienstverleners (bijv. kosten
voor het uitgeven van tickets enz.), worden deze
afzonderlijk in rekening gebracht.
Als de omboeking leidt tot het weglaten van een
substantiële reisdienst (hotel, vlucht, enz.), wordt
de forfaitaire vergoeding volgens artikel 9 (2) pro
rata aangerekend.
De omboeking is uitgesloten voor reizen met
lijnvluchten, voor reizen met de kennisgeving SFTI,
voor alle soorten rondreizen, voor motorhomes en
campers, cruises en entreekaarten, tickets voor
verkeersmiddelen en andere tickets en
reisdiensten, waarvoor afzonderlijke
vergoedingspercentages zijn overeengekomen.
Dit is niet van toepassing als de omboeking is
vereist omdat FTI u geen, onvoldoende of valse
precontractuele informatie heeft gegeven. In dit
geval is de omboeking kosteloos.
9. Herroeping voor vertrek /
compensatie
(1) U heeft het recht om op elk moment voor
vertrek uit het contract te stappen. De herroeping
moet aan de FTI worden uitgelegd. Als de
reisservice via een reisagent is geboekt, kan de
herroeping ook daaraan worden uitgelegd.
In geval van terugtrekking heeft FTI recht op een
redelijke schadevergoeding, voor zover de
terugtrekking niet onder de verantwoordelijkheid
van FTI valt of er zich uitzonderlijke
omstandigheden voordoen op de plaats van
bestemming of in de onmiddellijke nabijheid ervan die van invloed zijn op het verloop van de reis
of het vervoer van personen naar de bestemming;
Omstandigheden zijn onvermijdelijk en
buitengewoon als ze niet onder controle van FTI
vallen en FTI hun consequenties niet had kunnen
voorkomen, zelfs niet als alle redelijke
voorzorgsmaatregelen waren genomen.
Voor pakketreizen is voor de berekening van de
compensatie het begin van de eerste reisdienst
van het contract maatgevend. Deze datum geldt
ook voor alle andere diensten als aanvangsdatum
van de reis. In het geval van individuele toeristische diensten, wordt de berekening van de
compensatie gebaseerd op het begin van elke
afzonderlijke contractuele dienst. Voor meerdere
individuele reisservices moeten de
annuleringskosten afzonderlijk worden berekend

en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.
(2) FTI maakt gebruik van de mogelijkheid om een
forfaitaire schadevergoeding in te stellen, rekening
houdend met de periode tussen de verklaring van
herroeping en het begin van de reis, de
verwachte besparingen in kosten van de
touroperator FTI en de verwachte verwerving door
het andere gebruik van de reisdienst. Behoudens
andersluidende kennisgeving vooraf en anders
vermeld in de boekingsbevestiging / factuur,
zijn de forfaitaire bedragen onderworpen aan de
termijnen en compensatiepercentages
gepubliceerd aan het einde van deze reis- en
betalingsvoorwaarden onder artikel 9 (2).
(3) In principe heeft u de mogelijkheid om te
bewijzen dat FTI geen of een geringer bedrag aan
schade heeft opgelopen. In deze gevallen volgt de
berekening van de schadevergoeding individueel.
(4) In geval van niet komen opdagen bij reizen of
het niet gebruiken van individuele reisdiensten,
waarvoor de levering van de contracten door FTI
werden voorbereid, blijft het recht op betaling van
de volledige reisprijs behouden.
FTI zal zich in dit geval in principe echter wel
inspannen om bij de serviceproviders gespaarde
uitgaven te ontvangen in verband met het
niet-gebruik van de dienst. Voor zover deze
bespaarde uitgaven worden terugbetaald aan FTI,
zal FTI deze ook aan de klant terugbetalen.
10. Boekingen van huurauto‘s
Als u een huurauto boekt in verband met een of
meer reisedienst(en) die niet tot het
„driveFTI“-programma behoort, moet u bijzondere
aandacht besteden aan de algemene informatie in
de sectie „Belangrijke informatie van A-Z“.
11. Identiteit van de uitvoerende
luchtvaartmaatschappij
In overeenstemming met EU-verordening 2111/05
geeft FTI hierbij aan dat de organisator verplicht is
u vóór de afsluiting van het contract op de
hoogte te stellen van de identiteit van de
uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor alle
vervoersdiensten op de heen- en terugvlucht, op
voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij al voor
de afsluiting van het contract vaststaat.
In dit verband verwijzen we naar de informatie in
de respectievelijke beschrijvingen van de gebruikte
luchtvaartmaatschappijen. Als de
luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, zullen
we u voordat het contract wordt gesloten
informeren over de luchtvaartmaatschappij die
naar verwachting de vlucht zal uitvoeren. Zodra
de luchtvaartmaatschappij vaststaat, zullen wij
ervoor zorgen dat de informatie zo snel mogelijk
naar u wordt verstuurd. Dit geldt ook voor elke
wijziging van de service die de
luchtvaartmaatschappijen uitvoert.
12. Melding van gebreken en remedie /
opzegging / verjaring
(1) Als de reisdienst niet vrij van gebreken is, kunt
u als reiziger om hulp van de reisorganisator
vragen. In dit opzicht bent u verplicht om uw
klacht onmiddellijk te richten aan de contactpersoon die u de reisdocumenten heeft verstrekt,
zodat er
maatregelen tot verbetering kunnen worden
genomen. Als de kennisgeving van het defect met
deze contactpersoon opzettelijk niet gebeurt, kan
dit betekenen dat u geen claims (reductie,
compensatie van schade) kunt indienen jegens
FTI voor deze gebreken.
(2) Als de reisdienst aanzienlijk wordt geschaad
door een tekortkoming van een reisdienst, kan de
reiziger het contract opzeggen, op voorwaarde dat
FTI een door de reiziger aangegeven redelijke tijd
heeft laten verstrijken zonder een oplossing te
bieden. Het vaststellen van een tijdslimiet is niet
nodig als de oplossing onmogelijk is, wordt
geweigerd door FTI of als er een onmiddellijke
oplossing noodzakelijk is.
(3) Ongeacht de onmiddellijke melding van het
defect op de locatie, moeten alle claims voor
vermindering / compensatie tegen FTI nog geldig
worden gemaakt. Deze claim kan ook worden
ingediend via uw reisagent. We bevelen u aan
uw klacht schriftelijk in te dienen.
(4) De aanspraak op schadevergoeding van de
reiziger vervalt na de wettelijke verjaringstermijn.
In alle overige gevallen zijn de wettelijke
verjaringstermijnen van toepassing. Claims voor
compensatie van FTI vervallen en verjaren na zes
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13. Geschillenbeslechtingsprocedure
voor een arbitragecommissie voor
consumentenzaken
FTI is niet verplicht deel te nemen aan
geschillenbeslechtingsprocedures voor een
arbitragecommissie voor consumentenzaken en
neemt ook niet deel aan zulke procedures.
14. Beperking van aansprakelijkheid
De contractuele aansprakelijkheid van FTI voor
schade die geen persoonlijk letsel is en niet
verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot drie keer
de reissom. Alle verdere claims gebaseerd op
bestaande internationale overeenkomsten of op
deze regels worden niet beïnvloed door de
beperking van aansprakelijkheid.
15. Opmerking over de beperking van
aansprakelijkheid in de internationale
luchtvaart
Aansprakelijkheid voor internationaal vervoer is
onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag
van Warschau of het Verdrag van Montreal in geval
van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers,
vertraging van passagiers en / of bagage,
vernietiging, verlies of beschadiging van bagage.
16. Kennisgeving over de aansprakelijkheid voor ongevallen van vervoerders
van passagiers op zee
De aansprakelijkheid van vervoerders voor vervoer
van reizigers over zee is onderworpen, in geval van
overlijden of persoonlijk letsel van passagiers,
verlies of beschadiging van bagage, verlies of
beschadiging van kostbaarheden en verminderde
mobiliteit door verlies of beschadiging van
mobiliteitshulpmiddelen of andere
gespecialiseerde apparatuur, aan Verordening (EG)
nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 23.04.2009 betreffende de
aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers
over zee bij ongevallen.
17. Reisverzekeringen
In de prijs voor de reis, is, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, geen reisverzekering inbegrepen.
We raden aan om een annulerings-,
reisaansprakelijkheids-, gezondheids- en
ongevallenverzekering af te sluiten.
Voor zover FTI of uw reisagent een reisverzekering
aanbiedt, is dit slechts een bemiddelingsdienst.
Het verzekeringscontract wordt exclusief
afgesloten tussen u en de opgegeven
reisverzekeraar. Claims kunnen alleen rechtstreeks
bij de verzekeraar worden ingediend. De premies
voor verzekeringen maken geen deel uit van de
reissom en zijn onmiddellijk verschuldigd bij het
sluiten van de verzekering. Het is niet mogelijk om
verzekeringscontracten te annuleren of deelname
eraan te herroepen.

van de 9de – 4de dag voor de aanvang
van de reis 	
80%
van de 3de dag voor de aanvang van
de reis tot het begin van de reis
85%

van de reissom.
B. Reisdienst met inbegrepen lijnvlucht- en
reisdienst met de markering XFTI:
tot de 30e dag voor de aanvang
van de reis
40%
van de 29ste – 22ste dag voor de
aanvang van de reis 
55%
van de 21ste – 15de dag voor de
aanvang van de reis 	
65%
van de 14de – 10de dag voor de
aanvang van de reis 	
70%
van de 9de – 4de dag voor de
aanvang van de reis 	
80%
van de 3de dag voor de aanvang
van de reis tot het begin van de reis 
90%

van de reissom.
C. Alleen chartervlucht:
tot de 30ste dag voor de aanvang
van de reis		
50%
van de 29ste dag tot de 4de dag
voor de aanvang van de reis 	
75%
van de 3de dag tot voor de aanvang
van de reis tot het begin van de reis
85%

van de reissom.
D. Lijnvluchten, intercontinentale vluchten,
trans-Pacific-vluchten en binnenlandse
vluchten in het doelgebied:
De van toepassing zijnde voorwaarden van de
luchtvaartmaatschappij, afhankelijk van de door u
gekozen vlucht en het tarief, worden u
medegedeeld door het boekingskantoor voordat u
het geselecteerde vluchttarief boekt.

91

E. Huurauto:
Huurauto‘s, die geen deel uitmaken van het
„driveFTI“ -programma, tot 24 uur voor aankomst:
kosteloos.
Dit beleid is alleen van toepassing op annuleringen
van huurauto‘s, maar niet op annuleringen van
gecombineerde reizen of annuleringen van
off-road voertuigen, campers of motorhomes.
Deze zijn onderhevig aan de bovenstaande
annuleringskosten voor forfaitaire bedragen,
tenzij er afzonderlijke vergoedingen van
individuele serviceproviders worden geadverteerd.
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maanden na het einde van de reis. Voor
pakketreizen begint de verjaringstermijn op de
dag waarop de reis zou eindigen in
overeenstemming met het contract.

F. Tickets / entreekaarten voor concert, opera,
theater, musical, vervoermiddelen (bijvoorbeeld
metro, trein, bus), veerboot, skipassen, greenfees,
rondleidingen, museum, à la carte excursies,
individuele transfers en limousineservice:
Deze reisdiensten zijn niet onderworpen aan de
forfaitaire annuleringskosten. Veeleer wordt de
hoogte van de vergoeding bepaald door de
wettelijke bepalingen, rekening houdend met de
waarde van de door FTI bespaarde kosten en wat
FTI verdient door anderszins gebruik te maken
van de reisdienst.

18. Uw contractpartner:
FTI Touristik GmbH
Adres: 	Landsberger Straße 88,
80339 München, Duitsland
Telefoon: +31 (0)23 75219 20
E-Mail:
mail@fti.nl
AG München, HRB 71745
tot artikel 9 (2):
Schadevergoedingsbedragen voor reisdiensten
van FTI Touristik GmbH
De vergoedingspercentages bedoeld in artikel 9 (2)
zijn als volgt bekendgemaakt. Afzonderlijke,
van de volgende genoemde, afwijkende
schadevergoedingsbedragen gelden, in zover deze
in de beschrijving van de dienst opgeschreven zijn
of als ze aan u voor de boeking meegedeeld zijn en
in het kader van de boekingsbevestiging / factuur
uitgevoerd worden.
A. Alle reisdiensten waarvoor de volgende
paragrafen B - F niet van toepassing zijn:
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis 
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang
van de reis 	
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang
van de reis 	
van de 14de – 10de dag voor de aanvang
van de reis 		

25%
30%
45%
60%

CHF

AUTHENTIC. VIBRANT. FRIENDLY.
Stap in de unieke wereld van LABRANDA Hotels & Resorts en ontdek onze tophotels op 9 fantastische bestemmingen.
LABRANDA Hotels & Resorts biedt voor ieder wat wils.
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