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SEA MORE TRAVEL
Duikreizen naar 

Dahab & Sharm el Sheikh

Onze appartementen

Soms boek je liever een appartement 
dan een hotel. Omdat je graag zelf 
je potje kookt, je meer ruimte en privacy 
wilt hebben, of misschien wel omdat 
je met een groep vrienden een speciale 
gebeurtenis wilt vieren.

Onze hotels

Past kleinschalig en authentiek meer bij 
jou dan all-inclusive?
Dan is Dahab aan de Rode Zee dé 
vakantiebestemming voor jou!

Ontspannen duiken 
in Dahab, de leukste 
vakantieplaats
aan de Rode Zee

“Het was weer een heerlijke vakantie. Gastvrij 
als altijd en goed geregeld.” 
Ron & Patricia

“Dahab is uniek, zo relaxt, zo mooi, 
een bijzondere plek waar we graag 
jaarlijks komen.” Esther & Huub

“De door jullie geregelde duikschool is top. 
Modern, goede spullen en een meer dan prima 
gids.” Peter-Paul, Natska en kinderen

We all need 
     vitamin Sea
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In 2000 werkte ik als duikinstructeur bij 
een hotel in Dahab. Daar raakte ik 
verknocht aan dit charmante 
bedoeïenenplaatsje aan de oostkust van 
de Zuid-Sinaï in Egypte. Ik ontmoette 
er mijn vriend Chris en in 2005 startten 
wij samen Sea More Travel. Sindsdien 
organiseren we bijzondere duikreizen. 
Inmiddels is ons aanbod aan 
karakteristieke en familiaire oriëntaalse 
hotels, appartementen en 
vakantiewoningen in of vlakbij het 
centrum van Dahab uniek.

Het gastvrije Dahab is een geliefd 
vakantieoord dat ondanks het toerisme 
altijd haar eigen authenticiteit en 
ongedwongen, aangename atmosfeer 
heeft behouden. Wij wonen er met heel 
veel plezier en vinden het leuk om onze 
gasten persoonlijk te ontmoeten en 
welkom te heten. 

Tijdens je verblijf staan we altijd voor je 
klaar, in geval van nood ook ’s nachts, 
en als ‘locals’ kunnen we je goede 
tips geven als het gaat om de mooiste 
(duik)plekken, interessante safari’s en 
excursies, lekkere restaurantjes, gezellig 
uitgaan en sfeervol relaxen.

We verheugen ons erop ook jou te 
ontmoeten!

José Hoeflaken

Onze reizen hebben STO-reisgarantie.
Wij krijgen pas betaald als je vakantie 
is afgelopen. Tot die tijd staat je geld 
veilig op een derdengeldenrekening en is 
zodoende beveiligd tegen een eventueel 
faillissement of surseance 
van betaling. 

www.sto-reisgarantie.nl

Sea More Travel 
in een notendop

Sea More Travel 
staat voor:

• Persoonlijke 
      benadering

• Kleinschalig 
      toerisme

• 30 jaar 
     duikervaring

• Respect 
      voor de 
      lokale cultuur

• Authentieke 
      accommodaties

10 tips voor je 
duikvakantie

Met STO-reisgarantie 
is je reisgeld 
in goede handen!
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Meer weten? 
Neem contact op, we helpen je graag!

“Het is 
onze missie 
om jou een 

onvergetelijke 
vakantie 

te bezorgen”

seamore-travel.com

jose@seamore-travel.com

 +20 100 346 2461

 @seamoretravel

josehoeflaken

We zijn aangesloten bij de Vereniging 
van Kleinschalige Reisorganisaties 
(VvKR), een belangenvereniging voor 
reisspecialisten die zich 
onderscheiden door hun 
betrokkenheid en expertise.

www.vvkr.nl

Tijdens je duikvakantie kom je er soms 
achter dat je bepaalde dingen beter 
had kunnen doen, of anders, of 
handiger. 
Als je het maar had geweten… 

Deze 10 tips kunnen je daarbij helpen.
Download gratis!

Met STO Garant 
is je reisgeld 
in goede handen!
Onze reizen hebben STO Garant 
reisgarantie. Wij krijgen pas betaald als je 
vakantie is afgelopen. Tot die tijd staat je 
geld veilig op een 
derdengeldenrekening en is zodoende 
beveiligd tegen een eventueel 
faillissement of surceance van betaling

www. sto-garantie.nl
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