
❖ Vägg dykning 
❖ Korallrev 
❖ Muck-dykning 
❖ Husrev 
❖ Vackert landskap 
❖ Avkoppling, semester

Det bästa av två världar! Bunaken kommer du få 
uppleva fantastisk klippväggar som är helt lodrättar 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 världen bästa muck-dykning. På den svarta 
lava sanden kommer du finna djur och varelser som du 
kanske inte trodde fanns…
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UPPLEV 

Norra Sulawesi 



Norra Sulawesi, Indonesien 

Norra Sulawesi är hem Vll tusentals färggranna, sällsynta marina varelser och historiska vrak. Här 
kan du uWorska det magnifika korallrevet som skyddar de kritvita stränderna och upptäcka en 
högre koncentraVon 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 kokosnöts 
plantage och längre in i landet är terrängen bergig med både akVva vulkaner och fantasVska 
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 aZ erbjuda både natur och kulturälskare. Förutom fantasVsk dykning kan du 
testa djungelvandring, forsränning, kläZra 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 NaVonal Marine Park hiZar du färgglada mjuka koraller och eZ rikt fiskliv i en enorm 
koncentraVon. NaZdykningen i parken är spektakulär med sällsynta varelser som dyker upp runt varje 
hörn. Dessutom finns eZ fantasVskt 60 meters vrak från andra världskriget aZ upptäcka under din 
dykresa.  

The Bunaken NaVonal 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 ström 
dykning, men det finns också flera färgglada korallrev som sluZar ner i djupet. Med sikt på ca 25 meter 
och vaZentemperatur på 26-30 grader är deZa en av den absoluta favorit desVnaVonerna för 
undervaZensfotografer och biologiskt intresserade. 

Barracudor, gröna havssköldpaddor, revhajar, havsormar och napoleonfiskar är några av de bosaZa 
varelser du finner i vaZnet kring Bunaken Island. Nain och Siladen öarna erbjuder stora områden av 
hårda koraller medan ön Montehage har utomordentlig sikt och är hajarnas och barracudor favoritplats. 
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Tasik Ria Resort  

30 minuter körning från staden Manado finner vi det charmiga resorten Tasik Ria Resort. In nästlat bland 
palmerna finner du lugnet här och resorten är familjeägd vilket gör vistelsen lite mer hemtrevlig. Resorten 
erbjuder inte enbart en lyxig känsla utan och en värme och service från personalen som arbetar där, vilket 
är härligt för dig som behöver komma bort från vardagens måsten och stress. Bunakens naVonalpark är 
enbart 45 minuters båWärd ut, vilket erbjuder fantasVsk dykning. DeZa resort kommer se Vll aZ du blir 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 
ludkondiVonering, mini-bar, säkerhetsskåp, badrum, TV, telefon och möjligheten aZ göra en kaffe eller te. 
Standard rummen är Pool View Rooms är placerade kring saltvaZens-poolen. Några av dem här rummen 
har dörrar som sammankopplar rummen vilket gör det idealiskt för familjer. För de som edersöker eZ mer 
romanVskt läge på siZ boende så rekommenderar vi Sea View CoZages. Dem här rummen är lite mer 
privata och är placerade vid beachen och utsikt över piren och horisonten. Resorten erbjuder helpension 
och odast i buffet style. Resorten har också Vllgång Vll en härlig Spa och massageavdelning där du kan njuta 
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Dykning i Lembeh Straits  
 
Dykningen i Lembeh Straits är väldigt speciell, Vid första anblicken frågar sig de flesta ”-Vad gör jag här?”, 
Det liknas vid en sand- och dyboZen där man först inte ser någonVng alls. Det var här i Lembeh som vaggan 
Vll den allt mer populära muckdivingen uppstod en gång i Vden och som med åren spridit sig och blivit 
oerhört populärt då det går långsamt och man tar Vd på sig aZ hiZa saker och VZa på allt de märkliga 
ryggradslösa djur och kanske ännu mer märkliga fiskar som man hiZar medan man du VZar runt i sanden. 
Guiderna på de här platserna är oda rent magiska i sin förmåga aZ se saker. Där det först inte såg aZ vara 
någonVng dyker helt plötsligt en märklig bläckfisk upp och färgar ut. I en gammal glasburk kan en liten 
starkt lysande gul gobi VZa fram och inne eZ gammalt rep kan det ligga en frogfish och lura. 
 
Dykningen i de här vaZnen fascinerar folk från hela världen och kanske framförallt för fotografer som kan 
hiZa möjligheter Vll fantasVska bilder då de flesta djuren inte rör på sig så mycket eller så fort. 
Muckdivingen har spridit sig över stora delar av världen och främst här i sydostasien där artrikedomen är så 
otroligt stor och det var alltså här i Lembeh som man startade på allvar.  
 
De flesta dykresorter erbjuder dykning direkt från stranden och med båt.Alla dykcenter tar max 4 dykare / 
guide och några har startat med max 2 dykare / guide. DeZa för aZ du ska få se mer och få mer Vd aZ 
fotografera. Alla dykplatser är lite olika, några är extremt lika varandra vid första anblicken men eder några 
gånger noterar man aZ det är väsentliga olikheter i boZenstruktur och vilka djur som finns på eZ ställe inte 
alls håller Vll på eZ annat. Det bästa du kan göra är aZ komma med en önskelista färdigskriven eller gör den 
på plats så kommer guiderna göra allt de kan för aZ leta fram just de favoriter du har. Passa på aZ förlänga 
med några dagar i Lembeh när du är här i Indonesien. Du kommer aZ få mersmak! 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Fotoinspiration Indonesien 
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Boende - Divers Lodge Lembeh 

Divers Lodge i Lembeh är fakVskt den största resorten i hela regionen om man ser Vll deras 
totala yta som de äger. Dock har ägarna valt aZ endast bygga en liten resort för 16 personer och 
resorten är hårt riktad på bevarande av naturen och vara så ekovänliga som det går.  
 
Rummen är enkla men funkVonella och här ingår helpension där maten är riklig och god och 
serveras vid långbord varje dag. Rummen ligger högt på en klippa så det fläktar skönt och med 
en fantasVsk utsikt ut över sundet i Lembeh och på baksidan som veZer mot SVlla havet så 
breder en vacker lagun ut sig.  
 
Divers Lodge är för dig som söker en bra dykupplevelse och gillar aZ ha en tanke på naturen och 
vara nära den och så vidare. Lite enklare men ändå väldigt bra. 2 dykare / guide är eZ annat plus
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Boende - Froggies Divers 

Froggies Divers ligger skönt beläget vid Lembey sundet på ön Lembehs västra sida. Alla bungalows 
är byggda i tradionell indonesisk sVl och nästan alla rum har luiondiVonering. . Standard är i 
medelklass och alla rum har kylskåp och säkerhetsskåp. Maten är överlag bra och helpension 
ingår när du bor och dyker här.  
 
Froggies är en trevlig resort men ingen lyx utan det är fokus för dykningen du kommer hit och när 
du låmnar så kommer du vara en del i familjen.
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Boende - Bastianos Lembeh 

BasVanos resort ligger på den lilla ön Lembeh ganska miZ i Lembeh straits. Resorten är bra men 
enkel och byggd i tradionell Indonesisk sVl. De flesta rummen har ludkondiVonering men det finns 
också några standardrum som är lite mindre och endast med fläkt.  
Alla rummen har TV på rummet och här ingår helpension när du bor här.  
En liten pool finns på resorten och här finns också eZ Spa som erbjuder skön avkoppling och 
behandlingar eder dagens dykning. Maten är bra och varierad men ibland lite sparsam. Ris och 
grönsaker finns dock allVd och är bra uWyllnad.  
 
BasVanos är eZ bra alternaVv för dig som vill bo ok men inte vill lägga pengar på superlyx men 
ändå ha det bra och där dykupplevelsen är det vikVgaste. Läget miZ i sundet är trevligt och du ser 
både vulkaner och det akVva båtlivet passera här dagligen.



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

Datum  08/10/2021 -  16/10/2021 
Resmål  Asien- Indonesien - Norra Sulawesi  

Inkluderat i priset 

➔ Flyg Skandinavien – Manado t/r 
➔ Transfer Vll Tasik Ria resort 
➔ 7 näZers boende i del i dubbelrum med alla målVder (frukost, lunch och middag) på Tasik Ria resort 
➔ 12 båtdyk (2/dag) inklusive tank, vikter, bälte och guide 
➔ Wifi på resorten 
➔ VaZen, Kaffe och te ingår på resorten. 
➔ Transfer Vllbaks Vll flygplatsen för aZ åka hem eller transfer vidare Vll nästa stop 

Ej inkluderat i priset 

➔ Nitrox 
➔ Hyra av dykutrustning  
➔ Alkohol  
➔ Övriga akVviteter och målVder som inte specificeras ovan 
➔ Dricks Vll guider och personal, rekommenderas men är inte eZ krav 
➔ Avbeställningsskydd samt dyk- och reseförsäkring 

Pris per dykare för hela paketet från: 22 995 SEK  
 

Inkluderat i priset för tilläggsvecka, Lembeh 1-8 eller 16-23 oktober 
➔ Totalt 7 nätters boende i dubbelrum på önskad resort  
➔ Helpension inkl, kaffe, te, vatten  
➔ Dykpaket med 10 dagdyk, alla dykpaket är inklusive guide, tank, vikter och båt 
➔ Transfer t/r mellan flygplatser och resort och vidare till Tasik Ria  
➔ Kostnadsfri klimatkompensation från Scuba Travel för internationellt flyg 

Ej inkluderat i priset 

➔ Övriga aktiviteter, drycker och måltider ej specificerade ovan 
➔ Nattdyk, black water diving, lokala marinparksavgifter eller nitrox 
➔ Avbeställningsskydd och reseförsäkring 
➔ Dricks till besättning och guider, rekommenderat men ej obligatoriskt 

Pris per person från:  Divers Lodge Lembeh. 12 295 SEK 
                                Bastianos resort. 12 295 SEK 

                                Froggies Divers 10 750 SEK 
 
 

OM DYKRESAN
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Betalning och kontakt 

På vilka säL 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 bekrädat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du aZ få en 
bokningsbekrädelse inom en Vll två arbetsdagar. För aZ kunna säkra din plats på resan så 
behöver du betala en anmälningsavgid på 2000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeZa 
är en resa med reguljärflyg, du måste betala hela flygkostnaden för aZ Scuba Travel Scandinavia 
ska kunna boka diZ flyg. Innan deZa är gjort kan flygkostnad och Vllgång förändras. Flyg blir 
Vllgängligt och betalas ca Vo månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba 
Travel Vllhanda 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 eder aZ avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan 
med eZ belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i 
transportkostnader, flyg, skaZer & avgider och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på 
uWlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaVon, t.ex. resans innehåll, antal dyk, 
dykning på eZ speciellt ställe, är angivna för opVmala förhållanden. Oförutsägbara 
omständigheter, t.ex. poliVska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och 
ansvarig ledare eller kapten har allVd räZ aZ ändra resans innehåll om vederbörande anser aZ 
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har 
resenären ingen räZ Vll kompensaVon eller återbetalning.
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Tillägg 
     
➔ Hyra av dykutrustning 
Det är möjligt aZ hyra utrustning på plats och ifall du skulle vilja deZa så säg gärna Vll Scuba 
Travel så hjälper vi dig med deZa. 

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

VikQgt 

➔ DiZ pass måste vara gilVgt minst 6 månader eder din hemkomst. Flyger du via Guam eller 
USA måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. DeZa görs enkelt via denna länk och 
kostar ca 17 USD per person: hZps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Vllståndet är gilVgt under två 
års Vd (förutsaZ aZ diZ pass inte går ut inom denna Vd). 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 visumfriZ Vll USA. DeZa gäller även 
personer som har besökt något av dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande 
visum hänvisas Vll USAs ambassad i Stockholm. Läs mer på: hZp://sweden.usembassy.gov/
vwpchanges.html 

➔ Alla dykare måste ha med sig eZ gilVgt dykcerVfikat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för 
dykare. 

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

➔ För aZ få dyka måste du ha med dig papper/kort på aZ du är försäkrad. Vi ber dig aZ 
kontrollera din hemförsäkring för aZ se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver 
du kompleZera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via 
denna länk: hZp://www.diversalertnetwork.org 
 
➔ Scuba Travel Vllhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAA-
kreditraVng hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig 
som resenär aZ boka din semester med oss. 

http://www.diversalertnetwork.org
http://www.diversalertnetwork.org
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