Välkommen till Röda havet med Ecodive
och red sea eXplorers den 2-9 April 2020.
Det kommer bli en härlig dykvecka med inriktning på vrak och korallrev. Du kommer att vara med om spännande
dykupplevelser i en fantastisk dykmiljö. Detta är den klassiska dykrutten med många världsberömda vrak och
färggranna koraller på resan. Vad sägs om Thistelgorm, Rosalie Moller och vrakparken på Abu Nuhas?
Runt vraken uppstår egna ekosystem som drar till sig massor av liv på en annars steril sandbotten. Du kommer att få
fullt med minnesvärda marina ögonblick, film och bilder att ta med dig hem i bagaget.
Vi åker med red sea eXplorers båt MV / Nouran den är en båt byggd för just dykare och liveaboards, Ombord finns all
utrustning man kan behöva som exempelvis Nitrox och Scooters.

MV Nouran Liveaboard
MV Nouran och är en 36 m lång båt med tolv
dubbelhytter alla med eget badrum.och
luftkonditionering för 24 dykare. Salong och
gemensamma utrymmen är både gemytliga och
rymliga. Det finns gott om plats på dykdäcket och ett
stort soldäck att slappa på.
MV Nouran erbjuder Nitrox. Det finns också möjlighet
att hyra dubbelflaskor, tec utrustning och scooter
ombord för ett tillägg. För priser onboard se
https://www.redseaexplorers.com/onboard-pricing/

Figur 3 Dubbelhytt

Vad ingår i priset
•
•

1 Salongen

Program
Vi anländer under Fredagen den 3:e April och blir
hämtade på flygplatsen. Fixar med vår utrustning och
förbereder oss.
På fredag morgon åker båten ut och vi gör 3-4 dyk per
dag. Vi kommer hinna med Dolphin house,Ras
Mohamed,Rosalie Moller, SS Thistlegorm Abu Nuhas
och många mer platser under veckan.
På onsdagen eftermiddag är vi åter il hamn och kan
passa gå ut i hamnen och besöka resturanger och
cafeer På torsdag blir vi skjutsade till flygplatsen och
börjar resan hem igen

•
•
•
•
•
•
•

Pris: 16.750 SEK
Flyg Arlanda – Hurghada (mellanlandar i
Istanbul), kan variera
Bagage 1 väska 30 Kg + handbagage
All mat och logi på båten
6 dagars sjukt bra dykning 3-4 / dag
Transport flygplats
Guider på båten och dyken
Flaskor & vikter
Läsk, vatten, kaffe, snacks & kakor mm.

Vad kostar extra
•
•
•
•
•
•
•

Visa Egypten 25 $ (ha jämna pengar!)
Svenska medborgare kan lösa visa på
flygplatsen
Dricks till båtens crew 40-60€
Nitrox, Scooters och utrustningshyra
Alkohol (Öl, Vin) på båten
Ytterligare baggage (kontakta oss)
Marinparksavgifter och skatter

Att tänka på – checklista
•
•

2 SS Thistlegorm

•

Passet! måste vara giltigt och får ej gå ut
inom 6 månader innan avfärd från Egypten
Reseförsäkring (DAN?) som täcker sjukvård
i Egypten och transporter, måste visas upp
på båten
Ladda med kontanter (Euro att föredra) svårt
att betala med kort, på båten bara cash!

Att ta med
•
•
•
•
•
•
•
•

Din dykutrustning
Måste ha med SMB + Linrulle
Måste ha Dykdator
Solkräm, Medicin
Kontanter
Laddare till lampor,dator,Ipads etc
Lite kläder o hygienartiklar
Musik & läsning

Att INTE ta med
Figur 4Dolphin House

•
•
•

Handdukar
Arbete & bekymmer
Flaskor & bly

Kurser man kan gå
Vi kommer ha våra PADI instruktörer med ombord,
Vill du passa på att ta en kurs under resan kan vi
lösa det, hör av dig innan så tar vi med kursmaterial.
•
•
•
•

Advance Open Water
Deep Diver
Nitrox
Dive propulsion vehicle

Till sist
Hur man anmäler sig

Preliminära Flygtider

Man mejlar till info@ecodive.se

TK1796 02APR 4 ARN-IST 1740 - 2315

•
•
•
•

Namn (som i passet)
Passnummer
Passets utgångsdatum
Nationalitet

För att du skall vara säker på att få plats och att
priset på flygbiljetten inte ändras så sätter du in
5000 SEK på Ecodives Bankgiro 208-0737
alternativt swishar till 123 559 94 10. Märk
inbetalningen med ”Egypt 2020 + ditt namn” Först
då är platsen din.
Resten (11.750 SEK) betalar senast 30 dagar innan
resan (2:a Mars).
Vidare resevillkor för denna resa finns på
www.ecodive.se/resor
Frågor ? Ring eller mejla 08-6560303
info@ecodive.se

TK 702 03APR 5 IST-HRG 0105 - 0255
TK 703 09APR 4 HRG-IST 0350 - 0745
TK1795 09APR 4 IST-ARN 1405 - 1645

Avvikelser kan ske.

Röda Havet är ett måste för många dykare. Året runt kan du dyka i varmt tropiskt vatten med färgskimrande
koraller. Det marina livet är mycket varierat och ganska fredat från fiske. Att Röda Havet är ett innanhav ser man
på kartan med bara ett litet sund ut mot indiska oceanen. Det har gjort att klimatpåverkan inte är så stor som andra
delar av haven.
Många dykare återvänder år efter år hit, för att det är enkelt och snabbt att ta sig hit och att många dykplatser är
klassiska och på ”the bucket list”
Livet i havet är hälsosamt och du kan se hajar, dugonger, delfiner, napoleonfisk sköldpaddor och massa andra
granna fiskar.
Vi som är på båten kommer vara svenskar där många känner varandra, mellan dyken skall vi ha trevligt och byta
erfarenheter och historier med varandra. Vi på Ecodive har dykt med red sea eXplorer många gånger och alltid
haft bra mat, duktig och proffsig besättning.
Det är begränsat med platser så missa inte att anmäla dig i tid och riskera att få stanna i snöslasket när alla andra
ligger på soldäcket eller utforskar vrak och korallrev.

5 Oceanic Whitetip

