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LIVEABOARD

Röda Havet

Tillbringa din semester i Röda havet. Allt från små färgglada rev
fiskar till jättar som hajar, mantor, dugonger, majestätiska
valhajar. Utöver detta kan du uppleva spännande vrak som får
din fantasi att rusa. Lägg till solsken, kristallklart hav, vackra rev
och du har vårt resmål. Håll dig bekväm ombord på MY Red Sea
Explorer som har en standard som är utöver det vanliga och bli
bortskämd med utsökt mat, spektakulär dykning och utmärkt
service.
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Hajar, mantor, rockor, havssköldpaddor
Vrakdykning
Bäst liveaboard I röda havet - MY Red Sea
Explorer
Bekvämt boende Dll havs
Bli bortskämd av personalen
Spektakulär utsikt och fantasDsk mat

0301 - 221 00 | scubatravel.se
info@scubatravel.se
facebook.com/scubatravel.se

© Ingvar Eliasson

Upplev liveaboard i Röda Havet
Bara en snabb DT på vad som erbjuds i Röda Havet avslöjar varför många dykare anser denna
plats vara en av de bästa och varför dykare fortsäTer aT återvända år eUer år. Röda Havet
erbjuder dykning i världslass som enbart är några Dmmar 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” och ”South & st
Johns” är två enklare ruTer som passar dig som är Open Water-dykare eller liknande. Om du
skulle vilja uppleva något ännu häUigare kan du åka ut Dll marinparkerna, Brothers, Elphinstone,
Rocky, Daedalus & Zabargad. För resor Dll de senare platserna krävs större erfarenhet och vi
rekommenderar minst Advanced Open Water samt 50 loggade dyk.
En vecka ombord på en liveaboard i Röda Havet innebär aT du bor ombord på en lyxig båt, äter
god mat, blir väl omhändertagen av besäTning och guider, gör spännande dyk och sist men inte
minst så är du med om eT oförglömligt äventyr. På en liveaboard kommer du på eT bekvämt
säT väldigt nära vackra dykplatser och möter ﬁna ﬁskar samt förhoppningsvis hajar och
dugonger.
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MY Red Sea Explorer - Extra Divers

Tekniska speciﬁkaBoner

Om du vill få den bästa upplevelsen ﬁnns det bara en
liveaboard i Röda havet som du kan resa med och det är
den helt nya MY Red Sea Explorer! Denna liveaboard säTer
en ny standard för alla liveaboards i Röda havet och är
ucormad med maximal utrymme, komfort, kvalitet och
säkerhet i åtanke. Liveaboarden kommer aT byggas i stål
vilket är överlägsen de träkonstrukDoner som dominerar
Röda havet liveaboard-marknaden.
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MY Red Sea Explorer, en del av Extra Divers ﬂoTa, kommer
aT bli det största liveaboardfartyget i Röda havet, färdigt
sommaren 2019. Storleken på liveaboarden kommer Dll
stor nyTa för dig som kund när det gäller hyTerna som
kommer aT ha 4 olika kategorier Superior lower deck,
Superior upper deck, Master cabin och Royal Suite. Alla
hyTer är utrustade med panoramafönster, rymliga badrum,
stora sängar (enkelsäng eller queen / king size) och en TV.
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Längd: 43 meter
Bredd: 9.7 meter
Kapacitet: 24 gäster i 12 hyTer
Generatorer: 2x som ger 240 volt Dll båten
Motor: 2x Doosan V222, 1000PS vardera 12
cylinders med 22 liters slagvolym
Byggmaterial: Stålskrov
Kompressor: 2x Bauer K15 vardera 450ltr/min
delivery, 1x MaTai Nitrox membrane plant
900ltr/min EAN 32
Zodiaker: 2x Tiger Marine Divemaster 600 with
Yamaha 4-takts motorer 70hk
Anordningar: 3x soldäck med delvis skugga,
restaurang och lounge med CD / DVD spelare
och TV, solstolar, siTplatser utomhus, BBQ
område.
Elektricitet: 2x 150kW, 230V & 400V, 50 Hz.
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MY Red Sea Explorer
Denna ﬂytande 5-stjärniga liveaboard är Dllägnad dykarna som har höga krav och förväntningar. Det rymliga
dykdäcket innehåller inte bara sköljtankar med färskvaTen, dusch med färskvaTen, goT om förvaringsutrymme för
dykutrustning och eT kamerabord - även Nitrox är graDs för dykare som har eT gilDgt cerDﬁkat! ENOS är också
ombord - eT av de bästa dykräddningssystemet världen över.
Smakfulla målDder serveras via buﬀé tre gånger om dagen. EUermiddagssnacks samt kaﬀe, te, vaTen och läsk ingår
också i priset. För en extra avgiU ﬁnns lokala viner och öl. MålDderna börjar med middagen den första dagen och
slutar med frukost på den sista dagen.
En safari på MY Red Sea Explorer lämnar inget aT önska. Normalt blir det 3 Dll 4 dyk per dag inklusive naTdyk (första
och sista kryssningsdag: 2 Dll 3 dyk). Före varje dyk kommer en detaljerad brieﬁng aT hållas. Normalt ﬁnns det 2
erfarna dykguider ombord. Tankar är 12 liter aluminium med DIN och INT venDler. 15 liter tankar eller hyresutrustning
är Dllgängliga genom förbokning och mot extra avgiU ombord. Nitrox 32 är graDs för cerDﬁerade nitroxdykare. På
dykdäck och dykpla|orm ﬁnns färskvaTenduschar, handfat, toaleT, och lådor med förvaringsutrymme för
utrustningen och kameror. Dykning görs anDngen från en av de två rymliga 6 meter långa och 2,45 meter breda
zodiakerna eller från dykpla|ormen. Dykare behöver som minsta erfarenhet 50 dyk. Generellt är det maximala
djupet 40 meter. ENOS används ombord (GPS-baserat nöddetekteringssystem för dykare). Användningen av en
dykdator och en SMB är obligatorisk!

Superior Lower Deck
Det ﬁnns fyra Superior Lower Deck hyTer (ca 25m²) med
panoramafönster, enkelsängar, badrum med dusch och
toaleT (inklusive 1 familjehyT för 2 vuxna och 1 barn med
dubbelsäng och 3: e sängen som en bäddsoﬀa). De rymliga
och bekväma nedre hyTerna är också utrustade med
luUkondiDonering, TV, badrockar och handdukar.

Superior Upper Deck
Det ﬁnns fyra Superior upper deck hyTer (ca 20m²) med
stora fönster, dubbla och enkelsängar, badrum med dusch
och toaleT. Dessa eleganta Superior upper deck hyTer med
dubbelsäng och enkelsängar är idenDskt inredda som nedre
däcks hyTer.

Master Cabin
Det ﬁnns tre Master Cabin hyTer (ca 22m²) med stora
fönster, dubbelsäng och enkelsängar, badrum med dusch och
toaleT. Dessa sviter ligger på fartygets huvuddäck och har
även eT litet kylskåp.

Royal Suite - “The Big-One!”
Beläget på båtens övre däck, erbjuder Royal Suite eller “The
Big-One“ (45m²) det allra bästa när det gäller utrymme och
komfort. Sviten är utrustad med en stor king size-dubbelsäng,
rymlig siTgrupp, dusch och jacuzzi, TV / DVD, minibar och
många andra bekvämligheter utöver två privata franska
balkonger, eT privat soldäck och nästan 180 °
panoramautsikt.
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South & St John’s - din safari
St John's är eT vackert revsystem ca 40 km norr om den sudanesiska gränsen och ca 20 km
söder om Zabargad. Revsystemet består av mer än 10 kända dykplatser och många ﬂer som
ännu är oupptäckta. DeTa är en resa för dem som vill ha en fantasDsk dykupplevelse på många
vackra rev och samDdigt njuta av en avkopplande dykning. Safarin startar i Marsa Ghalib och går
sedan vidare mot Fury Shoals och St Johns. Ibland kan man lyckas få in eT dyk första dagen på
Abu Dabab, guiderna väljer de dykplatser som är bäst för säsongen och ändras vädret snabbt
och påverkar den vanliga ruTen kan de oUast hiTa fantasDska alternaDva dykplatser. Även om
det är långa sträckor aT ta sig mellan reven, försöker man få in så många dyk som möjligt och
närhelst det går, seglar man naTeDd för aT vakna vid en ny dykplats Ddigt på morgonen. Här
nedan hiTar ni några höjdpunkter under denna safari.
På väg mot Fury Shoals dyker man på Shaab Sharm, en dykplats med branta väggar och
möjlighet aT se vicenad revhaj, silkeshaj och sköldpaddor. Senare väl framme i Fury Shoals
hiTar man dykplatsen Shaab Claudio med sina populära tunnlar i korallrevet och storslagna
koraller. Här är det vanligt aT få se vicenad revhaj samt ﬂera anemoner med clownﬁskar. Abu
Galawa Soraya är en annan spännande dykplats med en otrolig korallträdgård och eT vrak från
en privat segelbåt fylld med glasﬁsk.
St John’s är en stor samling av små rev med mycket aT ucorska. DeTa underbart vackra rev
ligger som sagt inte långt från gränsen Dll Sudan och täcker upp eT stort område. En av
dykplatserna här är Habili Gafaar, en plats med massor av svartkoraller, hornkoraller och
mjukkoraller. Här trivs ﬁskar som snapper, €ärilsﬁsk, barracuda och har man lite tur kan man
även få se grå revhaj, silverfenad haj, hammarhaj och manta.
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ABOUT THE TRIP
Datum
DesBnaBon

November 7 - 14, 2019
Egypten - Afrika - Röda Havet

Inkluderat i priset
➔ Flyg från Stockholm, Köpenhamn, Göteborg & Helsingfors – Hurghada, Egypt r/t
➔ EgypDskt visum
➔ Meet & Assist på ﬂygplatsen i Egypten
➔ Alla transfers i Egypten r/t
➔ 7 näTer i delad dubbelhyT ombord på liveaboarden
➔ 3 målDder om dagen ombord på liveaboarden inck. snacks, te, kaﬀe & vaTen
➔ 6 dagars dykning med ca 3-4 dives om dagen(sista dagen är 2 dyk) inkl. guide,
12L-tank, vikter, bälte (i marinparker är naTdyk oUast inte Dllåtet)
➔ GraDs Nitrox för NitroxcerDﬁerade dykare
➔ WiFi (internet kanske inte är Dllgängligt långt ute Dll havs)
➔ Alla skaTer
Icke inkluderat i priset
➔ Du kan behöva 1 naT före och 1 naT eUer liveaboarden, i delat dubbelrum med
all inclusive, beroende på ﬂygschemat
➔ Hyra av untrusDng inte beskrivet ovanför(€ 35,00 per föremål/vecka, € 165,00
för all utrustning inkl. dykdator / vecka, ska bokas i förväg och betalas på plats)
➔ Marinparks inträde €150/person
➔ Alkohol
➔ AkDviteter, målDder and drycker inte beskrivit ovanför
➔ Dricks Dll Guiderna och personalen på båten, rekommenderat men upp Dll var
och en
➔ Avbokning, dyk och rese försäkring
Superior Lower Deck: 19 595 SEK / € 1,875 / 13 950 DKK
Master Main Deck: 20 095 SEK / € 1,920 / 14 300 DKK
Superior Upper Deck: 21 095 SEK / € 2,015 / 15 015 DKK
Royal Suite: 24 795 SEK / €2,370 / 17 650 DKK
Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
+46 301-22100 - info@scubatravel.se

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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OM RESAN
Betalning och kontakt

På vilka säW 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 bekräUat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du aT få en
bokningsbekräUelse inom en Dll två arbetsdagar. För aT kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiU på 2 000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeTa
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aT Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diT ﬂyg. Innan deTa är gjort kan ﬂygkostnad och Dllgång förändras. Flyg blir
Dllgängligt och betalas ca Do månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba
Travel Dllhanda 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 eUer aT avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med eT belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, skaTer & avgiUer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
uclykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaDon, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på eT speciellt ställe, är angivna för opDmala förhållanden. Oförutsägbara
omständigheter, t.ex. poliDska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och
ansvarig ledare eller kapten har allDd räT aT ändra resans innehåll om vederbörande anser aT
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räT Dll kompensaDon eller återbetalning.
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OM RESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns Dllgänglig aT hyra. 12L-ﬂaska, vikter, viktbälte och luU är inkluderat i priset.
All dykutrustning samt nitrox måste 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
deTa går det aT hyra. Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så aT du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aT boka via ERV. Det kan
läggas Dll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas
samDdigt som anmälningsavgiU.

VikBgt
➔ Alla dykare måste ha med sig eT gilDgt dykcerDﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ På grund av alltmer stränga restrikDoner då det gäller bagagevikt på ﬂyget så måste varje
väska godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna Dll ifall ni behöver boka extra bagage.
AvgiUerna varierar mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god Dd inför avresa.
➔ För safarin ”Wrecks & Reefs” samt ”South & St Johns” rekommenderar vi aT du är PADI Open
Water-dykare eller motsvarande, samt har loggat minst 10 dyk. För safarin ”Get Wrecked” och
safaris ut Dll marinparkerna (Brothers, Elphinstone, Rocky, Zabargad, Daedalus) rekommenderar
vi aT du är minimum Advanced Open Water dykare och har loggat minst 50 dyk, helst ska du
vara Advanced Open Water för aT få ut mesta möjliga av dessa safaris. Under de sistnämnda
resorna är det vikDgt aT du behärskar dykning i stark ström på eT säkert säT. Har du inte loggat
något dyk under senaste året, rekommenderar vi aT du gör eT avrostningsdyk innan avresan.
➔ För aT få dyka måste du ha med dig papper/kort på aT du är försäkrad. Vi ber dig aT
kontrollera din hemförsäkring för aT se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver
du kompleTera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via
denna länk: hTp://www.diversalertnetwork.org
➔ DiT pass måste vara gilDgt minst 6 månader eUer din hemkomst. Flyger du via Guam eller
USA måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. DeTa görs enkelt via denna länk och
kostar ca 17 USD per person: hTps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Dllståndet är gilDgt under två
års Dd (förutsaT aT diT pass inte går ut inom denna Dd).
➔ Scuba Travel Dllhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAAkreditraDng hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig
som resenär aT boka din semester med oss.
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