SCUBA TRAVEL-AMBASSADÖR ANDERS SALESJÖ

UPPLEV
JARDINAS DE LA REINA 2020
Kuba som resmål är rätt unikt och nästan alla brukar säga – ”Jag
måste dit nu – innan förändringarna kommer!”
Nu har du chansen!
Karibiens absolut mest välmående korallrev, hajar, mycket fisk
och fjärran från det mesta hittar du i södra Kuba och
Drottningens trädgårdar. Hit kommer du inte om du inte åker
med en liveaboard.

✤ Havanna och hajar på semestern.
✤ Dykning i klara varma vatten
✤ Bekvämt boende ombord på liveaboard
✤ Jardinas de la Reina (marinreservat)
✤ Bra mat mat och service ombord
✤ Ambassadör Anders Salesjö
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Kubas södra korallträdgårdar
Du landar i Havanna på torsdag eMermiddag och eMer immigraNon är det transfer Nll hotellet i
Havanna. Normalt tar det ca 45 minuter Nll centrala delarna från ﬂygplatsen, men beror på traﬁk. 2
näSer på hotell ingår i del i dubbelrum med frukost.
Du spenderar en dag helt eMer egna önskemål och fria akNviteter, men centrala Havanna är trevligt
och läS aS spendera en dag i och få Nden aS gå otroligt fort. Malecon, den 8 km långa
strandpromenaden är värd aS uppleva, spontan dans, musik, ﬁskare och många härliga gamla bilar
ser du här. ES besök Nll gamla stan är nog eS måste. RevoluNonsmuséet och besök Nll någon
cigarrfabrik är andra saker du kan göra, eller aS bara strosa runt och uppleva atmosfären och de se
de gamla kolonialbyggnaderna, människorna och bilarna är en upplevelse som fyller ens dag. ES
besök på baren La Bodeguita för aS uppleva en rikNg mojito kan få avsluta dagen.
Det ﬁnns tre betydelsefulla människor i Kubas historia, Fidel, Che Guevarra och Ernest Hemingway,
dessa tre namn och bilder kommer du stöta på lite överallt, och Hemingways ”hemmabar” är La
Bodeguita som nämns ovan.
Tidigt nästa morgon (lördag) - eMer din lediga dag eMer aS du laddat baSerierna - så är det
busstransfer Nll det lilla samhället Jucaro på södra Kuba. På vägen kommer ni aS stanna och få
möjlighet aS äta och dricka något och eMer ca 6 Nmmar så är ni framme och kommer aS gå
ombord på båten. DäreMer är det avfärd, så snart alla Nllstånd är klara, genomgång av pass med
mera, och sedan är det rakt söderut mot de ySre öarna och Jardinas de la Reina/DroSningens
trädgårdar. Det tar ca 5 Nmmar aS gå ut hit med båt så det är verkligen miS ut i ingenstans.
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Härnäst följer 7 näSers liveaboard med helpension och 3 dyk/dag. Dykningen är med karibiska
måS mäS fantasNsk och korallerna här jämfört med övriga Karibien är mer orörda, större och
mer välmående. Inte samma färger och variaNon som i Sydostasien men rikNgt ﬁna korallrev. Det
är endast här på södra Kubas ySre rev du kan se något så orört.
Förutom deSa ﬁnns det relaNvt mycket ﬁsk; snappers, groupers, barracudor, karibiska revhajar
och silkeshajar. Enorma havsabborrar kan ibland visa sig, muränor, sköldpaddor, olika sorters
kräMdjur och allt i oMa fantasNskt ﬁn sikt med upp Nll ibland 50-60 meter. Dyken görs oMa eMer
hur NdvaSnet rör sig för bästa upplevelser och samNdigt få varierad dykning. När NdvaSnet går
in är det oMa som mest acNon på hajarna och då går man såklart dit där de håller Nll. Ibland kan
silkeshajarna cirkla runt båten och det är nästan svårt aS gå i för det ﬁnns knappt plats. Karibisk
revhaj går längre ner mot boSen och är lite större och inger mer respekt. En och annan
sköterskehaj kan komma förbi eller ligga och lata sig på boSen, och här ﬁnns också sköldpaddor
och oMa stora sNngrockor som gömmer sig i sanden. Till de stora ﬁskarna ﬁnns såklart även
många mindre ﬁskar.
Någon eMermiddag tar du en tur genom mangroven och letar eMer krokodiler och med lite tur
kan du komma rikNgt nära dem i vaSnet och fotografera dem. Gå i land på någon av öarna och
NSa på leguaner (ödlor) och HuNas. HuNan är en relaNvt stor gnagare som lever här ute och har
Ndigare varit en ”köS- och matreserv” för kubanerna i händelse av en större kris, men idag är
det ingen som jagar dem. De är dock nyﬁkna och kommer gärna fram och äter direkt ur
händerna om du har med dig något ”godis”.
Ombord på båten Avalon I ingår naturligtvis helpension och maten är mycket bra. Mycket fokus
på ﬁsk och grönsaker och oMa dagens fångst; ﬁsk eller hummer som ﬁskats under dagen och
alltså superfärskt. EMer sex dagars dykning med ca 17 dyk bär det av åter Nll fastlandet och
lördag morgon kliver du av båten för transfer Nllbaka Nll Havanna och en sista hotellnaS. Flyg
åter nästa dag på eMermiddagen, men självklart kan du välja aS förlänga vistelsen på Kuba med
ySerligare program på land.
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Anders Salesjö

Redan under uppväxtåren intresserade sig Anders
mycket för djur- och växtliv i vaSen. I sex-årsåldern ﬁck
han siS första akvarium och vid tolv års ålder gick han
med i Skövde Sportdykarklubb. Med eS brinnande
intresse för liv i vaSen var yrkesvalet Ndigt en
självklarhet; han skulle bli marinbiolog. Universitetsstudierna varvades hela Nden med dykinstruktörsjobb,
såväl i Sverige som i tropiska vaSen. Då studierna gick
mot siS slut blev han kvar en period vid dåvarande
Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium för aS undervisa
på universitetskurser om Sveriges marina fauna.

Sveriges största ﬁskfantast

EMer universitetsstudierna följde en Nd med ﬂera års ﬂackande mellan olika forskningsstaNoner och
dykcenter, innan han slutligen fastnade i Lysekil. Här ﬁck han nämligen siS drömjobb; fast anställning
för aS undervisa i marinbiologi och dykning. Det stora intresset för undervaSensvärlden har följt
Anders genom livet. Under våren 2013 kunde hela svenska folket följa honom i TV-programmet
”Fantasterna” i TV4. I denna frågelek tävlade Anders mot fyra andra deltagare som var mycket kunniga i
ämnet Sveriges ﬁskar. Deltagarna ﬁck bland annat artbestämma ﬁskar med förbundna ögon samt
försöka urskilja arter från blandade benrester, vilket inte allNd var så läS. Utmaningarna var tuﬀa, men
Anders gick Nll ﬁnal och vann denna frågelek.

Meriterad UV-fotograf

Trots ﬂera tusen dyk i bagaget är Anders forparande extremt nyﬁken på djurlivet under utan och han
får aldrig nog av aS vara därnere med sin kamera. I många år har han varit en av Skandinaviens absolut
främsta UV-fotografer och han är nordisk samt ﬂerfaldig svensk mästare i undervaSensfoto. Vid
upprepade Nllfällen har han representerat Sverige i VM-sammanhang. Sedan 2006 är Anders invald
som medlem i föreningen Naturfotograferna/N. Han brinner för aS förmedla sina kunskaper och
upplevelser från undervaSensvärlden Nll andra. Utöver siS ordinarie jobb vid Gullmarsgymnasiet i
Lysekil är han en oMa anlitad föredragshållare, kursledare, dykreseguide och arNkelförfaSare. Vill ni se
exempel på bilder eller veta mer om Anders verksamhet besök då hemsidan undervaSensbilder.se.
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Res?ps
Ta med Euro, US-dollar fungerar inte på Kuba. De har lite lusNga system för de har en valuta som
endast gäller för turister, kallad CUC eller Cuban converNble peso. Priser anges ibland i USD men
Euro är det som slutligen används mest rent prakNskt vid växling. Det går aS växla USD, men du
kommer aS få en straﬀväxlingskurs på den och förlorar direkt 10% av värdet.
Den oﬃciella valutan är Cuba peso, CUP som oMa kallas naNonal currency eller moneda nacional,
denna valuta är dock endast för kubaner. CUC är värd ca 25 gånger mer än CUP och växlas rakt av
1:1 mot USD-kursen. Se Nll aS inte ha med en massa pesos Nllbaka för de går inte aS växla in i
Europa.
Betalkort fungerar inte för betalning normalt och inte heller i bankomater. Kreditkort fungerar
oMast normalt, dock inte Amex eller kort upärdad av amerikansk bank.
Glöm inte aS ansöka om visum minst 2 månader i förväg. hSp://www.vivacuba.se/embassy-ofcuba-in-sweden/. Det går inte aS få visum på plats utan måste ansökas och beviljas före avfärd.
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Avalon I
Avalon I byggdes 2014 och är en 40 meter lång båt med plats för 16 gäster. Ombord erbjuds hög
standard och luMiga öppna ytor. Två hySer ligger bakNll vid stora salongen, fyra hySer på nedre
däck - alla med egna duschar och toaleSer, TV och AC, samt två hySer på mellandäck (som delar
badrum).
Salongen på miSdäck är stor och luMig med inbjudande soﬀor och bord. I salongen ﬁnns även
matbord och Nll deSa också en trevlig bar. På övre däcken ﬁnns härliga lounge-ytor med soﬀor,
bar och även hot tub, grill och stolar där du kan njuta och koppla av för fullt i de karibiska
solnedgångarna och i härliga temperaturer. 3 målNder om dagen erbjuds ombord samt snacks,
kaﬀe och te och Nll deSa ingår sex fria drycker / person och dag ombord.
Ombord erbjuds också:
• TväSservice
• Städning av hySerna
• TV, Video, Audio
• GoS om eluSag (110 och 220 V) och laddningsstaNoner
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I?nerary
Dag 1
Vi lämnar Skandinavien och ﬂyger Nll Kubas huvudstad Havanna. Vid ankomst har vi
transfer Nll hotell.
Dag 2
Frukost och sen en ledig dag med fria egna akNviteter.
Dag 3
Vi checkar ut från hotellet i Havanna och sedan är det busstransfer ca sex Nmmar Nll
Jucaro på södra Kuba. Bussen kommer aS stanna längs vägen för mat, dryck och
toaleSbesök. EMer det ombordsNgning på båten Avalon I och färd ut Nll Jardinas de la
Reina, DroSningens trädgårdar. Räkna med aS båten tar ca fem Nmmar.
Dag 4 - 9
Dykdagar med tre dyk / dag utom sista dagen, fredag då två dyk görs. Helpension
ombord och lite uplykter i mangroven och öarna ingår för dig som vill och orkar.
Dag 9
EMer fredagens två sista dyk går båten åter Nll fastlandet och kommer Nll Jucaro sent på
eMermiddagen. Middag Nllsammans och sista naSen ombord sker i hamn.
Dag 10
Utcheckning, lastning av buss och färd åter Nll Havanna. Även på vägen Nllbaka kommer
vi aS stanna för aS kunna få något ätbart i oss, dryck och toaleSbesök. Åter Nll hotell i
Havanna och en sista naS där.
Dag 11
Söndag och utcheckning från hotellet 12.00. Eventuellt kan vi förlänga rummen, eller
vissa av dem, så aS det ﬁnns möjlighet Nll dusch och ombyte på eMermiddagen. Transfer
Nll ﬂygplats och ﬂyg hem, eller för dig som väljer aS förlänga turen mot vidare äventyr.
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ABOUT THE TRIP
Datum
Resmål

21 februari - 1 mars, 2020
Havanna och DroSningens trädgårdar - Karibien

Inkluderat i priset
➔ Grupptransfers Havanna ﬂygplats – Hotell i Havanna - båt t/r
➔ 2 näSer i delat dubbelrum i Havanna inklusive frukost
➔ 7 näSer ombord på Avalon I med helpension, dykprogram med 17 dyk inklusive
guide, tank, vikter
➔ $ 200 USD inscripNon fee och $ USD 100 conservaNon fee
➔ 1 naS i delat dubbelrum i Havanna inklusive frukost
➔ Marinbiologen Anders Salesjö guidar dig genom det marina livet på plats
Ej inkluderat i priset
➔ Flight Skandinavien – Havanna t/r
➔ Hyrutrustning ej speciﬁcerad ovan
➔ Alkohol
➔ AkNviteter, målNder och drycker ej speciﬁcerade ovan
➔ Dricks Nll guider och personal, rekommenderat men ej obligatoriskt
➔ Avboknings-, dyk- och reseförsäkring

Pris per person: 35 995 SEK

På vilka säJ 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 bekräMat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du aS få en
bokningsbekräMelse inom en Nll två arbetsdagar. För aS kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiM på 4000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeSa
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aS Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diS ﬂyg. Innan deSa är gjort kan ﬂygkostnad och Nllgång förändras. Flyg blir
Nllgängligt och betalas ca No månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba
Travel Nllhanda senast 35 dagar innan avresa

Contact
Scuba Travel Scandinavia
+46 301-22100 - info@scubatravel.se

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns Nllgänglig aS hyra. 12L-ﬂaska, vikter, viktbälte och luM 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 deSa går det aS
hyra. Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så aS du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aS boka via ERV. Det kan
läggas Nll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas samNdigt
som anmälningsavgiM.

Vik?gt
➔ DiS pass måste vara gilNgt minst 6 månader eMer din hemkomst. Flyger du via Guam eller USA
måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. DeSa görs enkelt via denna länk och kostar ca 17
USD per person: hSps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Nllståndet är gilNgt under två års Nd (förutsaS
aS diS pass inte går ut inom denna Nd). 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 visumfriS Nll USA. DeSa gäller även personer som har besökt något av
dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande visum hänvisas Nll USAs ambassad i
Stockholm. Läs mer på: hSp://sweden.usembassy.gov/vwpchanges.html. Ska du resa in Nll Sri Lanka
måste du också söka inreseNllstånd, det görs på denna länk: www.eta.gov.lk.
➔ Alla dykare måste ha med sig eS gilNgt dykcerNﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ På grund av alltmer stränga restrikNoner då det gäller bagagevikt på ﬂyget så måste varje väska
godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna Nll ifall ni behöver boka extra bagage. AvgiMerna varierar
mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god Nd inför avresa.
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare aS vara cerNﬁerade PADI Advanced Open Waterdykare eller motsvarande, samt ha cirka 50 loggade dyk. Har du inte loggat något dyk under senaste
året, rekommenderar vi aS du gör eS avrostningsdyk innan avresan.
➔ För aS få dyka måste du ha med dig papper/kort på aS du är försäkrad. Vi ber dig aS kontrollera
din hemförsäkring för aS se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver du kompleSera
med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via denna länk: hSp://
www.diversalertnetwork.org

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba Travel eMer aS
avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med eS belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, skaSer & avgiMer och ändringar i
valutakurser. Angivet innehåll på uplykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaNon, t.ex. resans innehåll, antal
dyk, dykning på eS speciellt ställe, är angivna för opNmala förhållanden. Oförutsägbara omständigheter, t.ex. poliNska
beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och ansvarig ledare eller kapten har allNd räS aS ändra
resans innehåll om vederbörande anser aS omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid
sådan ändring har resenären ingen räS Nll kompensaNon eller återbetalning.
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