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KOMODO
Världsarvslistat resmål. Även om bilder och filmer
från området kan ge en liten vink om vad som väntar,
så kan ingenting jämföras med känslan att
personligen uppleva denna plats. Mantor, örnrockor,
hajar, tonfisk, valar, sjöhästar och nakensnäckor. Det
är omöjligt att med ord beskriva Komodo. Häng med
Anders Salesjö ombord på Indo Siren!

❖ Biologisk mångfald
❖ Mantor, örnrockor, hajar, tonﬁsk och valar
❖ Komodovaraner - Jordens drakar
❖ Nakensnäckor och sjöhästar
❖ Grunda rev och branta väggar
❖ Bo och ät goK på Indo Siren
❖ Workshop med marinbiolog Anders Salesjö
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Komodo - drakarnas rike
Komodo är en biologisk mångfald i eK land av kontraster. Här kan du vänta dig möten med
graciösa pelagiska arter såsom mantor, örnrockor, hajar, tonﬁsk och valar. Här ﬁnns också en hel
del makro aK TKa på, såsom olika typer av sjöhästar, ghost pipe ﬁsh, frogﬁsh, nakensnäckor och
blåringad bläckﬁsk för aK nämna några. I Komodos vaKen bidrar näringsrika tempererade
havsströmmar Tll en fantasTsk artrikedom. Du dyker på regnbågsskimrande grunda rev och på
branta väggar patrullerade av ﬁskar från näringskedjans topp.
Komodo är eK verkligt unikt område beläget i Nusa Tenggara-provinsen. Området erbjuder eK
breK utbud av otrolig strömdykning, oförstörda korallrev med mjuka och hårda koraller, liksom
fascinerande små varelser som har förmågan aK kamouﬂera sig för aK smälta in i omgivningen.
Komodo har klassiﬁcerats som eK världsarv och eK "UNESCO Man and Biosphere Reserve",
vilket blir uppenbart när du väl är på plats. Dykplatserna här är oerhört beroendeframkallande!
Här på Komodo kan du även få träﬀa på den respekTngivande komodovaranen. Det är inte för
intet som Komodo också kallas ”drakarnas rike”. Komodovaranen kan bli 2 – 3 meter lång och
väga som en fullvuxen man. Det här är eK möte som ger minst lika mycket pirr i magen som aK
möta en tjurhaj under ytan!
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Indo Siren - din liveaboard
Liveaboarden Indo Siren är 40 meter lång och Tllhör den populära ﬂoKan Siren Fleet. HyKerna
går aK få anTngen med två enkelsängar eller med en dubbelsäng eeersom sängarna går aK
justera. Matsalen är rymlig och erbjuder en trevlig och avslappnande miljö.
Dykdäcket är kanske det största och mest rymliga du någonsin upplevt. De avskilda utrymmena
för laddning av kamera och videoutrustning gör S/Y Indo Siren Tll det självklara valet för dykare
med intresse av undervaKensfotografering och ﬁlmning.
Hon byggdes på den indonesiska ön Sulawesi och är en tradiTonell ”gae rigged Phinisi”
handgjord av ironwood och teak. Du kan vara säker på aK hon uppfyller alla krav för en bra
dykresa då hon byggts av dykare för dykare. Ombord på S/Y Indo Siren ﬁnns det plats för 16
gäster vilket gör aK varje gäst har goK om plats.

Faciliteter ombord
Stort däck med lounge-område • Rymlig luekondiTonerad salong med cocktailbar, plaK-TV och
dator • Matbord utomhus med skyddande soltak • 8 stora hyKer med egen reglerbar
luekondiTonering, egen dator, TV, DVD, hårtork och badrum med varmvaKen • Badrockar och
handdukar • TväKservice • Massageservice • Yacht BouTque • GraTs Nitrox Tll alla
NitroxcerTﬁerade • 2 kraefulla RIB-båtar • Kajaker
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Anders Salesjö

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

Sveriges största ﬁskfantast

Eeer universitetsstudierna följde en Td med ﬂera års ﬂackande mellan olika forskningsstaToner
och dykcenter, innan han slutligen fastnade i Lysekil. Här ﬁck han nämligen siK drömjobb; fast
anställning för aK undervisa i marinbiologi och dykning. Det stora intresset för
undervaKensvärlden 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 allTd var så läK. Utmaningarna var tuﬀa, men Anders gick Tll ﬁnal och vann denna
frågelek.

Meriterad UV-fotograf

Trots ﬂera tusen dyk i bagaget är Anders foroarande extremt nyﬁken på djurlivet under utan och
han får aldrig nog av aK 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
undervaKensfoto. Vid upprepade Tllfällen har han representerat Sverige i VM-sammanhang.
Sedan 2006 är Anders invald som medlem i föreningen Naturfotograferna/N. Han brinner för aK
förmedla sina kunskaper och upplevelser från undervaKensvärlden Tll andra. Utöver siK
ordinarie jobb vid Gullmarsgymnasiet i Lysekil är han en oea anlitad föredragshållare,
kursledare, dykreseguide och arTkelförfaKare. Vill ni se exempel på bilder eller veta mer om
Anders verksamhet besök då hemsidan undervaKensbilder.se.
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Marinbiologi och UV-foto med Anders Salesjö
Under resan kommer expediTonsledare Anders Salesjö hålla i en del kortare samlingar där vi lär
oss mer om undervaKensvärlden och får Tps på kamerainställningar och linsval inför våra dyk.
Det blir inga långa tunga teoripass för tanken med resan är aK vi ska spendera det mesta av
Tden i vaKnet. UtspriK under resan kommer vi ha samlingar som bland annat berör följande
ämnesområden:
• Komodovaranen – en verklig drake
• Korallerna och deras släkTngar
• Mantor, darrockor och andra rockor
• Bläckﬁskar – de smartaste ryggradslösa djuren
• Sjöhästar, kantnålar och andra rörmunnar
• Anemonﬁskar och andra frökenﬁskar
• Makrofotografering
• Vidvinkelfotografering
• Fotografernas bästa bilder från resan

Målgrupp
Dykare med intresse för marinbiologi och/eller UV-fotograﬁ kommer få stor behållning av denna
resa, speciellt om man har intresse för korallrevsbiologi. Resan passar också utmärkt för den
som vill ha en lyxig och avkopplande dyksemester med god mat och en fantasTsk service.
Dykningen kring Komodo är som regel enkel och avslappnad, men på vissa dykplatser kan starka
strömmarna erbjuda lite av en utmaning. Av den anledningen rekommenderar vi en erfarenhet
på 30 loggade dyk samt eK PADI Advanced-cerTﬁkat eller motsvarande. Det är även bra om du
har eK nitrox-cerTﬁkat då det erbjuds intensiv dykning under en 9-dagars period. DeKa för aK
du ska få ut mesta möjliga av din resa.
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Ta sig Ill och från Komodo
Eeersom deKa är en lång resa med både internaTonella ﬂyg och inrikesﬂyg rekommenderar vi
eK par hotellnäKer mellan ﬂygen. DeKa pga eventuella ﬂyg- eller bagageförseningar. På resan
Tll Bima i Komodo går ﬂyget oeast via Denpasar på Bali där du byter Tll inrikesﬂyg. Vi
rekommenderar därför aK du stannar två näKer på Bali på utresan och i alla fall en naK på
hemresan. På deKa säK minskar risken för dig aK missa något ﬂyg eller tvingas ﬂyga vidare utan
diK bagage. Vi kan hjälpa dig aK boka in dessa hotellnäKer samt transfer i samband med aK vi
bokar dina ﬂyg. Flyg publiceras cirka To månader innan avresa och kan bokas in först då.
InternaTonellt ﬂyg plus inrikesﬂyg samt hotellnäKer och transfers går på ca 13 -14 000 SEK per
person beroende på avreseort och ﬂygpris vid bokningsTllfället.
I samband med ﬂygförslag kan du som önskar få alternaTv på möjliga förlängningar i Indonesien
eller längs med ﬂygresan och möjligheten aK lägga Tll deKa. Meddela oss om deKa är
intressant.
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DITT KOMODO-ÄVENTYR
DAG FÖR DAG

Dag 1 - 3
Du lämnar Skandinavien för aK ﬂyga mot Denpasar Bali och anländer dagen därpå. Vi
rekommenderar aK du bor två näKer på eK hotell på Bali för aK säkra upp mot eventuella ﬂyg
och bagageförseningar. Scuba Travel kan hjälpa dig aK boka in ﬂyg plus hotellnäKer samt alla
transfers (kostnad Tllkommer).
Dag 4
Du checkar ut från hotellet på Bali och ﬂyger Tll Bima, Komodo. Du landar samma dag och får
grupptransfer direkt Tll din liveaboard, Indo Siren. Du sTger både på och av båten i Bima.
Dag 5 - 12
Dykdagar! Dessa dagar spenderas ute Tll havs och du dyker på olika platser runtom i Komodo.
Vanligen gör du 3 dagliga dyk, följt av eK kvälls/naKdyk.
Dag 13
Sista dykdagen ombord på båten. Cirka 2 dyk genomförs under morgonen och däreeer är det
avkoppling resen av dagen. Båten kommer Tllbaka Tll Bima anTngen på kvällen eller morgonen
därpå.
Dag 14 - 16
Nu är det dags aK checka ut från båten och få grupptransfer Tllbaka Tll Bima ﬂygplats. Du bör
landa samma dag på Bali. Eeersom du ﬂyger på separata biljeKer, rekommenderar vi även här
aK du spenderar en naK på Bali för aK säkra upp mot eventuella ﬂygförseningar (kostnad
Tllkommer).
Eeer en naK på Bali ﬂyger du vidare hem och bör landa dagen därpå i Skandinavien.
Vänligen notera!
Vårt program är endast en preliminär plan som påverkas uTfrån de yKre förutsäKningar som
vädergudarna belönar oss med. Det innebär aK vi kan behöva ﬂyKa akTviteter och dykplatser
Tll andra dagar och även ersäKa planerade akTviteter med alternaTva om så krävs. Vi ber dig aK
vara ﬂexibel.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

28 juli - 7 augusT 2019
Komodo - Indonesien

Inkluderat i priset
➔ Grupptransfer Bima ﬂygplats - liveaboard t/r
➔ 10 näKer i del i dubbelhyK med eget badrum ombord på Indo Siren
➔ 3 målTder per dag plus snacks, vaKen, te, kaﬀe, läsk och öl ombord på Indo Siren
➔ 9 dagars dykning vid Komodo inkl. 3-4 per dag (sista dykdagen 1-2 dyk), guide, 12L-ﬂaska, vikter, bälte,
våtdräkt (3 mm shorty), regulator, BCD och fenor
➔ GraTs 32% Nitrox ombord för NitroxcerTﬁerade

Ej inkluderat i priset
➔ Flyg Skandinavien – Bima, Indonesien t/r
➔ Transfers samt extra hotellnäKer på Bali före och eeer liveaboard-vistelsen
➔ Marinparksavgie ca €130 (betalas ombord)
➔ Hyra av dykdator och lampa €5 styck per dag
➔ Övriga akTviteter och målTder som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks Tll guider och besäKning, rekommenderas men är inte eK krav

Pris per person 43 700 SEK
På vilka säU kan jag betala min resa?
Via bankgiro, kontoöverföring 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 bekräeat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du aK få en bokningsbekräeelse
inom en Tll två arbetsdagar. För aK kunna säkra din plats på resan så behöver du betala en
anmälningsavgie på 3000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeKa är en resa med reguljärﬂyg, du
måste betala hela ﬂygkostnaden för aK Scuba Travel Scandinavia ska kunna boka diK ﬂyg. Innan deKa är
gjort kan ﬂygkostnad och Tllgång förändras. Flyg blir Tllgängligt och betalas ca To månader innan din
avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba Travel Tllhanda senast 14 dagar innan avresa.

Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
0301-22100 - info@scubatravel.se
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns Tllgänglig aK hyra. 12L-ﬂaska, vikter, bälte, våtdräkt (3 mm shorty),
regulator, BCD, fenor, lue och Nitrox är inkluderat i priset. All dykutrustning plus Nitrox måste
förbokas med oss. Du bör även dyka med dykdator och en ytmarkeringsboj (SMB). Har du inte
deKa går det aK hyra.
➔ Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd via ERV kan läggas Tll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i
samband med resan, och betalas samTdigt som anmälningsavgie.
➔ Extra bagage
På grund av alltmer stränga restrikToner då det gäller bagagevikt på ﬂyget så måste varje väska
godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna Tll ifall ni behöver boka extra bagage. Avgieerna
varierar mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god Td inför avresa.

VikIgt
➔ DiK pass måste vara gilTgt minst 6 månader eeer din hemkomst. Flyger du via Guam eller
USA måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. DeKa görs enkelt via denna länk och
kostar ca 17 USD per person: hKps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Tllståndet är gilTgt under två
års Td (förutsaK aK diK pass inte går ut inom denna Td).
➔ Alla dykare måste ha med sig eK gilTgt dykcerTﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ Vi rekommenderar alla dykare aK vara cerTﬁerade PADI Advanced Open Water-dykare eller
motsvarande, samt ha cirka 30 loggade dyk. Har du inte loggat något dyk under senaste året,
rekommenderar vi aK du gör eK avrostningsdyk innan avresan.
➔ För aK få dyka måste du ha med dig papper/kort på aK du är försäkrad. Vi ber dig aK
kontrollera din hemförsäkring för aK se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver
du kompleKera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via
denna länk: hKp://www.diversalertnetwork.org

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba
Travel eeer aK avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med eK belopp
som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, skaKer
& avgieer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på uolykter som Scuba Travel Scandinavia har i
sin informaTon, t.ex. resans innehåll, antal dyk, dykning på eK speciellt ställe, är angivna för opTmala
förhållanden. Oförutsägbara omständigheter, t.ex. poliTska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan
påverka resan, och ansvarig ledare eller kapten har allTd räK aK ändra resans innehåll om vederbörande
anser aK omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räK Tll kompensaTon eller återbetalning.
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