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❖ En	klassisk	norr-ru-	i	Röda	Havet	
❖ Vrak,	vrak	och	mera	vrak!	
❖ Thistelgrom	
❖ Gubal-ön	
❖ Det	skyddade	området	av	Ras	

Mohamed.

 LIVEABOARD 

RÖDA HAVET
Upplev	unik	vrakdykning	under	den	norra	rutten	i	Röda	Havet.	Rutten	Wrecks	
&	Reefs	visar	upp	de	fantastiska	sevärdigheterna	i	Röda	Havet.	Vrakdykning	är	
högt	 prioriterad	 men	 rutten	 erbjuder	 även	 turer	 runt	 revet	 Dolphin	 House,	
Gubal-ön	 och	 nationalparken	 Ras	 Mohamed	 bidrar	 även	 dem	med	 magiska	
dykupplevelser.	 Vraken	 Rosalie	 Moller,	 SS	 Thistlegorm	 samt	 vraken	 vid	 Abu	
Nuhas	ger	en	historisk	dykupplevelse.	Kombinerat	ger	 rutten	Wrecks	&	Reefs	
varje	resenär	en	unik	upplevelse	om	vad	som	ligger	under	Röda	Havets	vågor.
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Upplev	liveaboard	i	Röda	Havet	

Bara	en	snabb	W-	på	vad	som	erbjuds	i	Röda	Havet	avslöjar	varför	många	dykare	anser	denna	plats	vara	en	av	de	
bästa	och	varför	dykare	fortsä-er	a-	återvända	år	eXer	år.	Röda	Havet	erbjuder	dykning	i	världslass	som	enbart	
är	några	Wmmar	bort	för	oss	i	norra	Europa.	Året	runt	kan	du	här	uppleva	skinande	sol	och	fascinerande	tropisk	
dykning.	
	
Det	finns	en	rad	olika	safaris	du	kan	välja	på	 i	Röda	havet,	”Wrecks	&	Reefs”,	“North	&	Dahab”	&	“South	&	St	
Johns”	är	tre	enklare	ru-er	som	passar	dig	som	är	Open	Water-dykare	eller	liknande.	Om	du	skulle	vilja	uppleva	
något	ännu	häXigare	kan	du	åka	ut	Wll	marinparkerna,	Brothers,	Elphinstone,	Rocky,	Daedalus	&	Zabargad.	För	
resor	 Wll	 de	 senare	 platserna	 krävs	 större	 erfarenhet	 och	 vi	 rekommenderar	minst	Open	Water	 samt	 30	 -	 50	
loggade	dyk.	Helst	ska	du	dock	vara	Advanced	Open	Water-dykare	och	du	måste	känna	sig	bekväm	med	stundtals	
starka	strömmar.	Det	går	a-	genomföra	Advanced	kursen	ombord	på	de	flesta	 liveaboards,	fråga	oss	 innan	din	
avresa	om	det	är	möjligt	för	din	resa.	

	
En	vecka	ombord	på	en	liveaboard	i	Röda	Havet	innebär	a-	du	bor	ombord	på	en	lyxig	båt,	äter	god	mat,	blir	väl	
omhändertagen	 av	 besä-ning	 och	 guider,	 gör	 spännande	 dyk	 och	 sist	 men	 inte	 minst	 så	 är	 du	med	 om	 e-	
oförglömligt	äventyr.	På	en	liveaboard	kommer	du	på	e-	bekvämt	sä-	väldigt	nära	vackra	dykplatser	och	möter	
fina	fiskar	samt	förhoppningsvis	hajar	och	dugonger.
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Hur	går	det	8ll?	

För	oss	på	Scuba	Travel	är	prioriteten	allWd	a-	varje	resenär	ska	känna	sig	väl	omhändertagna	och	vi	vill	därför	
beskriva	hur	din	resa	ser	ut	när	vi	använder	charterflyg	respekWve	reguljärflyg.		

Charterflyg	 är	 den	 smidigaste	 lösningen	 och	 är	 e-	 direkt	 flyg	 som	 tar	 ungefär	 fem	 och	 en	 halvWmme	 Wll	
Hurghada	eller	Marsa	Alam.	När	du	har	 landat	med	flyget	på	flygplatsen	möter	en	av	Scuba	Travels	anställda	
upp	alla	resenärer	och	arrangerar	di-	egypWska	VISA	om	de-a	inte	redan	är	inkluderat	i	din	flygbilje-.	När	du	
har	 hämtat	 upp	 di-	 baggage	 visar	 våran	 anställd	 dig	 Wll	 bussen	 som	 kör	 dig	 Wll	 liveaboarden.	 Väl	 vid	
liveaboarden	kommer	personalen	ombord	anvisa	alla	resenärer	Wll	sina	hy-er.	EXer	du	har	gjort	dig	hemmastad	
i	din	hy-	kommer	en	säkerhetsgenomgång	a-	äga	rum	så	a-	du	vet	alla	säkerhetsföreskriXer	ombord.	Även	all	
pappersexercis	kommer	a-	gås	igenom	och	undertecknas.	Middag	kommer	sedan	a-	utspisas	ombord	och	eXer	
det	 är	 dags	 för	 läggdags.	 Tidigt	 på	morgonen	 går	 båten	ut	 ur	 hamn	och	dykningen	påbörjas	med	e-	 lä-are	
avrostningsdyk.		

Det	ScubaTravel	och	strävar	eXer	är	a-	allWd	boka	charterflyg	Wll	varje	resenär	som	väljer	a-	boka	en	resa	via	
oss.	Men	ibland	matchar	inte	charterflygen	med	liveaboard-avgångarna	vilket	leder	Wll	a-	vi	behöver	använda	
reguljärflyg.	Dem	här	 flygen	 landar	 oXast	 på	 nä-erna	 vilket	 gör	 a-	det	 oXast	 behövs	 en	 na-	 före	 och	 eXer	
liveaboarden	på	hotell,	de-a	eXersom	förseningar	 inte	ska	leda	Wll	a-	du	missar	 liveaboardavgången	eller	a-	
du	 behöver	 hoppa	 över	 sista	 dagens	 dykning.	 Vår	 personal	 kommer	 a-	 möta	 upp	 dig	 på	 samma	 sä-	 som	
beskrivet	ovan	men	kommer	a-	ta	dig	Wll	hotellet	där	du	kan	sova	ut	eXer	en	dags	flygning.	Väl	utvilad	eXer	
na-ens	sömn	kommer	liveaboard	personalen	a-	plocka	upp	dig	på	hotellet	och	köra	dig	Wll	liveaboarden.	EXer	
liveaboarden	kommer	vi	a-	använda	samma	hotell	före	din	avresa	och	du	kommer	a-	kunna	använda	rummet	
som	e-	dagrum	fram	Wlls	vår	personal	hämtar	upp	dig	och	tar	dig	Wll	flygplatsen.	De-a	sker	 i	regel	strax	före	
midna-,	då	reguljärflygen	avgår	på	na-en.
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MV	Nouran		

MV	Nouran	är	en	36	meter	lång	båt	som	har	plats	
för	24	gäster	i	tolv	stycken	dubbelhy-er	med	eget	
badrum.	Naturligtvis	finns	luXkondiWonering	i	alla	
hy-er	och	 i	 salongen.	Salongen	är	mycket	 rymlig	
och	 är	 utrustad	 med	 både	 TV,	 DVD	 och	 stereo.	
Det	finns	go-	om	plats	på	dykdäcket,	och	mellan	
dyk	finns	e-	soldäck	a-	koppla	av	på.		

MV	Nouran	erbjuder	Nitrox	Wll	Nitrox	cerWfierade	
dykare	 och	 har	 du	 ännu	 inte	 di-	 NitroxcerWfikat	
kan	du	 ta	det	ombord.	Det	finns	också	möjlighet	
a-	hyra	dubbelflaskor	och	scooter	ombord	för	e-	
Wllägg.	

Tekniska	Specifika8oner	

•	 Längd:	36	meter	
•	 Bredd:	7,5	meter	
•	 Hy-er:	12	
•	 Max	antal	gäster:	24	
•	 Besä-ning:	10	plus	2	dykguider	
•	 RIBS:	2	x	Zodiacs	
•	 Nitrox:	Ja,	membrankompressor	
•	 LuXkondiWonering:	I	hela	båten	
•	 NavigaWon	&	Säkerhet:	GPS/Ekolod/Plo-er	

VHF/DSC/	Radar/Satelli-elefon/Brandlarm/	
Seasafe	Diver	alert	system	
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Wrecks	&	Reefs	North	-	din	safari	
Det	hästskoformade	revet,	Shaab	El	Erg	som	är	känd	för	sin	vackra	korallträdgård	och	sina	många	delfiner,	är	e-	
perfekt	exempel	på	de	rev	som	erbjuds	under	denna	safari.	Revet	Dolphin	House	är	en	lä-sam	dykplats	som	är	
idealisk	för	friWdsdykning	och	som	smeknamnet	antyder	tenderar	delfiner	a-	fluktuera	där	och	det	är	möjligt	a-	
stöta	 på	 dem	och	 spendera	 Wd	 Wllsammans	 under	 en	 simtur.	Medan	Abu	Nuhas	med	 sina	 fyra	 välkända	 vrak,	
Giannis	D,	CarnaWc,	Chrisoula	K	och	Kimon	M	som	alla	är	spektakulär	dyk	med	rikt	marint	liv.	Vraken	representerar	
vrakdykningen	under	denna	safari	på	e-	bra	sä-.	Alla	fyra	vrak	är	lämpliga	för	friWdsdykning.	På	e-	djup	av	5	-	30	
meter	är	deras	närhet	Wll	varandra	det	som	gör	Abu	Nubas	Wll	en	särskilt	anmärkningsvärd	dykplats.	Täckt	av	både	
mjuka	 och	 hårda	 koraller	 är	 vraken	 en	 underva-ensdröm	 för	 fotografintresserade	 dykare.	 Det	 finns	 en	 enkel	
ingång	 Wll	 maskinrummen	 på	 både	 Chrisoula	 K	 och	 Giannas	 D,	 som	 även	 gör	 det	 Wll	 en	 perfekt	 plats	 för	 alla	
dykare.	Abu	Nubas	är	inte	bara	uppska-ad	för	sin	underbara	vrakdykning	utan	även	för	den	stora	möjligheten	a-	
stöta	på	delfiner	under	dyken.	

Mycket	 liv	 kan	 hi-as	 runt	 Gubal-ön,	 inklusive	 en	 ålträdgård	 och	 e-	 rev	 fyllt	 med	 mycket	 fisk	 som	 bläckfisk,	
clownfisk,	papegojfisk	samt	pärilsfisk.	Pråmen	vid	Bluff	Point	är	e-	underbart	val	för	na-dykning	då	Gubal-ön	ger	
en	bra	och	skyddad	miljö	under	na-en.	Det	finns	flera	mindre	8-10	meters	vrak	i	norra	Röda	Havet	som	är	perfekt	
för	na-dykning	och	där	du	kan	få	se	olika	drakhuvudfiskar	samt	stora	muränor.	

På	denna	safari	kommer	man	även	a-	dyka	på	vraket	Kingston	vid	Shaab	Ali	och	på	vraken	Ulysses	och	Rosalie	
Möller	vid	Gubal	 Island,	där	delar	av	 lasten	är	utspridd	bland	de	vackra	 reven	 i	omgivningen.	Fartyget	Ulysses,	
som	ligger	på	bo-en	på	sin	babordsida,	anses	vara	enkel	vrak	a-	dyka	på.	Vrakdykningen	kombineras	som	sagt	
med	mycket	revdykning	och	man	dyker	på	rev	i	både	Gubalsundet,	och	Suezviken.
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Wrecks	&	Reefs	North	-	din	safari	
EXer	en	kort	segling	genom	Gubalsundet	kommer	man	fram	Wll	det	mest	kända	vraket	i	Röda	Havet,	Thistlegorm	
som	är	e-	 imponerande	briuskt	 fartyg	från	andra	världskriget	med	en	 last	 full	av	ammuniWon	och	fordon	som	
skulle	 levereras	Wll	de	briuska	trupperna	i	norra	Afrika.	Hon	sänktes	av	tyskarnas	LuXwaffe	och	ligger	nu	på	30	
meters	 djup.	 Förhoppningsvis	 är	 det	 möjligt	 a-	 göra	 e-	 na-dyk	 här	 och	 om	 det	 är	 genomförbart	 beror	 på	
strömmar,	väder	och	dykarnas	erfarenhet.		SS	Thistlegorm	är	e-	av	de	mest	kända	vraken	i	världen	och	betraktas	
som	 e-	 giganWskt	 underva-enmuseum	 så	 väl	 som	 en	 speciell	 del	 av	 historien.	 Fartyget	 erbjuder	 en	 form	 av	
lekplats	för	dykare	då	militära	lastbilar,	motorcyklar	samt	stövlar,	ammuniWon	och	mycket	mer	ligger	fortsa-	kvar	i		
fartyget.	

I	närheten	av	Thistlegorm	hi-ar	vi	marinparken	Ras	Mohamed	som	erbjuder	några	av	de	bästa	dyken	i	världen.	På	
grund	av	marinparkens	läge	och	va-nets	varierande	salthalt	finns	det	e-	anmärkningsvärt	utbud	av	marint	liv	och	
havsväggar	är	täckta	av	koraller.	Spektakulära	rev	i	närheten	inkluderar	Shark	samt	Yolanda	och	oavse-	om	du	är	
nybörjare	inom	dykning	eller	är	en	erfaren	teknisk	dykare	lovar	Ras	Mohamed	en	utmärkt	upplevelse	för	alla.	Här	
kan	man	göra	e-	fint	morgondyk	på	”Shark	Reef”,	en	ensam	vägg	som	stupar	ner	i	djupet.	Även	vraket	Dunraven	
ligger	 här	 på	 25	 meters	 djup.	 Ras	 Mohamed	 är	 oXast	 gränsen	 där	 båtarna	 vänder	 och	 seglar	 Wllbaka	 mot	
Hurghada	och	möjligheten	a-	ta	sig	hit	beror	på	väder	samt	hur	man	ligger	Wll	Wdsmässigt	på	safarin.	

Rosalie	 Möller	 är	 e-	 systerfartyg	 Wll	 SS	 Thistlegorm	 och	 bombarderades	 dagen	 eXer	 systerfartyget	 sänktes.	
Fartyget	 ligger	på	e-	djup	på	30	-	50	meter	under	havsytan	och	anses	passa	bäst	för	dyk	som	uwörs	av	erfarna	
dykare.	Rosalie	Möller	är	täckt	av	hård	samt	mjuk	korall	och	a-raherar	en	rad	arter	inklusive	barrakudor,	tonfisk,	
jackfish	och	travellies	medan	glasfisk,	lejonfisk	och	havsabborrar	kan	ses	i	vraket.			
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Datum		 09	Mars	-	16	Mars	2022	
Resmål		 Egypten	-	Röda	Havet		

Inkluderat	i	priset	

➔	 Flyg	 Göteborg/Stockholm/Köpenhamn–	 Hurghada	 t/r	 med	 16	 kg	 incheckat	 bagage,	 30	 kg	
dykväska	och	6	kg	handbagage	
➔	Mötes	assistans	på	flygplatsen	
➔	Visum	
➔	Transfer	flygplats	-	MV	Nouran	t/r	
➔	7	nä-er	i	del	i	hy-	på	MV	Nouran	med	fullpension	(frukost,	lunch,	middag	och	snacks	inkl	
soX	drinks,	juice,	kaffe,tee	och	va-en)	
➔	3	målWder	per	dag	ombord	samt	snacks,	te,	kaffe,	va-en,	läsk	och	juice	
➔	6	dagar	med	3-4	dyk	om	dagen	(sista	dagen	2dyk)	med	guide,	12L-flaska,	vikter	och	bälte	
➔	Fri	Nitrox	Wll	nitroxcerWfierade	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Hyra	av	dykutrustning	
➔	ReeXax	40	USD	(betalas	på	plats)	
➔	Övriga	akWviteter	och	målWder	som	inte	specificeras	ovan	
➔	Dricks	Wll	guider	och	personal,	rekommenderas	men	är	inte	e-	krav	
➔	Avbeställningsskydd	samt	reseförsäkring	

Pris	per	dykare:	16	995	SEK	

	

OM DYKRESAN

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016

Kalmar	Dykcenter	
0705-35	02	35	|	diving@rib.se	

www.kalmardykcenter.se



Betalning	och	kontakt	

På	vilka	säV	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	ska	jag	betala	min	resa	och	när?	

För	resor	med	en	kostnad	mellan	0	-	29	995	SEK	är	deposiWonen	2000	SEK.	För	e-	resor	som	
kostar	över	29	995	SEK	krävs	minst	10%	 i	deposiWon	(ändringar	kan	gälla	 för	vissa	produkter).	
Flyget	betalas	separat	och	betalas	cirka	9	-	11	månader	innan	avresa	beroende	på	om	flyget	har	
lanserats.	Flygpriset	kan	bekräXas	först	när	du	har	betalat	flyget.	

För	 resor	 över	 50000	 SEK	 krävs	 en	 betalning	 på	 50%	 6	månader	 före	 avresa.	 50%	 avser	 det	
totala	beloppet	exkl.	deposiWon	och	flygkostnad.		

	
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	eXer	a-	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	 får	arrangören	höja	priset	 för	resan	
med	 e-	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	 om	 dessa	 t.ex.	 beror	 på	 ändringar	 i	
transportkostnader,	 flyg,	 ska-er	 &	 avgiXer	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
uwlykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informaWon,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 e-	 speciellt	 ställe,	 är	 angivna	 för	 opWmala	 förhållanden.	 Oförutsägbara	
omständigheter,	t.ex.	poliWska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	
ansvarig	ledare	eller	kapten	har	allWd	rä-	a-	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	a-	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	rä-	Wll	kompensaWon	eller	återbetalning.
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Tillägg	
					
➔	Hyra	av	dykutrustning	
Dykutrustning	finns	Wllgänglig	a-	hyra	under	resan	kontakta	scubatravel	beträffande	de-a.	12L-
flaska,	 vikter,	 viktbälte	 och	 bly	 är	 inkluderat	 i	 priset.	 All	 dykutrustning	 samt	 nitrox	 måste	
förbokas.	Du	ska	även	dyka	med	dykdator	och	en	ytmarkeringsboj	(SMB).	

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

Vik8gt	

➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	e-	gilWgt	dykcerWfikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	
dykare.	

➔	 På	 grund	 av	 alltmer	 stränga	 restrikWoner	då	det	 gäller	 bagagevikt	 på	flyget	 så	måste	 varje	
väska	 godkännas	 av	 flygbolaget.	 Vi	 hjälper	 gärna	 Wll	 ifall	 ni	 behöver	 boka	 extra	 bagage.	
AvgiXerna	varierar	mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	Wd	inför	avresa.	
			
➔	För	safarin	”Wrecks	&	Reefs”	samt	”South	&	St	Johns”	rekommenderar	vi	a-	du	är	PADI	Open	
Water-dykare	eller	motsvarande,	samt	har	loggat	minst	10	dyk.	För	safarin	”Get	Wrecked”	och	
safaris	 ut	 Wll	 marinparkerna	 (Brothers,	 Elphinestone,	 Rocky,	 Zabargad,	 Daedalus)	
rekommenderar	vi	a-	du	är	minimum	Open	Water	dykare	och	har	loggat	minst	20	dyk,	helst	ska	
du	vara	Advanced	Open	Water	för	a-	få	ut	mesta	möjliga	av	dessa	safaris.	Under	de	sistnämnda	
resorna	är	det	vikWgt	a-	du	behärskar	dykning	i	stark	ström	på	e-	säkert	sä-.	Har	du	inte	loggat	
något	dyk	under	senaste	året,	rekommenderar	vi	a-	du	gör	e-	avrostningsdyk	innan	avresan.	

➔	 För	 a-	 få	 dyka	 måste	 du	 ha	 med	 dig	 papper/kort	 på	 a-	 du	 är	 försäkrad.	 Vi	 ber	 dig	 a-	
kontrollera	din	hemförsäkring	för	a-	se	om	den	täcker	dykning	samt	sjukhustransport.	Behöver	
du	komple-era	med	en	ren	dykförsäkring	rekommenderar	vi	DAN	Insurance	som	kan	köpas	via	
denna	länk:	h-p://www.diversalertnetwork.org	
	
➔	Di-	pass	måste	vara	gilWgt	minst	6	månader	eXer	din	hemkomst.	Flyger	du	via	Guam	eller	
USA	måste	du	ansöka	om	ESTA	senast	72	h	innan	avresa.	De-a	görs	enkelt	via	denna	länk	och	
kostar	ca	17	USD	per	person:	h-ps://esta.cbp.dhs.gov/esta/.	ESTA-Wllståndet	är	gilWgt	under	två	
års	Wd	(förutsa-	a-	di-	pass	inte	går	ut	inom	denna	Wd).	

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

OM DYKRESAN

Kalmar	Dykcenter	
0705-35	02	35	|	diving@rib.se	

www.kalmardykcenter.se

http://www.diversalertnetwork.org
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