Följ med Ecodive
till röda havet
24 nov - 1 dec 2021

UTRESA: Arlanda till Hurghada 2021-11-24, avgång 07:30 ankomst Hurghada 13:50
HEMRESA: Hurghada till Arlanda 2021-12-01, avgång 15:00 ankomst Arlanda
19:40

Dykkryssning: Egypten- Röda havet
Dykområde: North & Wreck
Utresa: Stockholm/Arlanda 2021-11-24

Paketoris 16 900 kr.
Per person i tvåbäddskabin

I resans pris ingår
Flyg, med charterflyget.
Transfer t/r flygplatsen i Hurghada.
7 nätter 6 dagar dykkryssning.
Helpension (alla måltider) samt snacks, dricksvatten, te, kaffe och kalla drycker
3-4 dyk per dag. Lån av flaska (12 L alu.) och vikter ingår.
Skatter och miljöavgifter ingår i priset.
Fri Nitrox.
Visum ingår för nordiska medborgare.

I resans pris ingår inte
Mat på flyg t/r 229 kr person
Hyra av utrustning 135 Full Equipment (without torch and dive computer) eller 35€ per enhet
Individuell reseförsäkring
Alkoholhaltiga drycker

Spela upp Video
Researrangör: Diving Travel Network

Rutt: Nordlig kryssning
Nordlig kryssning (även kallad Classic Cruise eller Reef & Wreck)
Denna kryssning startar i Hurghada. Du dyker i norra delen av Röda havet, området mellan Hurghada och Sharm el-Sheikh. Du dyker på kända
dykplatser som bl.a. skeppsvraken runt Abu Nuhas Reef, det berömda vraket Thistlegorm och nationalparken Ras Mohammed.
För vem passar resan?
Den här resan passar certifierade dykare med en certifikatnivå utöver grundkursnivån (PADI Advanced owd eller CMAS 2 stjärnig) och
med erfarenhet av minimum 15 dyk. För dig som inte uppfyller certifikatskravet kan vi erbjuda Advanced Open Water
Diver kursen ombord. Hör med oss!
Våra Liveaboard paketresor inklusive flyg
Liveaboard är en Dykkryssning som ger dig möjlighet att upplev dykningen i Röda havet när det är som bäst. Oavsett vilken rutt du än väljer
kommer du inte att bli besviken. Dyk i det klara och varma vattnet omgiven av vackra koraller, fascinerande djur och spännande vrak. Allt detta
plus komforten på båtarna och våra erfarna dykguider gör din dyksemester till en oförglömlig upplevelse.
Resan
Vi flyger till Egypten/Hurghada med direktflyg. Vår representant möter upp vid ankomst i Hurghada för vidare transfer till marinan där båten
ligger vid kaj. Båten lämnar hamnen på förmiddag dagen därpå och första dyket görs innan lunch. Vi gör 3-4 dyk per dag inklusive ett nattdyk.
Efter 6 dagar dykning avslutas dykningarna och båten kommer tillbaka till marinan. Sista natten tillbringas ombord där båten ligger vid kajen. På
morgonen och efter frukost checkar vi ut för transfer till flygplatsen och hemresan.
Maten
Ombord erbjuds 3 måltider och mellanmål samt frukter, läskedryck, färskvatten, kakor, te och kaffe. Maten består av varierande Egyptiska rätter
med kött, fisk och fågel med en mängd olika blandningar av sallader och grönsaker. Gäster som äter enbart vegetariskt hittar ett varierande urval
av sallader och grönsaker men vi ser också till att det finns även andra vegetariska alternativ tillgängliga de gånger vi vet att vegetariska önskemål
har framförts. Öl och vin kan köpas ombord.
Dykning
3-4 dyk per dag. Sista dagen blir det två dyk på förmiddagen, därefter avslutas dykningen och båten kommer in i hamn kl. 15.00. Sista natten
tillbringas ombord eller på hotell. Ombord finns det utöver den ordinarie besättningen även 2 erfarna dyk-guider med stor lokalkännedom. Flaska
och vikter och nitrox finns ombord till din förfogande utan extra kostnad.
Dykutrustning/hyra av utrustning
Endast lån av 12 liter flaskor och vikter ingår. Vår rekommendation är att du tar med dig din egen dykutrustning på resan. För dig som saknar en
egen dykutrustning eller om du vill hyra större flaska, finns möjlighet att hyra det på plats. Vi kan vidarebefordra din förfrågan till båten.
Frivikt och extra bagage
Du får ta med dig 20 kg incheckat bagage inkl. handbagage.
Specialbagage kan köpas till extra. 30 kg extra kostar ca. 600 kr t/r
Betalningsvillkor
Anmälningsavgift 2000 kr inom 8 dagar.
Slutbetalning senast 60 dagar innan avresan
Dela upp din betalning
Vi erbjuder också räntefria delbetalning 6-24 månader. Hör med oss!

