
❖ Väggdykning	

❖ Korallrev	

❖ Muck-dykning	

❖ Husrev	

❖ Vackert	landskap	

❖ 2	olika	stopp	på	samma	resa!

Det	 bästa	 av	 två	 världar!	 På	 Bunaken	 kommer	 du	 få	

uppleva	fantastiska	klippväggar	som	är	helt	 lodräta	och	

når	ett	djup	på	700	meter.	Väggarna	är	 fulla	av	 liv	och	

sikten	gör	att	 “flygkänslan”	är	 total!	 I	 Lembeh	kommer	

du	 att	 bjudas	 på	 världens	 bästa	muck-dykning.	 På	 den	

svarta	 lavasanden	 kommer	 du	 finna	 djur	 och	 varelser	

som	du	kanske	inte	trodde	fanns.
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UPPLEV 
NORRA SULAWESI 2020



Norra	Sulawesi,	Indonesien	

Norra	Sulawesi	är	hem	Sll	tusentals	färggranna,	sällsynta	marina	varelser	och	historiska	vrak.	Här	kan	du	
uUorska	 det	 magnifika	 korallrevet	 som	 skyddar	 de	 kritvita	 stränderna	 och	 upptäcka	 en	 högre	
koncentraSon	 av	 det	 marina	 livet	 än	 du	 finner	 på	 platser	 som	 Stora	 Barriärrevet,	 runt	 Hawaii	 eller	 i	
Karibien.	

Känt	som	”the	Land	of	Waving	Coconut	Palms”	kantas	Norra	Sulawesis	kust	av	just	kokosnötsplantager	och	
längre	 in	 i	 landet	 är	 terrängen	 bergig	 med	 både	 akSva	 vulkaner	 och	 fantasSska	 utsiktsplatser.	 Mellan	
kullarna	finner	du	vackra	sjöar,	varma	källor	och	gröna	risfält	och	i	den	vackra	täta	djungeln	kan	du	skymta	
en	och	annan	apa.	

Sulawesi	har	mycket	aY	erbjuda	både	natur	och	kulturälskare.	 Förutom	 fantasSsk	dykning	kan	du	 testa	
djungelvandring	och	forsränning,	eller	varför	inte	kläYra	upp	för	vulkaner,	bada	i	varma	källor	och	besöka	
en	Minahasa	by	som	är	omringad	av	vulkaner,	sjöar	och	risfält.
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Dykning	i	Norra	Sulawesi	

På	reven	i	Bunaken	NaSonal	Marine	Park	hiYar	du	färgglada	mjuka	koraller	och	eY	rikt	fiskliv	i	en	enorm	
koncentraSon.	 NaYdykningen	 i	 parken	 är	 spektakulär	med	 sällsynta	 varelser	 som	 dyker	 upp	 runt	 varje	
hörn.	 Dessutom	 finns	 eY	 fantasSskt	 60	 meters	 vrak	 från	 Andra	 Världskriget	 aY	 upptäcka	 under	 din	
dykresa.		

The	Bunaken	NaSonal	Marine	Park	består	av	fem	öar:	Bunaken,	Manado	Tua,	Nain,	Montehage,	Siladen	
samt	 delar	 av	 Norra	 Sulawesis	 fastland.	 Dykning	 i	 och	 runt	 Bunaken	 innebär	 mestadels	 vägg-	 och	
strömdykning,	men	det	finns	också	flera	 färgglada	korallrev	 som	sluYar	ner	 i	djupet.	Med	sikt	på	ca	25	
meter	 och	 vaYentemperatur	 på	 26-30	 grader	 är	 deYa	 en	 av	 de	 absoluta	 favoritdesSnaSonerna	 för	
undervaYensfotografer	och	biologiskt	intresserade	dykare.	

Barracudor,	 gröna	 havssköldpaddor,	 revhajar,	 havsormar	 och	 napoleonfiskar	 är	 några	 av	 de	 bosaYa	
varelser	 du	 finner	 i	 vaYnet	 kring	 Bunaken	 Island.	 	 Nain	 och	 Siladen-öarna	 erbjuder	 stora	 områden	 av	
hårda	 koraller	 medan	 ön	 Montehage	 har	 utomordentlig	 sikt	 och	 är	 hajarnas	 och	 barracudornas	
favoritplats.	

En	dykresa	runt	Lembeh	Strait	är	unik,	annorlunda	och	totalt	fängslande!	Världsberömd	för	siY	makroliv	
är	denna	plats	troligtvis	den	bästa	platsen	 i	världen	för	makrofotografering!	Lembeh	Straits	är	ca	12	km	
lång	med	en	största	bredd	av	3	km.	Medeldjupet	är	30	meter	med	en	svag	Sll	medelstark	ström.	Lembeh	
Strait	är	en	hel	värld	av	konsSga	och	fantasSska	varelser	och	vissa	av	dessa	hiYar	du	endast	just	här.	

Du	dyker	 längs	grunda	sluYningar	som	stupar	ner	mot	den	svarta	vulkansanden	på	boYen	och	 runt	dig	
simmar	eY	överflöd	av	sjöhästar	och	nakensnäckor.	Du	kan	också	få	syn	på	the	Inimicus	devilfish,	drakfisk,	
skorpionfisk,	pufferfish,	bläckfisk,	frogfish,	ribbon	eels	och	flying	gunnards.	När	du	dyker	i	Lembeh	Strait	
kan	du	vara	säker	på	aY	någon	gång	få	syn	på	något	som	du	aldrig	Sdigare	skådat,	oavseY	hur	erfaren	du	
är.
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idag	och	jag	dyker	så	o0a	jag	kan	för	a4	upptäcka	och	lära	mig	mer,	min	nyfikenhet	är	aldrig	s=llad	

och	jag	dyker	lika	gärna	i	varma	tropiska	va4en	som	hemma	under	lite	mer	utmanande	och	kallare	

förhållanden.	

Mi4	stora	intresse	har	le4	mig	=ll	en	mängd	erfarenheter	vad	gäller	dykningen	och	fotograferingen,	

jag	 har	 ha0	 möjligheten	 a4	 resa	 =ll	 många	 fantas=ska	 platser	 och	 har	 arbetat	 som	 dykguide	 i	

spännande	länder	såsom	Thailand,	Egypten,	Grekland	och	på	Kanarieöarna.	

Jag	har	varit	ordförande	i	Svenska	Sportdykarförbundets	UV-Foto-kommi4é,	där	man	arbetar	för	a4	

utveckla	 regler	 för	 fototävlingar,	 material	 =ll	 kurser	 och	 anordnar	 workshops.	 Tillsammans	 med	

mina	 kollegor	 har	 jag	 ha0	 nöjet	 a4	 organisera	 Svenska	 Mästerskapet	 i	 UV-foto,	 varit	 domare	 i	

Nordiska	Mästerskapet	och	i	fototävlingen	”Vraket	i	bild”	och	lagkapten	åt	det	Svenska	landslaget	i	

världsmästerskapet	 i	Turkiet.	Under	åren	har	 jag	träffat	dykare	och	fotografer	som	inspirerat	mig,	

guidat	och	hjälpt	mig	a4	utvecklas	och	det	är	precis	det	jag	hoppas	kunna	göra	för	andra.”

Jennie	Soriano	
Jennie	 är	 undervaYensfotograf	 med	 eY	 brinnande	

intresse	 och	 fascinaSon	 för	 allt	 marint	 liv,	 även	 om	

hajar	 och	 nakensnäckor	 ligger	 henne	 varmast	 om	

hjärtat.	 Jennie	arbetar	på	eY	publikt	havsakvarium	 i	

Lysekil,	 som	 är	 en	 av	 få	 aktörer	 i	 världen	 som	

återinplanterar	 hajar	 och	 snart	 står	 andra	 hotade	

marina	arter	på	tur.			

Hon	engagerar	sig	i	frågor	inom	marin	miljövård	och	

bevarande	av	arter	och	för	aY	fördjupa	siY	kunnande	

har	 hon	 ägnat	 sig	 åt	 studier	 inom	 marinbiologi,	

fiskfysiologi	och	fiskekologi.	

”Jag	 blev	 betagen	 av	 underva4ensvärlden,	 dess	

invånare	 och	 mys=k	 när	 jag	 för	 23	 år	 sen	 började	

med	dykning	 i	Östersjön.	Den	känslan	håller	 i	 sig	än	



Jennie	fick	upp	ögonen	för	dykningen	i	Indonesien	och	framförallt	så	kallad	”muck	diving”	i	Lembeh	Strait	

då	hon	deltog	i	en	workshop	för	den	prisbelönte	undervattensfotografen	Alex	Mustard.	Hon	kom	under	

denna	resa	i	kontakt	med	konceptet	”backlight”	och	tycker	att	Lembeh	är	en	utmärkt	dykdestination	för	

att	 vidareutveckla	 denna	 fototeknik.	 Här	 finns	 också	 idealiska	 förhållanden	 att	 träna	 både	 snoot-	 och	

supermacro-fotografering.	I	oktober	2019	hade	Jennie	en	ambassadörsresa	till	Norra	Sulawesi.	Den	blev	

riktigt	 lyckad	och	 intresset	 för	 att	 återvända	 var	 stort.	Genast	planerades	det	 in	 en	ny	 resa	 till	 samma	

destinationer	1-14	november	2020.		

Under	den	här	resan	kommer	det	finnas	möjlighet	att	delta	i	en	workshop	för	de	som	är	intresserade.	Det	

blir	då	 fokus	på	 fotoövningar	under	dykning	på	husrevet,	 sedan	blir	det	diskussion	och	utvärdering	på	

kvällarna.	Bra	att	ha	med	sig	egen	laptop	med	HDMI-utgång.	Jennie	kommer	att	ha	hjälp	av	dykcentrets	

egna	foto-pro	för	att	ni	ska	få	bästa	möjliga	coaching	på	alla	sätt.	

Vill	man	inte	delta	i	workshopdelen	kan	man	självklart	lägga	till	fler	båtdyk	eller	dyka	fritt	på	husrevet.		
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Tasik	Ria	Resort		

Drygt	30	minuter	körning	 från	staden	Manado	finner	vi	den	charmiga	 resorten	Tasik	Ria	Resort.	 Innästlat	
bland	 palmerna	 finner	 du	 lugnet	 här.	 Resorten	 är	 familjeägd	 vilket	 gör	 vistelsen	 lite	 mer	 hemtrevlig.	
Resorten	erbjuder	inte	enbart	en	lyxig	känsla	utan	en	värme	och	service	från	personalen	som	arbetar	där,	
vilket	är	härligt	för	dig	som	behöver	komma	bort	från	vardagens	måsten	och	stress.	Bunakens	naSonalpark	
är	 enbart	 45	 minuters	 båUärd	 ut,	 vilket	 erbjuder	 fantasSsk	 dykning.	 På	 denna	 resort	 blir	 du	 väl	
omhändertagen	både	som	dykare	och	icke-dykare.	

Resorten	 huserar	 34	 rum	 som	 är	 inom	 två	 olika	 kategorier	 som	 du	 kan	 välja	 mellan.	 Samtliga	 rum	 har	
lukkondiSonering,	 mini-bar,	 säkerhetsskåp,	 badrum,	 TV,	 telefon	 och	 möjligheten	 aY	 göra	 kaffe	 eller	 te.	
Standardrummen	är	Pool	View	Rooms	som	är	placerade	kring	saltvaYenspoolen.	Några	av	de	här	rummen	
har	dörrar	 som	sammankopplar	 rummen	vilket	gör	dem	 idealiska	 för	 familjer.	För	den	som	ekersöker	eY	
mer	romanSskt	läge	på	siY	boende	så	rekommenderar	vi	Sea	View	CoYages.	Dessa	rum	är	lite	mer	privata	
och	är	placerade	vid	stranden	med	utsikt	över	piren	och	horisonten.	



0301	-	221	00			|			scubatravel.se	

info@scubatravel.se	

facebook.com/scubatravel.se

Dive	into	Lembeh	Resort	

På	denna	resort	har	ägarna	valt	aY	placera	de	olika	bungalowen	utspriY	så	aY	alla	får	utsikt	över	havet.	Alla	
balkonger	 har	 en	 bekväm	 “bean	 bag”	 aY	 koppla	 av	 i	 samt	 eY	 torkställ.	 Allt	 material	 som	 använts	 i	
uppförandet	av	som	har	skapat	resorten	har	valts	lokalt	för	aY	inte	göra	onödig	påverkan	på	vår	miljö.	

För	den	som	vill	ha	eY	enkelt	boende	och	 fokusera	på	dykningen	så	 rekommenderar	vi	 Longhouse.	De	här	
rummen	är	 inte	 fristående	som	de	andra	utan	siYer	 ihop	 i	eY	 långt	hus.	Rummen	har	AC,	privata	badrum,	
bekväma	sängar,	vaYen-dispenser,	säkerhetsskåp,	minibar	och	en	terass.		

De	 fristående	 bungalowerna	 är	 utrustade	med	 TV,	 lukkondiSonering,	 fläkt,	minibar,	 säkerhetskåp,	 badrum	
med	dusch	samt	hot	tub	på	verandan.	DricksvaYen	erbjuds	även	i	samtliga	rum	i	form	av	en	5	gallons	varm-	
eller	kallvaYens-dispenser.	Du	har	också	möjlighet	aY	göra	kaffe	och	te	i	rummet.	För	den	som	vill	så	kan	man	
uppgradera	siY	boende	med	en	panoramautsikt	över	havet.	

För	den	som	vill	lyxa	Sll	det	ordentligt	finns	sviten.	Denna	bungalow	har	eY	separat	badrum	och	vardagsrum,	
som	båda	är	lukkondiSonerade	separat.	Vardagsrummet	har	2	superbekväma	lazy-boy-stolar,	stor	TV	samt	all	
annan	utrustning	 som	övriga	Bungalows	har.	 Sviten	har	 också	 en	 stor	 veranda	 samt	eY	halvöppet	badrum	
med	regndusch.	

Resorten	 är	 utrustad	med	en	 18	 x	 6	meter	 pool	med	eY	 rymligt	 soldäck,	 som	används	med	 fördel	mellan	
dyken.	 Alla	 målSder	 serveras	 i	 restaurangen	 som	 har	 en	 kunnig	 kock	 som	 kan	 erbjuda	 både	 lokala	 och	
internaSonella	räYer.	Varje	kväll	kan	du	spendera	vid	den	öppna	brasan	med	utsikt	över	Lembeh	Strait.	EY	bra	
Sllfälle	aY	dela	med	dig	av	dina	dykupplevelser!



OM RESAN

Period		 1	-	14	november	2020	
Resmål		 Bunken	&	Lembeh	-	Norra	Sulawesi—	Indonesien 

Inkluderat	i	priset	

➔	Flyg	Skandinavia	–	Manado,	t/r	

➔	Transfer	flyplats	-	Bunaken	-	Lembeh	-	flyplats	

➔	4	näYer	i	delat	dubbelrum	(poolview)	på	Tasik	Ria	Resort,	Bunaken	

➔	3	målSder/dag,	vaYen,	tea	och	kaffe	

➔	3	dagars	dykning	inkl.	3	dyk/dag,	båt,	guide,	vikter,	flaska	och	mask	

➔	8	näYer	i	delat	dubbelrum	(Seaview	bungalow)	på	Dive	Into	Lembeh	

➔	3	målSder/dag,	vaYen,	tea	och	kaffe	

➔	7	dagars	dykning	inkl.	2	dyk/dag,	båt,	guide,	vikter,	flaska	och	mask	

➔	GraSs	nitrox	på	Dive	Into	Lembeh	

➔	Obegränsad	husrevsdykning	vid	Hairball	Resort	Lembeh	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Nitrox	

➔	Övriga	akSviteter,	målSder	och	dryck	som	inte	specificeras	ovan	

➔	Dricks	Sll	guider	och	personal,	rekommenderas	men	är	inte	eY	krav	

➔	Avbeställningsskydd,	rese-	och	dykförsäkring 

Pris	per	dykare:	37	545	SEK 

Uppgraderingar	

EnkelrumsGllägg:	+	5	100	SEK	

Seaview	coIage	(Tasik	Ria	Resort):		
+1	570	SEK/person	(enkelrum:	+3	100	SEK)	
Longhouse	room	(Dive	Into	Lembeh):		
-2	750	SEK/person	(enkelrum:	+3	920	SEK)	
Seaview	bungalow	-	med	panorama	utsikt		(Dive	Into	Lembeh):		
+1	550	SEK/person	(enkelrum:	+5	470	SEK)	
Sviten	(Dive	Into	Lembeh):		
+2	350	SEK/person	(enkelrum:	+6	270	SEK)	

 

 

 

Kontakt	 

Scuba	Travel	Scandinavia	 
0301-22100	-	info@scubatravel.se
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Betalning	och	kontakt	

På	vilka	säI	kan	jag	betala	min	resa?  

Via	 bankgiro,	 kontoöverföring,	 swish	 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	 bekräkat	 en	 bokning	 med	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 kommer	 du	 aY	 få	 en	
bokningsbekräkelse	 inom	 en	 Sll	 två	 arbetsdagar.	 För	 aY	 kunna	 säkra	 din	 plats	 på	 resan	 så	
behöver	du	betala	en	anmälningsavgik	på	3	000	SEK	inom	7	dagar	från	bokningsdatumet.	DeYa	
är	en	resa	med	reguljärflyg,	du	måste	betala	hela	flygkostnaden	för	aY	Scuba	Travel	Scandinavia	
ska	 kunna	 boka	 diY	 flyg.	 Innan	 deYa	 är	 gjort	 kan	 flygkostnad	 och	Sllgång	 förändras.	 Flyg	 blir	
Sllgängligt	och	betalas	ca	So	månader	innan	din	avresa.	Resterande	slutbetalning	ska	vara	Scuba	
Travel	Sllhanda	senast	35	dagar	innan	avresa. 
 

Kontakt	 

 

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

Vänligen	notera	följande:	

När	du	bokar	accepterar	du	Scuba	Travel	Scandinavias	resevillkor.	Inträffar	kostnadsökningar	för	
Scuba	Travel	eker	aY	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	 får	arrangören	höja	priset	 för	resan	
med	 eY	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	 om	 dessa	 t.ex.	 beror	 på	 ändringar	 i	
transportkostnader,	 flyg,	 skaYer	 &	 avgiker	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
uUlykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informaSon,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 eY	 speciellt	 ställe,	 är	 angivna	 för	 opSmala	 förhållanden.	 Oförutsägbara	
omständigheter,	t.ex.	poliSska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	
ansvarig	ledare	eller	kapten	har	allSd	räY	aY	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	aY	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	räY	Sll	kompensaSon	eller	återbetalning.
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Tillägg	
					

➔	Hyra	av	dykutrustning	
Det	är	möjligt	aY	hyra	utrustning	på	plats	och	 ifall	du	skulle	vilja	deYa	så	säg	gärna	Sll	Scuba	
Travel	så	hjälper	vi	dig	med	deYa.	

➔	Avbeställningsskydd	
Kontrollera	så	aY	du	har	avbeställningsskydd.	Om	inte	kan	vi	hjälpa	dig	aY	boka	via	ERV.	Det	kan	
läggas	 Sll	 för	 6%	 av	 resans	 totala	 pris.	 Måste	 beställas	 i	 samband	 med	 resan,	 och	 betalas	
samSdigt	som	anmälningsavgik.	

VikGgt	

➔	DiY	pass	måste	vara	gilSgt	minst	6	månader	eker	din	hemkomst.	Flyger	du	via	Guam	eller	
USA	måste	du	ansöka	om	ESTA	senast	72	h	innan	avresa.	DeYa	görs	enkelt	via	denna	länk	och	
kostar	ca	17	USD	per	person:	hYps://esta.cbp.dhs.gov/esta/.	ESTA-Sllståndet	är	gilSgt	under	två	
års	Sd	(förutsaY	aY	diY	pass	inte	går	ut	inom	denna	Sd).	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	visumfriY	Sll	USA.	DeYa	gäller	även	
personer	 som	har	besökt	något	 av	dessa	 länder	 sedan	den	1	mars	 2011.	Alla	 frågor	 gällande	
visum	 hänvisas	 Sll	 USAs	 ambassad	 i	 Stockholm.	 Läs	 mer	 på:	 hYp://sweden.usembassy.gov/
vwpchanges.html	

➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	eY	gilSgt	dykcerSfikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	
dykare.	

➔	 På	 grund	 av	 alltmer	 stränga	 restrikSoner	då	det	 gäller	 bagagevikt	 på	flyget	 så	måste	 varje	
väska	 godkännas	 av	 flygbolaget.	 Vi	 hjälper	 gärna	 Sll	 ifall	 ni	 behöver	 boka	 extra	 bagage.	
Avgikerna	varierar	mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	Sd	inför	avresa.	
			
➔	 För	 denna	 resa	 rekommenderar	 vi	 alla	 dykare	 aY	 vara	 cerSfierade	 PADI	 Advanced	 Open	
Water-dykare	 eller	motsvarande,	 samt	ha	 cirka	 50	 loggade	dyk.	Har	 du	 inte	 loggat	 något	 dyk	
under	senaste	året,	rekommenderar	vi	aY	du	gör	eY	avrostningsdyk	innan	avresan. 

➔	 För	 aY	 få	 dyka	 måste	 du	 ha	 med	 dig	 papper/kort	 på	 aY	 du	 är	 försäkrad.	 Vi	 ber	 dig	 aY	
kontrollera	din	hemförsäkring	för	aY	se	om	den	täcker	dykning	samt	sjukhustransport.	Behöver	
du	kompleYera	med	en	ren	dykförsäkring	rekommenderar	vi	DAN	Insurance	som	kan	köpas	via	
denna	länk:	hYp://www.diversalertnetwork.org 
 

➔	Scuba	Travel	Sllhör	de	endast	3%	av	Sveriges	bolag	som	uppfyller	de	hårda	kraven	på	AAA-
kreditraSng	hos	Bisnode.com.	Vilket	innebär	högsta	kreditvärdighet	och	en	stor	trygghet	för	dig	
som	resenär	aY	boka	din	semester	med	oss.	
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