MALDIVES
SHARKTASTIC - MV ATOLL
Semestra ute till havs på Maldiverna. Allt från små
tropiska revfiskar till bjässar som den majestätiska
valhajen och dessutom mantor, olika hajar, örnrockor
och svärdfiskar. Lägg till sol, hav och paradisiska
stränder och du har vårt resmål Maldiverna. Bo
bekvämt ombord på en liveaboard och bli bortskämd
med utsökt mat, spektakulär dykning och utmärkt

❖ Valhaj, manta, rockor, havssköldpaddor
❖ Bekvämt boende ute till havs
❖ Bli bortskämd av besättningen ombord
❖ Under utsikt och god mat
❖ Fascinerande tropisk dykning
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Upplev liveaboard på Maldiverna
Bara en snabb titt på vad som erbjuds på Maldiverna avslöjar varför många dykare
anser denna plats vara en av de bästa på vår planet. Maldiverna består av en serie
atoller och öar som knappt syns över havsytan. Från dessa kan du, året runt, uppleva
skinande sol, vita sandstränder samt fascinerande tropisk dykning.
Här ligger fokus på att njuta av snabba strömdyk samt hänföras av den stora mantan
när den kommer in för att tvätta sig. Valhajar är inte helt ovanliga och den grå revhajen
kan du få syn på året runt. För att inte tala om de stora stimmen med färgglada vackra
fiskar som simmar längs hisnande korallväggar. Dykningen i Maldiverna kommer inte att
göra dig besviken.
En vecka ombord på en liveaboard på Maldiverna innebär att du bor ombord på en lyxig
båt under sju nätter, äter god mat, blir väl omhändertagen av besättning och guider, gör
spännande dyk och sist men inte minst så är du med om ett oförglömligt äventyr. På en
liveaboard kommer du på ett bekvämt sätt väldigt nära vackra dykplatser och möter fina
fiskar samt förhoppningsvis valhajar och mantor på riktigt nära håll.
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Sharktastic - din safari
•
•
•
•

Södra Ari Atoll: Valhaj, vackra bergstoppar under vattnet
Södra Male Atoll: Grå revhaj, örnrocka, bergstoppar, makro
Vaavu Atoll: Grå revhaj, örnrocka, bergstoppar, traditionell Maldivisk ”kanaldykning”
Meemu Atoll: Grå revhaj, örnrocka, bergstoppar, traditionell Maldivisk ”kanaldykning”

Under den här perioden av året flödar stora mängder vatten in från den östra sidan av
Maldiverna. Strömmarna som kommer från Sumatra och Indonesien i tar inte bara med
sig en fantastisk sikt på 40 meter men också en stor mångfald av olika pelagiska fiskar
som besöker reven för att äta.
Kanaldyken på den östra sidan av Maldiverna är huvudattraktionen under den här
veckan. De kallas för Kandus, attraherar revhaj, tonfisk och örnrockor som standard.
Men glöm inte att titta ut i det blå vattnet för där kan andra stora överraskningar vänta!
De yttre väggarna och hörnen av kanalerna som ligger i Vaavu och Meemu har vackra
bergsöverhäng täckta av blå, gul, och rosa mjukkorall.
Efter att du har gjort dina adrenalinpumpande dyk i kanalerna på Maldivernas östkust
bär färden av mot södra Ari Atoll för att ta en titta på valhajar och mantor vid Maamagili
och Rangali Madivaru. Ni kommer även att besöka platser som Kudarah och Kudimaa
Wreck som är kända med förmånen att kunna få se se leaf fish och grodfisk.
För att medverka på denna liveaboard bör du vara van vid strömdyk.
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Emperor Atoll - din liveaboard
Emperor Atoll, tidigare känd som Sea queen, är en populär liveaboard på 26 meter och
utgår ifrån Male. Hon tar max 12 dykare ombord i sina 6 dubbelhytter, alla med
luftkonditionering och privata badrum. Hon är en båt perfekt för mindre grupper, som då
har möjligheten att chartra båten för sig själva.
Ombord finns en stor salong med fyra separata sitt och bordsområden samt en 38”
LCD-TV med hemmabiosystem. För undervattensfotagrafen finns det flera
laddningsstationer, redigering och uppspelningsmöjligheter. Ombord finns även ett
bibliotek med böcker och DVDs. När båten är närmre land och kan få signal är det
gratis wifi ombord.
Maten som serveras ombord håller utmärkt kvalitet och ett blandat utbud av lokala samt
europeiska rätter. Vid bra väder kan måltiderna dukas upp vid utomhusbordet framme i
fören. Akterdäck är delvis skuggat och här finns en stege som gör det enkelt för dig att
ta dig i och ur vattnet. Här finns även dusch samt behållare för att rengöra din kamera.
All dykning sker direkt från Emperor Atoll samt från dess medföljande dhoni. Emperor
Atoll är rebreather-friendly och erbjuder gratis nitrox.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

23 mar - 1 april 2019
Maldiverna - Asien - Indiska Oceanen

Inkluderat i priset
➔ Flyg Göteborg – Male, Maldiverna t/r
➔ Transfer Male flygplats - liveaboard t/r
➔ 7 nätter i del i dubbelhytt med eget bardum ombord på Emperor Atoll
➔ 3 måltider per dag samt snacks, te, kaffe och vatten
➔ ca 17 dyk per vecka (ca 2-3 dyk per dag) med guide, 12L-flaska, vikter och bälte
➔ Fri Nitrox till nitroxcertifierade
➔ Skatter och avgifter

Ej inkluderat i priset
➔ Hyra av dykutrustning
➔ Alkohol, juice och läsk ombord
➔ Övriga aktiviteter och måltider som inte specificeras ovan
➔ Dricks till guider och personal, rekommenderas men är inte ett krav
➔ Avbeställningsskydd samt reseförsäkring

Pris per dykare: 29 995 SEK

På vilka sätt kan jag betala min resa?
Via bankgiro, kontoöverföring eller via onlinebetalning med VISA, Mastercard eller
Eurocard. Önskar du betala i annan valuta, var god kontakta Scuba Travel.
Hur mycket ska jag betala och när?
När du har bekräftat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du att få en
bokningsbekräftelse inom en till två arbetsdagar. För att kunna säkra din plats på resan
så behöver du betala en anmälningsavgift på 2000 SEK inom 7 dagar från
bokningsdatumet. Detta är en resa med reguljärflyg, du måste betala hela
flygkostnaden för att Scuba Travel Scandinavia ska kunna boka ditt flyg. Innan detta är
gjort kan flygkostnad och tillgång förändras. Flyg blir tillgängligt och betalas ca tio
månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba Travel tillhanda
senast 35 dagar innan avresa.

Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
0301-22100 - info@scubatravel.se

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning finns tillgänglig att hyra. 12L-flaska, vikter, viktbälte och luft är inkluderat i priset.
All dykutrustning plus nitrox förbokas med oss och betalas sedan på plats (om inte annat
angivits i din offert). Du bör även dyka med dykdator och en ytmarkeringsboj (SMB). Har du inte
detta går det att hyra. Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så att du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig att boka via ERV. Det
kan läggas till för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas
samtidigt som anmälningsavgift.

Viktigt
➔ Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter din hemkomst. Flyger du via Guam eller
USA måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. Detta görs enkelt via denna länk och
kostar ca 17 USD per person: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-tillståndet är giltigt under två
års tid (förutsatt att ditt pass inte går ut inom denna tid). USA började den 21/1 införandet av
nya regler gällande Visa Waiver programmet/ESTA. Svenskar med dubbelt medborgarskap i
länderna Syrien, Irak, Iran eller Sudan kan inte längre resa visumfritt till USA. Detta gäller även
personer som har besökt något av dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande
visum hänvisas till USAs ambassad i Stockholm. Läs mer på: http://sweden.usembassy.gov/
vwpchanges.html
➔ Alla dykare måste ha med sig ett giltigt dykcertifikat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ På grund av alltmer stränga restriktioner då det gäller bagagevikt på flyget så måste varje
väska godkännas av flygbolaget. Vi hjälper gärna till ifall ni behöver boka extra bagage.
Avgifterna varierar mellan flygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god tid inför avresa.
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare att vara certifierade PADI Open Water-dykare
eller motsvarande, samt ha cirka 20 loggade dyk. Har du inte loggat något dyk under senaste
året, rekommenderar vi att du gör ett avrostningsdyk innan avresan.
➔ För att få dyka måste du ha med dig papper/kort på att du är försäkrad. Vi ber dig att
kontrollera din hemförsäkring för att se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver
du komplettera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via
denna länk: http://www.diversalertnetwork.org
➔ Scuba Travel tillhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAAkreditrating hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig
som resenär att boka din semester med oss.
När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträffar kostnadsökningar för Scuba
Travel efter att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp
som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, flyg, skatter
& avgifter och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på utflykter som Scuba Travel Scandinavia har i
sin information, t.ex. resans innehåll, antal dyk, dykning på ett speciellt ställe, är angivna för optimala
förhållanden. Oförutsägbara omständigheter, t.ex. politiska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan
påverka resan, och ansvarig ledare eller kapten har alltid rätt att ändra resans innehåll om vederbörande
anser att omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen rätt till kompensation eller återbetalning.
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