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TRUK LAGOON
VRAKPARADISET. Truk Lagoon på ön Chuuk ligger mitt i
Stilla Havet. Denna legendariska lagun är hem till över 60
vrak och 250 flygplan från andra världskriget. Truk är en
vrakdykares våta dröm och bör ligga på alla vrakdykares
“bucket-list”. Ta nu möjligheten att åka till detta
vrakparadis tillsammans med vrakentusiasterna från
Dykhuset!

✤ Vrakparadiset i Stilla havet
✤ 250 flygplansvrak
✤ 60 fartygsvrak
✤ Hajar och mantor
✤ Historisk plats från andra världskriget
✤
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Truk Lagoon - eE vrakparadis!
Truk är paradiset för vrakälskare med sina 60 skeppsvrak och 250 ﬂygplansvrak från andra
världskriget. Förutom vrak så erbjuder Truk även möjligheten aL få se ﬂera hajarter samt
mantor. Chuuk, som landet numera heter, består av sju större ögrupper och ligger beläget i
östra Caroline Islands, sydöst om Guam och sydväst om Hawaii.
SQlla havet är en drömdesQnaQon för många dykare. Bara namnet ger de ﬂesta fantasier om
ändlösa soldagar och den blå horisonten som sträcker sig ut över havet i oändlighet. Men det är
inte bara det som lockar oss Qll denna desQnaQon. Paradiset ﬁnns inte bara på land utan under
ytan också. SQlla havet är en vrakälskares våta dröm, för under vågorna gömmer sig en ofaLbart
vacker värld. Truk Lagoon ligger miL i havet och denna mytomspunna lagun är formad som en
rund ring och är väl synlig från luVen.

Dykning i Truk Lagoon
Under det andra världskriget användes Truk Qll gömställe för det japanska imperiets ﬂoLa. År
1944 ﬂög amerikanerna in över Truk och bombade ﬂoLan sönder och samman. På grund av
deLa ligger idag över 60 skepp och 250 ﬂygplan på boLen av havet och många av dessa vrak är
dykbara. Det varma vaLnet, korallerna och det blomstrande marina livet gör aL dykare
återkommer år eVer år.
Jacques Cousteau var mannen som saLe Truk på kartan över dykplatser år 1971. EVer Jacques
och hans teams hemkomst publicerades bilderna Qll världen. Sedan dess har dykare besökt Truk
för aL själva uppleva vraken. Över 40 vrak går idag aL dyka bland. Allt ifrån fartyg på grunt
vaLen Qll fartyg som ligger på större djup som lockar en och annan techdykare. Vrakens last är
nästan lika fascinerade som fartygen själva. De är packade med alla typer av ammuniQon samt
delar Qll lastbilar och ﬂygplan. VaLnet är allQd varmt, sikten bra och den biologiska mångfalden
är stor. Här skådas enstaka hajar och rockor Qllsammans med över 250 olika sorters korallﬁsk. I
Truk ﬁnns något för alla dykare, oavseL erfarenhet. Dykningen i Truk lagoon är eL äventyr som
du sent kommer aL glömma. På en yta av ca 200 km2 ligger massor av vrak från det andra
världskriget. Vraken är täckta med marint liv med bland annat över 300 olika mjuk och
hårdkorallsarter. På det långsträckta yLre revet sluLar väggarna brant mot djupet och här är det
vanligt aL se hajar ute i det blå och här genomför vi självklart våra hajdyk. VaLnets
medeltemperatur är 28 grader C och sikten varierar mellan 10-30 meter beroende på var du
dyker i lagunen och om det är lite strömt den dagen.
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Blue Lagoon Resort
Blue Lagoon resort på ön Moen i Chuuk erbjuder en fantasQsk utsikt över den världsberömda lagunen
och den passar perfekt som boende för dykare.
Hotellet som är byggt i två våningsplan har 54 rymliga och moderna rum med luVkondiQonering. Det
smälter bra in i öns tropiska atmosfär och du kan njuta av utsikten över lagunen från rummens balkonger.
Genom en kort promenad genom den lummiga trädgården så når du den vita sandstranden för eL
uppfriskande dopp i det klara vaLnet.
Restaurangen erbjuder eL härligt urval av havets läckerheter samt från det asiaQska köket. Dykcentret
ligger på bekvämt avstånd inne på hotellområdet.
Öarna i lagunen är präglade av sin historia från andra världskriget. Det ﬁnns många historiska och
kulturella uflyktsmål för både dykare och icke-dykande medresenärer som du når med taxi eller guidade
bussturer. Du kan också boka en uflykt med motorbåt Qll avlägsna småöar, snorklingsufärder eller bara
för aL njuta av en vacker solnedgång.
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GeLng to and from Truk Lagoon
Truk Lagoon, eller Chuuk, ligger isolerat i ögruppen Mikronesien miL i SQlla Havet och det krävs
ﬂera ﬂyg för aL komma dit. Den bästa ﬂygruLen går oVast genom Manila, med en Qll två
mellanlandningar i Europa på vägen. Vi rekommenderar minst en naL i Manila innan du ﬂyger
vidare Qll Chuuk. DeLa för aL säkra upp mot eventuella förseningar eVersom du reser på
separata ﬂygbiljeLer. Av denna anledning har vi inkluderat en naL på utresan och en naL på
hemresan i just Manila.
Önskar du förlänga din semester ﬁnns det bra möjligheter aL göra eL längre stopp i Filippinerna
för aL åka ut Qll någon av de ﬁna öarna, Qll exempel Puerto Galera. Meddela oss om det skulle
vara intressant.
Troligtvis kommer du aL ﬂyga via Guam från Manila Qll Yap. Guam är amerikanskt territorium,
vilken innebär aL du som nordisk medborgare behöver ansöka om ESTA-Qllstånd senast 72
Qmmar innan avresa, precis som när du reser in eller via USA. Vi föreslår aL du ﬁxar ESTA i
samband med aL vi bokar din ﬂygbiljeL. DeLa görs enkelt via denna länk och kostar ca 17 USD
per person: hLps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Qllståndet är gilQgt under två års Qd (förutsaL
aL du inte måste byta pass innan dess).
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Datum
2e - 15e AugusQ, 2021
DesNnaNon Truk Lagoon - Mikronesien - SQll Havet
Resort
Blue Lagoon Resort
Inkluderat i priset
➔ Flyg Stockholm – Chuuk t/r
➔ 1 hotellnaL i delat dubbelrum på Belmont Manila inkl. transfer och frukost
➔ Flyg Manila - Chuuk t/r
➔ Transfer Chuuk airport – Blue Lagoon Resort t/r
➔ 10 näLer i delat dubbelrum på Blue Lagoon Resort inkl. frukost
➔ 9 dagars dykning med 2 guidade båtdyk per dag inkl. 12 L ﬂaska och vikter
➔ 1 hotellnaL i delat dubbelrum på Belmont Manila inkl. transfer och frukost
Icke inkluderat i priset
➔ Truk Lagoon marinparksavgiV ca 35 USD (betalas på plats)
➔ AkQviter, dykutrustning/gaser, målQder och drycker som inte är angivna ovan
➔ Dricks för guider och personal (rekommenderat, men inte obligatoriskt)
➔ Avbeställningsskydd samt dyk- och reseförsäkring
Pris per person 47 995 SEK

Vänliga notera!
Datumen ovan är enbart preliminära och kan förändras beroende på ﬂygen mellan Manilla och Chuuk. Vi vill
aL ﬂygen ska ha så kort resQd som det är möjligt och utan långa mellanlandningar i Guam. Vi kommer
därför aL kunna de exakta datumen när ﬂygpaketen lanseras ca 10 månader innan avresa.

Förlängningar kan bokas via Oscar på ScubaTravel, oscar@scubatravel.se
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Betalning och kontakt

På vilka säE kan jag betala min resa?
Via bankgiro, kontoöverföring, swish eller via onlinebetalning med VISA, Mastercard eller
Eurocard. Önskar du betala i annan valuta, var god kontakta Scuba Travel.
Hur mycket ska jag betala och när?
När du har bekräVat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du aL få en
bokningsbekräVelse inom en Qll två arbetsdagar. För aL kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiV på 3 000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeLa
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aL Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diL ﬂyg. Innan deLa är gjort kan ﬂygkostnad och Qllgång förändras. Flyg blir
Qllgängligt och betalas ca Qo månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba
Travel Qllhanda senast 35 dagar innan avresa.
Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
0301-22100 - info@scubatravel.se

Vänligen notera följande:
När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för
Scuba Travel eVer aL avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med eL belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, skaLer & avgiVer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
uflykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaQon, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på eL speciellt ställe, är angivna för opQmala förhållanden. Oförutsägbara
omständigheter, t.ex. poliQska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och
ansvarig ledare eller kapten har allQd räL aL ändra resans innehåll om vederbörande anser aL
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räL Qll kompensaQon eller återbetalning.
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Equipment rental
Vi rekommenderar i första hand aL kontakta Dykhuset för uthyrning av dykutrustning som med fördel tas med
på resan för opQmal passform, kvalitet och komfort. Vi rekommenderar även aL du tar med dig den mest
nödvändiga reservdelsutrustningen då Qllgången på plats är yLerst begränsad. Teknisk dykutrustning måste
för-bokas minst 6 månader innan avresa för aL dykcentret ska kunna garantera aL du kommer få den
utrustning som du bokar. Chuuk är en mycket avlägsen ö och det tar lång Qd aL skeppa utrustning eller
förbrukningsvaror Qll.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så aL du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aL boka via ERV. Det kan läggas Qll för 6% av
resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas samQdigt som anmälningsavgiV.

Important
➔ DiL pass måste vara gilQgt minst 6 månader eVer din hemkomst. Flyger du via Guam eller USA måste du
ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. DeLa görs enkelt via denna länk och kostar ca 17 USD per person:
hLps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Qllståndet är gilQgt under två års Qd (förutsaL aL diL pass inte går ut
inom denna Qd). USA började den 21/1 införandet av nya regler gällande Visa Waiver programmet/ESTA.
Svenskar med dubbelt medborgarskap i länderna Syrien, Irak, Iran eller Sudan kan inte längre resa visumfriL
Qll USA. DeLa gäller även personer som har besökt något av dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor
gällande visum hänvisas Qll USAs ambassad i Stockholm. Läs mer på: hLp://sweden.usembassy.gov/
vwpchanges.html
➔ Alla dykare måste ha med sig eL gilQgt dykcerQﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för dykare.
➔ För denna resa kan du vara cerQﬁerade PADI Open Water-dykare eller motsvarande. Har du
inte loggat något dyk under senaste året, rekommenderar vi aL du gör eL avrostningsdyk
innan avresan. Men för aL få ut det mesta utav din resa Qll Truk Lagoon rekommenderar vi aL
du är Advanced Open Water dykare och har minst 50 loggade dyk.
➔ För aL få dyka måste du ha med dig papper/kort på aL du är försäkrad. Vi ber dig aL kontrollera din
hemförsäkring för aL se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver du kompleLera med en ren
dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via denna länk:
hLp://www.diversalertnetwork.org
➔ Scuba Travel Qllhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAA-kreditraQng hos
Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig som resenär aL boka din
semester med oss.
När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba Travel
eVer aL avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med eL belopp som
motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, skaLer & avgiVer
och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på uflykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaQon,
t.ex. resans innehåll, antal dyk, dykning på eL speciellt ställe, är angivna för opQmala förhållanden.
Oförutsägbara omständigheter, t.ex. poliQska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och
ansvarig ledare eller kapten har allQd räL aL ändra resans innehåll om vederbörande anser aL
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har resenären ingen
räL Qll kompensaQon eller återbetalning.
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