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En af vores gæster fortæller:

”Jeg er lige kommet hjem fra Snorkelferie i Egypten. En fantastisk oplevelse. Både smukke omgivelser udenfor de 
store turisthoteller- men også og ikke mindst konceptet om at kombinere aktiv ferie med socialt samvær. Camilla 
og Mark skabte hygge og nærvær var både værter og guider – men også en del af det sociale. 
Mark har været en fantastisk læremester i snorkling – opmuntrende og motiverende. Camilla opmærksom og om-
sorgsfuld. Jeg har fundet ‘mit’ rejseselskab og kan kun anbefale andre at tage med.”



.

Denne rejse henvender sig til dig 
der på en aktiv måde vil finde 
ro. Vi snorkler meget af ugen og 
Mark kender de gode steder, hvor 
der er masser af undervandsliv.

Vi har sammensat et program, 
hvor du vil komme helt ned i gear 
og blive ladet op på ny.
Vi rejser i en mindre gruppe og 
oplever ugen sammen i det pro-
gram vi har sammensat BÅDE I 
OG OVER VAND – alt inklusivt. 
Der vil blive udbudt guidede  
meditationer hver dag.

UMBI DIVING VILLAGE, hvor rej-
sen går til, er en lille perle belig-
gende helt ned til Det Røde Hav, 
hvor der er mulighed for spek-
takulære naturoplevelser. Bo på 
værelse med havudsigt, hvor du 
om morgenen vil kunne sidde på 
altanen med en kop te eller kaffe i 
fuldstændig ro og nyde solen stå 
op over Det Røde Hav eller bo i en 
hytte ud til vandet.
Stedet har en hyggelig og fami-
liær atmosfære med restaurant 
helt ned til vandet, hvor vi vil nyde 
vores LÆKRE MÅLTIDER til lyden 
af bølgeskvulp efterfulgt af aften-
hygge i beduin-cafeen. 

Her vil vi henslængt blive ser-
viceret med alt fra beduin te, 
arabisk kaffe til vandpibe eller 
blot en øl/sodavand. 

PROGRAM:

DAG 1: Introduktion af stedet.

DAG 2: Foredrag og Snorkelsafari.

DAG 3: Udflugt til kloster.

DAG 4: Heldags bådtur m/frokost.

DAG 5: Udflugt til lokalt marked.

DAG 6: El Fanar Beach 
og Farsha Café.

DAG 7: Hviledag eller Snorkelsafari.

Pris fra DKK 9.995
Pris per person i deleværelse 
med havudsigt. Alt inklusivt.

Datoer for afrejse: 
16. – 23. november 2019. 
Pladser: 12 gæster.

Rejsegarantifonden: Reg. nr. 2708

SHARM EL SHEIKH 
YOU COME AS A GUEST BUT LEAVE AS A FRIEND

For mere info/tilmelding – kontakt Camilla på: camilla@indivias.dk


