Nieuwsbrief GAY DIVE TEAM,
Maart.
Ourthe afdaling en duikvakantie 2012

2012

Beste gay diver / - ster,
Zondag 4 maart doen we weer mee aan de Ourtheafdaling. Meld je nu aan via info@gaydiveteam.nl
De Ourthe-afdaling is de traditioneel jaarlijkse aftrap
van het duikseizoen. Het is een afdaling van de rivier de
Ourthe in de Belgische Ardennen, tussen de dorpjes
Hamoir en Bomal. Het is een snorkeltocht stroomafwaarts
met een totale lengte van 9 kilometer; een 'aqua-carnaval'
waarmee traditioneel het duikseizoen wordt geopend. Het
is erg leuk: met een paar honderd duikers ga je eerst met
de lokale boemeltrein twee dorpen stroom opwaarts om
vervolgens met vliegende vaart de rivier af te denderen
dwars door de natuur van de Ardennen (snelheid
afhankelijk van de waterstand).

Het programma:
08.30 uur verzamelen Hotel Vianen Prins Bernhardstraat
75 4132 XE Vianen. We voegen dan zoveel mogelijk
auto's samen om de benzinekosten te drukken. 11.00 uur
aankomst Hamoir. We parkeren aan de overkant van de
brug rechts; we kunnen op het weiland daar prima
bivakkeren. 11.00 uur inschrijven voor de afdaling; kost
EUR 10 per deelnemer. 12.00 uur omkleden. 13.00 uur
vertrek boemeltrein uit Hamoir naar Bomal. 13.30 uur
begin Ourthe-afdaling. 14.30 - 15.00 uur aankomt
Hamoir. Glühwein om op te warmen.
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Qua uitrusting: snorkeluitrusting, geen perslucht. Snorkel, als in natpak gaat: tip, neem
gaffertape / klustape mee om je seals af te plakken; dat scheelt als je een
uur in het koude water ligt. Mocht je het te koud krijgen geen nood:
onderweg zijn zeven EHBO-posten waar je er uit kunt gaan en op kunt warmen
waarna je terug gebracht wordt naar Hamoir.
Paarse krokodillen / vlotten / opblaasvaartuigen prima maar daar moet je
zelf voor zorgen. Het nuttigen van een neut tijdens de afdaling vergroot het
onderkoelingsgevaar en is dus verboden (maar niet iedereen houdt zich
daaraan :-)

Route: Route: A2 Maastricht. Als je in België bent E25, vervolgens de A25 dwars
door Luik heen. Neem niet de rondweg want dat is 20 km omrijden. Na Luik pik
de dan weer de E25 richting Luxemburg. Afslag 41 Tilff / Hamoir. N633 Tilff
/ Esneux. N654 Comblain au Pont / Hamoir. Route touristique: pak de N633
meteen aan het einde in Luik. Mis je afslag 41: neem dan afslag 48 bij door Luik heen. Neem
niet de rondweg want dat is 20 km omrijden. Na Luik pik de dan weer de E25 richting
Luxemburg. Afslag 41 Tilff / Hamoir. N633 Tilff/ Esneux. N654 Comblain au Pont / Hamoir.
Route Touristique: pak de N633, meteen aan het einde in Luik. Mis je afslag 41: neem dan
afslag 48 bij Werbemont N66 richting Huy / Hamoir.
Meer info: http://www.sealover.be. Waterstanden Ourthe
http://www.slalom.nl/peil.html.
We maken er een leuke dag van dus: meld je aan via info@gaydiveteam.
*** Duikvakantie 2012***.
Op de deelnemers vergadering van jl. kwam naar voren de duikvakantie eerder in het jaar te
plannen en wel rond de 2/3 week van augustus, omdat dan de meeste mensen mee zouden
kunnen. Marijke, Roger en Erik hebben gekeken naar de mogelijkheden. Het idee is een
liveaboard te doen in het Zuiden of het Shagra Village kamp van Red Sea Diving Safari in het
Zuiden. De kosten voor de Liveaboard bedraagt rond de 1300 euro, voor het Shagra
Village kamp rond de 1000 euro (inclusief een uitgebreid duikpakket).

Hieronder staat beschreven wat het aanbod zou kunnen gaan worden.De reisorganisatie zal dit jaar
wederom SeaSee travel kunnen zijn.

Vraag: wil een ieder bekijken en aangeven waar de voorkeur naar uit gaat en even aan Erik
doorgeven via info@gaydiveteam.nl Hoe meer GDT zielen hoe meer GDT vreugd ; )
De Liveaboard, my Mermaid, met vertrek op 09-08, route Deadalus / Fury Shoal, zie ook
http://www.seaseetravel.nl/shop/seaseetravel/home?cat=810
Prijs: 1195 euro p.p.
Prijs is inclusief:
* vlucht AMS - Egypte v.v.
* luchthavenbelasting
* transfers
* 6 nachten verblijf in een 2 persoonshut op indeling
* o.b.v. volpension, thee, koffie en mineraalwater
* 5 dagen duiken, 3 duiken per dag, 6de dag 2 duiken, incl. fl/l/l
* 7de nacht in een 4* hotel o.b.v. halfpension of aan boord!
* gratis Nitrox!
Prijs is exclusief:
* Calamiteitenfonds ~2,50 euro per boeking
* Visum Egypte, ~ 20 US$ (ter plaatse te voldoen)
* Marine Park Fee, 80 euro p.p.
* tip voor de bemanning
* reis en / of annuleringsverzekering
* gebruik van een dagkamer in een hotel op de dag van vertrek is optioneel, prijs dagkamer ~ 50
euro per dag, indien gewenst graag bij boeking doorgeven!
Men is verplicht om op de Egypte live-a-boards te duiken met een DECO-boei, en 1 duiklamp per
buddypaar. (Egyptische wetgeving)
En de offerte voor Marsa Shagra, met vertrek op 09-08
Prijs: 869 euro p.p.
Prijs is inclusief:
* vlucht AMS - Marsa Alam v.v.
* Luchthavenbelasting
* transfers
* 7 nachten verblijf in een 2-persoons Airco Chalet
* o.b.v. all-inclusive. (excl. alcohol)
Prijs is exclusief:
* 2,50 euro calamiteitenfonds per factuur.

* Visum Egypte, ~ 20 US$ (ter plaatse te voldoen)
* reis en/of annuleringsverzekering
* Lokale rif belastingen ~ 2 euro p.p.p.d. (ter plaatse te voldoen)
Duikpakket:
* 5 dagen duiken: onbeperkt kantduiken op het huis rif en de 1ste dag 2 begeleide duiken, incl. fl/l/l.
114 euro p.p.

