Reisinfo
Egypte - Marsa Alam
Reisdocumenten:
De Belgische reizigers hebben niet langer een paspoort nodig voor een reis naar Egypte. Voor reizigers met de
Belgische nationaliteit volstaat een geldige identiteitskaart (nog 6 maanden geldig na terugkeer). Verder moeten alle
reizigers in het bezit zijn van 2 pasfoto's voor het visum dat verplicht is. Het visum is niet inbegrepen in de prijs van de
boeking. Je kan dit visum vooraf verkrijgen bij het Egyptisch consulaat in Brussel of aankopen bij jouw reservatie. Ruil
dan bij aankomst op de luchthaven de voucher in voor een visum bij de vertegenwoordiger van onze lokale agent
Skymax Holidays, waarna je dan door de douane kan gaan. je kan het visum ook ter plaatse aankopen in de
luchthaven voor je door de douane gaat. Onze reisleiding heet je van harte welkom, bij de uitgang van de
aankomsthal. Zij mogen immers het luchthavengebouw niet binnen.
• Opgelet: ook kinderen en baby’s moeten een identiteitskaart met foto hebben (eveneens 6 maanden geldig na
terugkeer). Een wit kaartje volstaat dus niet. Voor elke minderjarige die niet begeleid is door de ouders moet je
een gewettigde volmacht tonen (te verkrijgen bij het gemeentebestuur). De Egyptische overheid is streng en
deinst er niet voor terug om kinderen zonder geldig identiteitsbewijs terug te sturen (eventuele extra kosten
zijn voor jou).
• Reizigers met een andere nationaliteit moeten tijdig navragen welke documenten ze nodig hebben (bij hun
ambassade).
• Meer info: www.diplomatie.be
Controleer je retourvlucht:
vluchtroosters kunnen altijd gewijzigd worden. Daarom moet je één of twee dagen voor de terugreis jouw
vluchtgegevens controleren.
Het uur van je transfer, het vluchtnummer en het vertrekuur staan op het infobord en in het infoboek van Thomas
Cook Service aan de receptie. Raadpleeg deze informatie en noteer eventuele wijzigingen.
Vertrek niet zonder verzekering:
voor een zorgeloze vakantie raden wij je Mondial Assistance reisbijstandsverzekering aan. Zelfs wanneer je al over
een verzekering van je ziekenfonds beschikt, is dit een goede aanvulling. Informeer ernaar bij je reisagent.
Voor je gezondheid:
er zijn geen verplichte inentingen.
• Meer informatie over inentingen en preventie? Bel de reistelefoon van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde: 03/247 66 666. of: www.itg.be.
• Neem een kleine reisapotheek mee, met een medicijn voor darmklachten, …
• Het is heel belangrijk dat je voldoende water drinkt (geen leidingwater). Je brengt het beste jouw zonnecrème
(met hoge factor) mee, want in Egypte is dit heel duur.
• Om hygiënische redenen wordt er tweemaal daags in de hotels een insecticide verstoven, dit is bij wet
bepaald en is niet schadelijk voor de gezondheid.
Zwanger op reis:

bij Thomas Cook Airlines is een doktersattest vereist voor zwangere vrouwen vanaf de 28e week tem de
36e week. Vanaf week 37 is het niet meer toegestaan om te vliegen. Voor andere vliegtuigmaatschappijen
gelden andere voorwaarden. Informeer je bij je reisagent voor meer concrete info.

Geld:
de munteenheid van Egypte is de pond (LE, ongeveer 100 Egyptische pond voor 12,19 euro).
• Niet officieel wisselen kan je problemen opleveren. Je kan geld wisselen in de banken en de hotels
• De banken zijn in het algemeen open zondag tot donderdag van 10 tot 14 uur. Tijdens de Ramadan (2 sept.
2008: voorziene start van de Ramadan, en duurt 1 maand) kunnen de openingsuren afwijken van de
gebruikelijke uren (dat geldt ook voor de winkels).
• In- en uitvoer van de Egyptische pond is beperkt; je mag slechts een bedrag van 20 pond in- en uitvoeren.
• Travellers cheques en de meeste kredietkaarten worden aanvaard in de internationale hotels.
• Huur in je hotel of appartement een safe om geld en waardepapieren op te bergen. Juwelen en andere dure
accessoires laat je best thuis.
Klimaat:
het klimaat in Egypte wordt gekenmerkt door zeer sterke temperatuurverschillen overdag en ’s nachts. De nachten
kunnen erg koud zijn. In Caïro kan de temperatuur ook overdag rond het vriespunt schommelen. Daarom raden wij je
aan om voor koele avonden en tijdens de winterperiode, ook in Hurghada, Luxor of Assouan voldoende warme
kleding mee te nemen, bijvoorbeeld wollen truien, pull-overs en windjakken. Zorg ook voor gemakkelijke, stevige
schoenen. Vooral tijdens de rondreizen en de tochten is het sterk aanbevolen kleding te dragen die armen en benen
tegen de zon beschermt. Een hoofddeksel en een zonnebril mogen zeker niet ontbreken. In de zomer is er in alle
hotels airconditioning. Het is daarom aan te raden een jas mee te nemen.
Lokale tijd:
Lokale tijd = Belgische tijd + 1 u.
Elektriciteit:
de stroomsterkte in de hotels die we aanbieden in Egypte is 220 volt. We raden je aan om toch een eurostekker mee
te nemen.
Fooien:
in Egypte wordt voor alles en nog wat een fooi verlangd (bakshish). Het is weliswaar niet verplicht, maar men rekent
er wil op dat je fooien geeft tijdens de rondreis, cruise of het hotelverblijf. Wij raden je daarom aan per week te
rekenen op ongeveer 25 euro aan extra uitgaven. In alle hotels en restaurants wordt er een servicetoeslag van 12 %
betaald. Daarbij komt er nog eens drinkgeld van 5 tot 10 %. Vergeet niet: een ‘bakshish’ doet soms wonderen. Tip:
zorg dat je voldoende kleingeld bij de hand hebt.
Huisdieren:
honden worden in Egypte in de hotels en op de boot niet aanvaard.
Uitvoer van voeding:
je mag geen producten op basis van vlees of melk meenemen naar België.
Antiquiteiten:
handel en uitvoer van antieke voorwerpen, schelpen en koraal zijn verboden en worden zwaar bestraft. Alles wat je
wordt aangeboden is dus vakkundig nagemaakt.
Excursies:
een ruime waaier aan excursies wordt je aangeboden door de Thomas Cook Reisleiding. Meer informatie ter plaatse.
De excursies die Thomas Cook Service voorstelt, worden door een lokaal agent georganiseerd, die daarmee instaat
voor de correcte uitvoering ervan. De excursies kan je ter plaats met je euro’s betalen. Mogelijke kredietkaarten: Visa
Card, Mastercard.

Telefoneren:
het landnummer van Egypte is 0020. Om naar België te bellen kies je: 0032 + zonenummer zonder 0 +
abonneenummer. Je kan telefoneren vanuit telefooncellen of vanuit je hotelkamer (vaak hebben hotels een extra
voornummer en hogere prijzen, informeer je aan de receptie). De gesprekken zijn relatief duur en de wachttijden zeer
lang, vanwege een constante overbelasting van het telefoonnet. De kosten bedragen ca. 45 LE/3 minuten, daarna 15
LE per minuut.

