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LIVEABOARDS PÅ MALDIVERNA
UPPLEV MALDIVERNA MED OSS!
Liveaboard

är utan tvekan det bästa valet för det

ultimata dykresan på Maldiverna. Liveaboard ger dig
möjlighet att njuta av många olika dykplatser på samma
resa. Du gör upp till 3 dyk per dag och all mat ingår. Din
semester börjar direkt vid ankomst till flygplatsen i Malé.
Vår representant möter upp för transfer till båten, en kort
båttur följt av en välkomstdrink. Välkommen ombord!
På en liveaboard i Maldiverna bor du ombord under hela
din dyk-semester. Du kan välja att kombinera din
liveaboard med några dagar på en turistresort på någon
av öarna eller flyga hem direkt efter avslutad kryssning.
Båtarna har både tvåbäddskabiner men även kabiner
med dubbelsäng. Du gör dagligen upp till 3 dyk.
Helpension, te, kaffe och vatten ingår samt lån av flaska,
vikter och dykguide tjänster. Det finns dykutrustning att
hyra för den som saknar egen. Om vädret tillåter bjudas
det på en grillafton på en så kallade ”Desert island”.

Missa inte årets häftigaste händelse. Vill du ha mer
personlig kontakt och information är du alltid välkommen
att kontakta oss.

Eco Dive Stockholm
Adlerbethsgatan 13
info@ecodive.se
Tel: 08-656 03 03
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MV Emperor Serenity
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MV Emperor Serenity är en relativ ny båt (byggd 2016). Hon byggdes specifikt för att leva upp till
förväntningarna från den växande skaran av kräsna gäster som vill njuta av lyxiga dykkryssningar på
Maldiverna. Båten är 40 meter lång och har flera däck med bl.a. generösa gemensamma utrymmen.
Serenity har 13 eleganta kabiner med plats för total 26 gäster. Alla twin standardkabiner har 2 sängar var
av den ena något bredare. Alla kabiner har luftkonditionering och privata dusch och Toalett. Andra
kabinkategorier är sviter på övre däck eller huvuddäck. Det finns också en standardkabin på övre däck.

På övre däck finns en standardkabin samt 2 sviter. Alla kabiner har en dubbelsäng plus en enkelsäng.
På huvuddäcket finns 2 sviter. Alla kabiner har en dubbelsäng plus en enkelsäng.
På nedre däck finns 8 standardkabiner. 5 av kabinerna på nedre däket har en dubbelsäng plus en
enkelsäng. De 3 andra har enbart en dubbelsäng.

Ombord på Serenity tar besättningen väl hand om gästernas. Städservicen ser till att din kabin alltid är
ren och välkomnande. Kockarna och övriga kökspersonal ser till att tillfredsställa dina smaksinnen genom
att tillaga överdådiga måltider till frukost, lunch och middag. Maten ombord på Emperor Serenity är en
perfekt blandning av lokalt och västerländska kök.

Lyxig Liveaboards av hög kvalitet
Spa på huvuddäck
Fri Nitrox och alltid ett glas vin till middag

All dykning görs från Serenitys stora Dhoni (medföljande båt) vilket fungerar som en stor dykplattform som
tar dig till den perfekta dykplatsen.
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The Best of Maldives
Rutten ”The Best of Maldives” bjuder på en spännande variation av dykplatser med bland annat dykning
med mantor, valhaj och channel dives där man dyker vid utkanten av atollen där kanaler leder in med
tidvattenströmmar. Här dykar du de bästa och mest kända dykplatserna i Maldiverna samtidigt som du
färdas genom turkosblå vatten med vackra vyer av små öar. Rutten börjar i Male atoll och sedan går
västerut där du dyker i utkanten av Ari atoll, slutligen rundar vi av södra Ari atoll och vänder tillbaka till
Malé. Denna rutt erbjudas året runt.

Höjdpunkterna på denna rutt är
Rasdhoo Atoll: Hammarhajar, vackra rev och stora pelagiska havsdjur.
North Ari Atoll: Grå revhaj, nattdyk på Maaya Thila, flertal platser med Cleaning Stations för mantor.
South Ari Atoll: Valhaj, Vackra koralltoppar så kallad Pinnacles.
South Male Atoll: Grå revhaj, örnrocka, mera plagiska djur och vrakdykning med makroliv.
Vaavu Atoll: Vackra kanaler med magiskt vackra mjukkoraller, sköterskehaj och livfull nattdyk.
North Male Atoll: Vackra koraller och Pinnacles.

Vykortsvyer i samtliga väderstreck
Intresset för Maldiverna har under de senaste åren bara vuxit och landet har gjort sig känt för att
erbjuda vykortsvyer i samtliga väderstreck. Ett örike bestående av kritvita stränder, kristallklart
vatten och vajande kokospalmer. Landet ligger sydväst om Sri Lanka och Indien i den Indiska
Oceanen. Den stora ytan som öarna spänner över gör Maldiverna till ett av världens mest
geografiskt spridda land. Sett till den fasta ytan är landet däremot Asiens minsta och detsamma
gäller antalet invånare. Detta beror på att mer än 99 % av landet består av vatten, perfekt för den
som vill uppleva ett enormt utbud av fantastisk dykning. Maldiverna är ett fint resmål för den som
vill ligga på en strand och njuta av de vackra vyerna men ett utomordentligt resmål för den som vill
uppleva livet även under vattnet!
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Grundpriset för paketresan inkluderar

Flygresan t/r
7 nätter ombord i standardkabin, delad dubbel eller tvåbäddskabin
3 måltider per dag och eftermiddagssnacks, obegränsad dricksvatten, te och kaffe ingår
17 dyk per vecka totalt (2-3 dyk per dag, men ingen dykning på den första dagen av resan)
Erfarna dykguider
Lokala transfers till och från flygplatsen
En grillafton på en obebodd ö (om väderförhållanden tillåter)
Male city tour med guide (på begäran)
Nitrox ingår utan extra kostnad (endast för certifierade Nitrox-dykare)
Lån av dykflaska och vikter ingår
Alla skatter och miljöavgifter (green tax) ingår för ovannämnda tjänster

Tillval
Standardkabin på övre däck

1900 kr. /Per person

Svit på huvuddäck

2400 kr. /Per person

Svit på övre däck

3200 kr. /Per person

I resans paketpris ingår inte
Hyra av utrustning
Individuell reseförsäkring/Avbeställningsförsäkring
Alkoholhaltiga drycker, övriga drycker från baren.
Större flaska eller enkelflaska till sidemount, andra gaser än luft och Nitrox
Eventuella övriga inresekostnader så som medicinska tester (PCR) och ev. tillkommande avgifter som
i nuläget inte är kända.
WiFi: Datapaket via en kod finns att köpa ombord
Övriga utgifter som inte specificeras ovan

Paketpris per person: 29 860 SEK
För bokning och information kontakta Eco Dive eller Boka din plats online.

Kontakt:
Eco Dive Stockholm
Adlerbethsgatan 13
info@ecodive.se
Tel: 08-656 03 03

Researrangör
Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
www.divingtravel.se

MALDIVERNA
10-18 september

Flygresan
Vi flyger från Stockholm med Qatar Airways. Vi kan också vid förfrågan och önskemål boka ditt flyg från
andra städer som Köpenhamn eller Göteborg. Hör med oss! Preliminära flygtider är enligt följande.

UTRESA

HEMRESA:

10 SEP ARN DOH 16:15 - 23:30

18 SEP MLE DOH 20:05 - 22:30

11 SEP DOH MLE 01:00 - 07:50

19 SEP DOH ARN 01:50 - 07:15

Tillåten bagagevikt är 30 kg. plus 8 kg i handbagage.

Observera att ovan angivna tider är för närvarande preliminära flygtider. Ändringar i exakta flygtider kan
förekomma. Även byte av flygbolag kan bli aktuellt. Lägg märke till tidpunkten för hemresan. Check out
från båten är kl. 09:00 på morgonen. På grund av flygets sena avgång blir det en dötid fram till avresan.
Ni kommer dock behöva vara på flygplatsen 4 timmar innan. Vi kommer därför att ta fram olika förslag
på aktiviteter att erbjuda mot tillägg. Exempelvis city tours eller så kallade "Day use hotel package". Vi
följer även upp ändringar i utbudet vad det gäller på flygresor. Skulle det visa sig att bättre flygresa
med bättre flygtider går att boka, så erbjuder vi det. Prisändring kan förekomma.

Visum
Eu-medborgare som vill stanna mindre än 30 dagar erhåller visum vid ankomst i Malés internationella
flygplats i Maldiverna. Man måste kunna visa upp en hemresebiljett och ett pass som är giltigt minst sex
månader efter hemresan

Försäkringar
Diving Travel Network AB rekommenderar resenären att teckna reseförsäkring. Även
avbeställningsförsäkring rekommenderas ifall en situation uppstår då du måste avstå från resan. Vid ett
separat avbeställningsskydd försäkrar du hela beloppet ink. anmälningsavgiften. Hör med oss om
avbeställningsförsäkring innan du betalar in anmälningsavgiften.
Läs mer och boka online https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/

Betalningsvillkor
Anmälningsavgiften är på 3000 kr. och betalas senast 8 dagar efter anmälan. Ytterligare 10 000 betalas
senast 27 maj 2022. Slutlikvid senast 60 dagar före avresan. Diving Travel Network erbjuder också räntefria
delbetalning 6-24 månader. Hör med oss!

Överlåta resan
Du kan senast 60 dagar före avresan överlåta din bokade resa till en annan resenär som du själv
föreslår, bara att resenären uppfyller kravet för resan när det gäller dykkvalifikationer. Namnbyte på
flygbiljett kan dock vara svårt och kostnader för namnbyte eller ny flygbiljett kan förekomma.
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Eventuell ändringar & prisjustering
Diving Travel Network AB har i enlighet med gällande resevillkor och praxis rätt att ändra paketpriset ifall
det inträffar kostnadsökningar för Diving Travel Network och efter det att avtalet blivit bindande för
parterna. Diving Travel Network får höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningar
och som enbart berör de tjänster som ingår i paketresan. Exempel på detta är ändringar i
transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
ändringar i växelkurser som påverkar Diving Travel Networks kostnader för resan.

På grund av arrangemangets karaktär kan det förekomma speciella omständigheter som medför ändringar i
det exakta färdplanen eller antal dyk. Arrangemangets färdplan måste ibland ändras p.g.a. dåligt väder,
myndighetsbeslut. evakuering av skadad eller sjuk deltagare eller andra eventualiteter som Diving Travel
Network AB eller dess samarbetspartner ej råder över. Att resa på denna typ av resa innebär att acceptera
vissa omständigheter. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum gällande ändringar
för arrangemangets färdplan. Vid eventuella ändringar enligt ovan görs detta alltid med deltagarens bästa
som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan.

Vad gäller Pandemin
På grund av den rådande corona-pandemin kan länder och flygbolag med kort varsel införa eller ändrar
restriktioner som kan påverka din resa, genom att det ställs krav på intyg, provtagning, användning av
munskydd mm.. utgifter som uppkommer till följt av detta bekostas alltid av resenären.

Allmänna hälsoråd
Som dykare bör du känna till att dykning under vissa förhållanden kan vara mycket ansträngande.
Det är viktigt att du som bokar resan har normal hälsa. Ansvaret ligger på resenären att kontrollera sin
hälsa. Vi kräver inget hälsointyg men om du känner att du behöver göra en hälsokontroll, finner du formulär
för det i följande länk. http://www.divingtravel.se/medicform.pdf

Om Diving Travel Network
En lyckad dykresa är resultatet av många sammanhängande länkar som ska stämma bra tillsammans. Vi på
Diving Travel Network har arrangerat dykresor för dykare sedan 2007 och innan dess drivit dykcenter i 14 år.
Vi kan dykresor och dyksporten!

Resegarantier
Diving Travel Network har deponerat garantier till Kammarkollegiet som skyddar dig som resenär i enlighet
med Paketreselagen/resegarantilagen. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av
resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.

Svenska Resebyråföreningen
Vi är medlem i Svenska Resebyråföreningen. Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska
Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och
kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.
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