Red Sea-Egypt
24 november 2022
North & Wrecks

Bekväma dykresor – för den ultimata
upplevelsen.

LIVEABOARDS!
Ultimata Dykresan
PAKETRESAN
INKLUDERAR
Flygresan och visum

Dykkryssning
Du bor ombord under hela dykresan.
På morronen vaknar du redan på
dykplatsen.

Inga dolda avgifter
Paketpriset inkluderar det mesta. Inga
dolda avgifter och överraskningar.

Alla lokala transfers
7 nätter ombord
3-4 Dyk per dag
Alla måltider

Trygg & Bekväm
Tack vare vår mångårig erfarenhet
reser du trygg och bekväm. Vi har koll
på detaljer.

Alla skatter och lokala
avgifter

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

Röda Havet

LIVEABOARDS PÅ RÖDA HAVET
UPPLEV RÖDA HAVET MED OSS!
Liveaboard är helt enkelt 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. Du vaknar upp på dykplatsen och
hinner göra första dyket innan frukost och innan
dagsturbåtarna från fastlandet hinner fram.
Kicka nedan att komma till bokningssidan

Missa inte årets gruppresa! Vill du ha mer personlig kontakt
och information, är du alltid välkommen att kontakta oss.
ECODIVE STOCKHOLM
Adlerbethsgatan 13, 112 55 Stockholm
tel: 08-6560303 – info@ecodive.se

Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
070 - 580 33 97

Researrangör
Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
www.divingtravel.se
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M/Y Blue Pearl

Röda Havet

Rutt

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.
M/Y Blue Pearl

Som alla andra av våra båtar har även M/Y Blue Pearl utformats med dykare i åtanke. Hon är36
meter lång och 8 meter bred. Denna lyxiga liveaboard har 10 dubbelkabiner. 8 av dessa kabiner
har separata sängar(Twin cabin) och 2 av kabinerna är möblerade med dubbelsängar. Alla
kabiner har luftkonditionering, badrum (WC / dusch) och minibar. Bland gemensamma utrymmen
finns 2 luftkonditionerade salonger, möblerade med TV, DVD och musik. Hon har också 2 rymliga
soldäck där det erbjuds gott om utrymme att slappna av och roa sig mellan dyken..För dykare med
Nitrox certifikat erbjuds Nitrox 32 utan extra kostnad.
Dykningen

Det erbjuds 3-4 dyk per dag. Första dykdagen 3 dyk, kommande dagar 4 dyk inkl. ett nattdyk.
Sista dykdagen dagen erbjuds endast två dyk på förmiddagen, därefter avslutas dykningen och
båten kommer in i hamn kl. 15.00. 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.

För vem passar resan?
Den här kryssningen passar både erfarna dykare men även dykare med mindre erfarenhet. Du som reser
med oss har ett certifikat utöver grundkursnivån (PADI Advanced owd eller CMAS 2 stjärnig) och med
erfarenhet av minimum 15-30 dyk. Du ska kunna behärska din avvägning och ha erfarenhet av dykning
djupare än 18 meter. För dig som inte uppfyller certifikatskravet kan vi erbjuda Advanced Open Water Diver
kursen ombord. Hör med oss!

Maten ombord
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 eller vegan hittar ett varierande urval av sallader och
grönsaker. De gånger vi har gäster ombord som enbart äter vegetariskt eller vegan, ser vi till att det finns
även andra vegetariska alternativ tillgängliga. Öl och vin kan köpas ombord.
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Resan
Vi flyger till Egypten/Hurghada. Vår representant möter upp dig direkt vid ankomst i Hurghada. Efter
sedvanlig passkontroll hämtar du upp din bagage för vidare transfer till båten. Båten lämnar hamnen
på förmiddag dagen därpå och första dyket görs innan lunch. Under resan erbjuds 21 dyk inklusive ett
nattdyk. Efter 6 dagar dykning avslutas dykningarna och båten kommer tillbaka till marinan. Sista natten
tillbringas ombord där båten ligger vid kajen. Sista dagen checkar vi ut från båten innan 12.00 för
transfer till flygplatsen och hemresan.
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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
Ca. 21 dyk
Erfarna dykguider
Lokala transfers till och från flygplatsen
Nitrox ingår utan extra kostnad (endast för certifierade Nitrox-dykare)
Lån av dykflaska och vikter ingår
Alla skatter/hamnavgifter och miljöavgifter ingår i paketpriset. ca 170 Euro.
Visumkostnader ingår
Tillval
Standardkabin på övre däck
1100 kr. /Per person
Enkelkabin (Twin cabin for singel use) 8500 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.
Övriga utgifter som inte specificeras ovan
Paketpris per person: 21 900 SEK
Boka tidig rabatt -900 kr. vid bokning senast 2022-07-31
Boka i tid!
Vi har totalt 12 platser reserverade till Ecodive fram till 31 Juli. Även därefter kan finnas platser men det
är inte garanterat. För att det här ska bli en gruppresa, behöver vi ha din bokning snarast möjligt.

ECODIVE STOCKHOLM
Adlerbethsgatan 13, 112 55 Stockholm
tel: 08-6560303 – info@ecodive.se
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www.divingtravel.se

Röda Havet

Flygresan
Flygtider Arlanda

Utresa: 2022-11-24 Arlanda kl.08:40 Ankomst Hurghada 14:40
Hemresa: 2022-12-01 Hurghada kl.15:50 Ankomst Arlanda 20:30

Incheckat bagage

Flygbolaget tillåter 20 kg bagage (var av 5 kg handbagage)
Extra bagage går att köpa vid behov. ca. priser för extra bagage är 5 kg 200 kr, 10 kg 350 kr.
30 kg. ca 700 kr.

Visum & pass

Eu-medborgare erhåller visum vid ankomst i Hurghada internationella flygplats. Man måste kunna visa
upp ett pass som är giltigt minst sex månader efter hemresan. Kostnaden för visumet har vi inkluderat i
paketpriset.

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 7 dagar efter anmälan. 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.

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

