Röda Havet 2018
Daedalus & St Johns Reef
27 juli - 4 augusti

Häng med på Liveaboard till
Röda Havet 2018!
Tillsammans med Dykhuset och P & H Travel & Dive
arrangerar vi dykresa till de spektakulära dykplatserna
vid Daedalus & St Johns Reefs ombord på
M/Y blue Melody. Läs nedan för mer information.

Datum

Utresa den 27 juli, hemkomst den 4 augusti 2018.

Rutten

Daedalus & St Johns erbjuder mycket bra varierad
dykning. Allt från väggdyk med chans att se stora saker
till avlägsna och fantastiska rev som kryllar av liv. Mer prisvärd
tropisk dykning är svår att hitta.

Kvalifikationer

Rutten räknas medelavancerad på grund av bland
annat strömmar, väggdyk samt dykning från Zodiacs
(RIB-båtar), du bör ha gjort 30 loggade dyk och/eller
vara certifierad inom dessa typer av dyk. Läs under
utbildningar nedan och kontakta oss om du har frågor.

Pris

Kostnaden för resan, inklusive flyg, visum, transfer, en
veckas Liveaboard på M/Y blue Melody den 27 juli - 3
augusti inkl. dykning, mat och logi, samt en extra natt
på hotell innan hemresan är 14 995 kr. Anmälan sker till PH Travel. Anmälningskostnaden är 5 000 kr för garanterad plats och pris,
en alternativ anmälningskostnad finns också och är 2 000 kr, vilket
garanterar plats men i händelse av flygprishöjningar
kan priset ändras. Slutbetalning sker 3 månader innan
avresa.

Anmälan

Skicka e-post till Per på PH Travel, per@phtravel.se,
med information om ditt namn och postadress.
Tipsa gärna dina dykkompisar också!

Dykhuset AB
Kungsgatan 73, 112 27 Stockholm
info@dykhuset.se | 08-10 95 95

Utbildningar (före och under resan)

I samarbete med Dykhuset kommer vi att hålla i kurser för er som
önskar vidareutbildning. Exempel på kurser är:
• Enriched Air Nitrox, för att få längre dyk rekommenderas starkt
att man använder syreberikad luft
• Fish Identification, Marine- och Shark Ecology, lär dig
mer om fisk- och djurlivet i bl.a. Röda Havet
• Photo & Video, få ut mer av din foto/videoutrustning
• Night Diving and Limited Visibility, ett nattdyk är ett
perfekt sätt att varva ned en fantastisk dykdag
• Deep Diving, ibland finns det man vill se lite djupare
• Waves, Tides & Currents, det kommer antagligen bli
både strömt och vågigt ibland
• Boat Diving, en bra förberedelse för en vecka på en
dykbåt

Film

Under resan kommer vi att filma en hel del, detta kommer sedan
att klippas ihop till en film.

Liveaboard

Är du resvan känner du förstås till hur det fungerar
men för er andra kommer här lite information. När du
stiger ombord på M/Y blue Melody tar du av dig dina
vanliga skor för att sedan vara barfota förutom de 1-4
gånger om dagen du tar på dig dina fenor. När du har
spänt fast din väst på din flaska tar du inte av västen
från flaskan förrän resan är slut, den fylls på plats så
när det är dags för nästa dyk står den där du lämnade
den, påfylld och klar. Mellan dyken finns det förstås tid
att logga dyken, umgås, äta och sova.

Utrustning

En egen dykdator har du antagligen redan, om inte är
detta något du behöver ha och som du vet väl hur den
fungerar. Vattnet i Röda Havet är vid den här tiden på
året ungefär 30 grader så en tunn våtdräkt är allt som
behövs som skydd. All dykning sker antingen från stora
båten eller mindre så kallade Zodiacs, RIB-båtar så det
passar perfekt att ha helfotsfenor. Mindre, och lättare,
västar är också populära på dessa typer av resor. Hör
av till oss eller Dykhuset om och när ni har funderingar
på detta.

Dykhuset AB
Kungsgatan 73, 112 27 Stockholm
info@dykhuset.se | 08-10 95 95

Höjdpunkter under resan
St Johns Reefs
Efter att vi har kastat loss beger vi oss söderut mot St Johns Reefs,
ett område som de vanliga dagbåtarna i Egypten inte
når, detta erbjuder finare och mer orörda rev. Reven
med dess både mjuka och hårda koraller är förstås bara
en liten del av nöjet - artrikedomen, färgerna på allt
marint liv gör det enkelt att dyka här om och om igen
utan att bli mätt. Oavsett om du föredrar att leta efter
smådjur som gömmer sig eller drömmer om att dyka
med delfiner är det här en plats värd att besöka.
Daedalus
På vägen hem vänder vi skutan ut mot havs. 80 kilometer utanför Egyptens kust reser sig ett stort rev upp
mot ytan och är en undervattenoas av liv. Här finns “drop-offs”
där botten är långt djupare än rekreationsdykdjup, detta i kombination med att det ofta är väldigt strömt gör detta
ställe till en favoritplats för lite större djur och fiskar.
Sköldpaddor och Napoleon Wrasses ses ofta nära revet
men det vi förstås hoppas på att få se är naturligtvis
hajar! Vitfenad- och Grå revhaj, Silkeshaj (Silky Shark),
Årfenshaj (Oceanic White Tip/Longimanus), Rävhaj
(Thresher Shark) och förstås stimmen med Flerhornig
hammarhaj (Scalloped Hammerhead) är de stora anledningarna att många åker till Daedalus.

Reseledare

Vi som är reseledare är Jaana och Thomas Gullgården. Vi har
jobbat med dykning sedan 2008 på Dykhuset. Vi reser ofta med
fokus att njuta av undervattensvärlden och har hunnit med bland
annat ett par varv runt jorden.

Kontakt

Dykhuset:
PH Travel:

info@dykhuset.se & 08-10 95 95
per@phtravel.se

Jaana och Thomas:

Dykhuset AB
Kungsgatan 73, 112 27 Stockholm
info@dykhuset.se | 08-10 95 95
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