
❖ Valhaj,	manta,	rockor,	havssköldpaddor	
❖ Bekvämt	boende	ute	9ll	havs	
❖ Bli	bortskämd	av	besä;ningen	ombord	
❖ Under	utsikt	och	god	mat	
❖ Fascinerande	tropisk	dykning

Semestra	ute	till	havs	på	Maldiverna.	Allt	från	små	tropiska	

revfiskar	 till	 bjässar	 som	 den	 majestätiska	 valhajen	 och	
dessutom	 mantor,	 olika	 hajar,	 örnrockor	 och	 svärdfiskar.	

Lägg	 till	 sol,	hav	och	paradisiska	 stränder	och	du	har	 vårt	
resmål	Maldiverna.	Bo	bekvämt	ombord	på	en	 liveaboard	

och	 bli	 bortskämd	 med	 utsökt	 mat,	 spektakulär	 dykning	

och	utmärkt	service.
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Upplev	liveaboard	på	Maldiverna	

Bara	en	snabb	9;	på	vad	som	erbjuds	på	Maldiverna	avslöjar	varför	många	dykare	anser	denna	
plats	 vara	 en	 av	 de	 bästa	 på	 vår	 planet.	 Maldiverna	 består	 av	 en	 serie	 atoller	 och	 öar	 som	
knappt	syns	över	havsytan.	Från	dessa	kan	du,	året	runt,	uppleva	skinande	sol,	vita	sandstränder	
samt	fascinerande	tropisk	dykning.	
	
Här	 ligger	 fokus	på	a;	njuta	av	snabba	strömdyk	samt	hänföras	av	den	stora	mantan	när	den	
kommer	in	för	a;	tvä;a	sig.	Valhajar	är	inte	helt	ovanliga	och	den	grå	revhajen	kan	du	få	syn	på	
året	runt.	För	a;	inte	tala	om	de	stora	s9mmen	med	färgglada	vackra	fiskar	som	simmar	längs	
hisnande	korallväggar.	Dykningen	i	Maldiverna	kommer	inte	a;	göra	dig	besviken.	
	
En	vecka	ombord	på	en	 liveaboard	på	Maldiverna	 innebär	a;	du	bor	ombord	på	en	 lyxig	båt	
under	sju	nä;er,	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	
valhajar	och	mantor	på	rik9gt	nära	håll.	
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Best	of	Maldives	-	din	safari	

Under	safarin	”Best	of	the	Maldives”	bor	du	på	en	exklusiv	liveaboard	under	en	vecka	och	dyker	
på	några	av	de	mest	välkända	och	bästa	dykplatserna	runt	Male	och	Ari-atollerna.	Safarin	följer	
ingen	 specifik	 ru;	eSersom	man	vill	 ha	flexibiliteten	a;	kunna	ändra	beroende	på	 väder	och	
säsong.		

Man	försöker	på	bästa	sä;	få	9ll	en	bra	mix	av	stora	fiskar	som	manta	och	valhaj	blandat	med	
dykning	 på	 vackra	 rev	 fyllda	med	 s9m	av	 småfisk,	muränor	 och	makroliv.	Mantor	 är	 vanligt	 i	
Maldiverna	och	tack	vare	de	många	platser	dit	de	kommer	för	a;	bli	putsade	som	Manta	Point,	
Dhonkalo	och	Madivaru,	finns	det	stor	chans	9ll	a;	komma	rik9gt	nära	dessa	stora	djur.		

Maaya	Thila	är	en	av	de	mest	välkända	platserna	i	Maldiverna.	Här	ser	man	nämligen	oSa	stora	
antal	 hajar	 och	 fiskar	 simma	 runt	 och	 a;	 na;dyka	 här	 är	 e;	 måste.	 Självklart	 håller	
besä;ningen	på	båten	ständigt	utsikt	eSer	valhaj	a;	snorkla	med.	

Safarin	”Best	of	Maldives”	är	idealisk	för	alla	varianter	av	dykare	i	Maldiverna.	Du	bör	känna	dig	
bekväm	med	strömdyk,	men	det	finns	 inga	krav	på	minsta	antal	 loggade	dyk.	All	dykning	sker	
från	 ribbåt	eller	dhoni	 för	 a;	kunna	komma	åt	bästa	platsen	a;	 starta	dyket	på.	Na;dykning	
sker	endast	på	skyddade	platser	där	det	inte	är	så	strömt	och	det	är	värt	a;	hoppa	i	om	man	får	
chansen.	Med	 så	många	 olika	 dykplatser	 på	 norra	 och	 södra	Male	 samt	 Ari-atollen	 kan	man	
återkomma	år	eSer	år	för	a;	göra	just	denna	safari	och	hela	9den	uWorska	nya	dykplatser.	

©	Jesper	Kjøller

08-10	95	95	
info@dykhuset.se	
www.dykhuset.se



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

Emperor	Voyager	-	din	liveaboard	

Emperor	Voyager	är	en	välkomnande,	modern	och	rymlig	liveaboard	byggd	i	hög	standard.	Hon	
är	30	meter	lång	och	har	plats	för	tjugo	dykare	i	sina	9o	hy;er,	varav	sju	har	två	enkelsängar	och	
tre	har	en	dubbelsäng.	Alla	hy;er	har	eget	badrum	samt	luSkondi9onering	och	fläkt.		

Ute	på	däck	finns	e;	stort	matsalsbord	samt	en	barhörna.	Det	finns	även	flera	bord	 inomhus	
där	du	kan	koppla	av.	På	övre	däck	finns	e;	TV-rum	med	bekväma	soffor	och	utanför	det	hi;ar	
du	 en	 VIP-lounge	 med	 soffor	 och	 en	 fantas9sk	 utsikt	 över	 havet.	 Soldäck	 är	 perfekt	 för	 en	
tupplur	i	en	av	hängma;orna.	

All	 dykning	 sker	 från	 båtens	 stora	 dohni,	 som	 följer	 med	 på	 hela	 resan.	 All	 din	 utrustning	
kommer	a;	lämnas	kvar	på	dohnin	för	a;	ni	ska	får	mer	plats	ombord	på	Emperor	Voyager.	

Ombord	erbjuds	du	som	nitroxcer9fierad	även	gra9s	nitrox	och	för	underva;ensfotografer	finns	
det	laddningssta9on.



Datum		 04	-	12	Februari	2022	
Resmål		 Maldiverna	-	Asien	-	Indiska	Oceanen	

Inkluderat	i	priset	

➔	Flyg	Stockholm	–	Male,	Maldiverna	t/r	
➔	Transfer	Male	flygplats	-	liveaboard	t/r	

➔	7	nä;er	i	del	i	dubbelhy;	med	eget	bardum	ombord		på	Emperor	Voyager	
➔	3	mål9der	per	dag	samt	snacks,	te,	kaffe	och	va;en	

➔	ca	17	dyk	per	vecka	(ca	2-3	dyk	per	dag)	med	guide,	12L-flaska,	vikter	och	

bälte	
➔	Fri	Nitrox	9ll	nitroxcer9fierade	

➔	Ska;er	och	avgiSer	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Hyra	av	dykutrustning		

➔	Alkohol,	juice	och	läsk	ombord	

➔	Övriga	ak9viteter	och	mål9der	som	inte	specificeras	ovan	
➔	Dricks	9ll	guider	och	personal,	rekommenderas	men	är	inte	e;	krav	

➔	Avbeställningsskydd	samt	reseförsäkring	

Pris	per	dykare:	28	495	SEK	
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Betalning	och	kontakt	

På	vilka	säS	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	 bekräSat	 en	 bokning	 med	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 kommer	 du	 a;	 få	 en	
bokningsbekräSelse	 inom	 en	 9ll	 två	 arbetsdagar.	 För	 a;	 kunna	 säkra	 din	 plats	 på	 resan	 så	
behöver	du	betala	en	anmälningsavgiS	på	2000	SEK	inom	7	dagar	från	bokningsdatumet.	De;a	
är	en	resa	med	reguljärflyg,	du	måste	betala	hela	flygkostnaden	för	a;	Scuba	Travel	Scandinavia	
ska	 kunna	 boka	 di;	 flyg.	 Innan	 de;a	 är	 gjort	 kan	 flygkostnad	 och	9llgång	 förändras.	 Flyg	 blir	
9llgängligt	och	betalas	ca	9o	månader	innan	din	avresa.	Resterande	slutbetalning	ska	vara	Scuba	
Travel	9llhanda	senast	14	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	eSer	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	 &	 avgiSer	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
uWlykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informa9on,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 e;	 speciellt	 ställe,	 är	 angivna	 för	 op9mala	 förhållanden.	 Oförutsägbara	
omständigheter,	t.ex.	poli9ska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	
ansvarig	ledare	eller	kapten	har	all9d	rä;	a;	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	a;	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	rä;	9ll	kompensa9on	eller	återbetalning.
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Tillägg	
					
➔	Hyra	av	dykutrustning	
Dykutrustning	 finns	 9llgänglig	 a;	 hyra	 under	 resan	 kontakta	 Dykhuset	 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).	Har	du	inte	de;a	går	det	a;	hyra/köpa	dykdator	och	
SMB	a;	köpa	för	en	billig	peng	på	Dykhuset.	

➔	Avbeställningsskydd	
Kontrollera	så	a;	du	har	avbeställningsskydd.	Om	inte	kan	vi	hjälpa	dig	a;	boka	via	ERV.	Det	kan	läggas	
9ll	 för	 6%	 av	 resans	 totala	 pris.	 Måste	 beställas	 i	 samband	 med	 resan,	 och	 betalas	 sam9digt	 som	
anmälningsavgiS.	

VikWgt	

➔	Di;	pass	måste	vara	gil9gt	minst	6	månader	eSer	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-9llståndet	är	gil9gt	under	två	års	9d	(förutsa;	a;	di;	pass	
inte	går	ut	inom	denna	9d).	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	visumfri;	9ll	USA.	De;a	gäller	även	personer	som	har	besökt	något	av	dessa	länder	
sedan	den	1	mars	2011.	Alla	frågor	gällande	visum	hänvisas	9ll	USAs	ambassad	i	Stockholm.	Läs	mer	på:	
h;p://sweden.usembassy.gov/vwpchanges.html	

➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	e;	gil9gt	dykcer9fikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	dykare.	

➔	På	grund	av	alltmer	stränga	restrik9oner	då	det	gäller	bagagevikt	på	flyget	så	måste	varje	väska	
godkännas	av	flygbolaget.	Vi	hjälper	gärna	9ll	ifall	ni	behöver	boka	extra	bagage.	AvgiSerna	varierar	
mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	9d	inför	avresa.	
			
➔	 För	 denna	 resa	 rekommenderar	 vi	 alla	 dykare	 a;	 vara	 cer9fierade	 PADI	 Open	Water-dykare	 eller	
motsvarande,	 samt	 ha	 cirka	 20	 loggade	 dyk.	 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	
	
➔	Scuba	Travel	9llhör	de	endast	3%	av	Sveriges	bolag	som	uppfyller	de	hårda	kraven	på	AAA-kreditra9ng	
hos	Bisnode.com.	Vilket	innebär	högsta	kreditvärdighet	och	en	stor	trygghet	för	dig	som	resenär	a;	boka	
din	semester	med	oss.	

	

När	du	bokar	accepterar	du	Scuba	Travel	Scandinavias	resevillkor.	Inträffar	kostnadsökningar	för	Scuba	Travel	eSer	
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	&	avgiSer	och	ändringar	i	
valutakurser.	Angivet	innehåll	på	uWlykter	som	Scuba	Travel	Scandinavia	har	i	sin	informa9on,	t.ex.	resans	innehåll,	
antal	dyk,	dykning	på	e;	speciellt	ställe,	är	angivna	för	op9mala	förhållanden.	Oförutsägbara	omständigheter,	t.ex.	
poli9ska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	ansvarig	ledare	eller	kapten	har	all9d	rä;	
a;	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	a;	omständigheterna	kan	äventyra	resenärernas	eller	fartygets	
säkerhet.	Vid	sådan	ändring	har	resenären	ingen	rä;	9ll	kompensa9on	eller	återbetalning.
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