UPPLEV

Puerto Galera & Dauin kombo
Puerto Galera & Dumaguete i kombina(on
erbjuder en av de bästa
kombina(onsresorna som går a4 göra i
Filippinerna. Vi kan erbjuda dig denna
ko m b i n a( o n i s a m a r b ete m e d vå r
fantas(ska operatör Atlan(s Resorts.

❖ Två des(na(oner under samma resa
❖ Kristallklart va4en
❖ Makro-dykning
❖ Sköldpaddor, valhajar, bläckﬁskar
❖ Total avkoppling med hög service
❖ UW Foto workshop med Per Lagerberg

08-10 95 95
info@dykhuset.se
www.dykhuset.se

Atlan:s Puerto Galera Resort
Puerto Galera är känt för si4 stora antal dykplatser och har blivit (lldelat “Man and Biosphere
Reserve of UNESCO” sedan 1973. Området har några av de korallrev med störst mångfald i
Asien och är lokaliserat i hjärtat av den så kallade “koralltriangeln”.
Atlan(s Puerto Galera Resort är vackert byggd vid Sabang Beach precis vid stranden, endast
några minuter bort från de bästa dykplatserna i Puerto Galera. Resorten anses var en av de
bästa i området och erbjuder en hög nivå på servicen och även bra, bekvämt boende. Bland
faciliteterna som erbjuds ﬁnns bland annat komple4 dykcenter med möjlighet a4 utbilda dig (ll
högsta utbildningsnivå, klassrum, kamerautrymme, bar och restaurang, spa-område, pool och
strandbar.
Gra(s trådlöst internet ﬁnns (llgängligt för alla gäster. Njut av a4 kunna surfa i restaurangen, vid
poolen, på rummet eller (ll och med på stranden. På resortens spa kan du njuta av härliga
behandlingar, aromaterapi, thailändsk eller svensk massage.
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Atlan:s Puerto Galera Resort
Rummen som erbjuds på resorten är Deluxe, Seaview Terrace & Coconut terrace,
familjesvit, Premier Seaview Suite och Execu(ve & Honeymoon Suite. Samtliga
rum erbjuder lu^kondi(onering, minibar, toale4ar(klar, takﬂäkt, ensuite-toale4 i
anknytning (ll rummet, varmva4en som är uppvärmt av solen, kabel-TV med gra(s
ﬁlm- och sportkanaler, säkerhetsbox, kaﬀe- och teutrustning samt trådlöst internet
i samtliga rum.
Deluxe-rummen har dubbelsäng eller två enkelsängar. Seaview & Coconut terracerummen har dubbelsängar och balkonger med havsutsikt. Premier seaview-sviten
har dubbelsäng samt 1 våningssäng (2 personer), två av de här rummen har även
balkonger med havsutsikt. Familjesviten har 1 dubbelsäng samt 1 våningsäng (2
personer). Execu(ve & Honeymoon-sviten har båda en dubbelsäng och är vackert
udormade för a4 göra din vistelse på Atlan(s Puerto Galera helt oförglömlig.
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Dykning i Puerto Galera
Puerto Galera är känt för si4 stora antal dykplatser och har blivit (lldelat “Man and Biosphere Reserve of
UNESCO” sedan 1973. Området har några av de korallrev med störst mångfald i Asien och är lokaliserat i
hjärtat av den så kallade “koralltriangeln”.
Med över 39 fantas(ska dykplatser inom 15 minuters resa från resorten, ﬁnns det dyk som passar dykare på
alla nivåer. En lyx är a4 dykbåten i allmänhet kan återvända (ll bryggan mellan de ﬂesta dyk. Verde Island är
enligt många Filippinerna-kännare en dykplats som erbjuder den bästa dykningen i hela Filippinerna, något du
inte bör missa när du åker på denna resa. Det kräver dock a4 du är lite mer erfaren som dykare.
Dykningen passar dig som ska göra dina första dyk och lära dig dyka, har kommit en bit i din dykkarriär eller är
en mer avancerad dykare och vill få en lite större utmaning. Det erbjuds även dykning för dig som är
intresserad av teknisk dykning.
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En resa :ll Dumaguete
Dumaguete är huvudstaden i regionen Negros Oriental och ligger på den sydöstra kusten av ön.
Regionen är bergig, väldigt bördig och känd under namnet ”sugar island”.
Cirka 30 minuters bilfärd från Dumaguete ligger Dauin och här är det dykning som gäller. Det
bästa med dykningen vid Dauin är kombina(onen av makro, de vackra reven, väggarna och de
stora ﬁskarna vid Apo Island. Oavse4 om du är en snorklare, nybörjare på dykning eller
avancerad dykare så ﬁnns det något som passar dig här.
När du inte dyker ﬁnns det ﬂera ak(viteter kring Dauin. An(ngen kopplar du av vid resortens
pool eller njuter av den härliga spa-anläggningen. Det ﬁnns även mängder av udlykter
(llgängliga vid resorten. Dauin är omringat av e4 fantas(skt ﬁnt bergområde med va4enfall och
sjöar, hit kan du följa med på vandringsturer med mera. Det går även a4 besöka den lokala
marknaden eller ta en golfrunda på den närliggande golhanan. Övriga ak(viteter runt Dauin är
Zipline, ATV (4-hjulig motorcyckel i bergsterräng), mountain-biking, snorkling och yoga.
På resorten kan de även arrangera udlykter för a4 snorkla med valhaj. De4a bokas på plats och
görs nära Oslob Village, cirka 1,5h med bil och båt från Atlan(s. Mer informa(on om ak(viteter
hi4ar ni i PDF på vår hemsida.
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Atlan:s Dumaguete Resort
Resorten ligger endast 30 minuter från ﬂygplatsen i Dumaguete. När du kommer fram möts
du av en lyxig resort som ligger precis vid den långsträckta och lugna stranden. Området är
omgärdat av en tropisk trädgård med många ovanliga växter som (ll och med är ovanliga i
Filippinerna. Bäst av allt så ligger resorten bara e4 stenkast från många fantas(ska dykplatser
kring Dauin Marine Sanctuary.
Likt sin systerresort i Puerto Galera erbjuder resorten hög nivå på servicen och även bra,
bekvämt boende. Bland faciliteterna som erbjuds ﬁnns bland annat komple4 dykcenter med
möjlighet a4 utbilda dig (ll högsta utbildningsnivå, klassrum, kamerautrymme, bar och
restaurang, spa, pool och strandbar.
Gra(s trådlöst internet ﬁnns (llgängligt för alla gäster. Njut av a4 kunna surfa i restaurangen,
vid poolen, på rummet eller (ll och med på stranden. På resortens spa kan du njuta av härliga
behandlingar, aromaterapi, och thailändsk eller svensk massage.
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Atlan:s Dumaguete Resort
Rummen som erbjuds på resorten är Deluxe, Garden Suite, Ocean front, Seaview,
och Premier Garden Suite. Samtliga rum erbjuder lu^kondi(onering, minibar,
toale4ar(klar, takﬂäkt, en-suite toale4 i anknytning (ll rummet, varmva4en som
är uppvärmt av solen, kabel-TV med gra(s ﬁlm- och sportkanaler, säkerhetsbox,
kaﬀe- och teutrustning samt trådlöst internet i samtliga rum.
Deluxe-rummen har dubbelsäng som kan konverteras (ll två enkelsängar. Några av
rummen går a4 få som sammansa4a rum med genomgång. Dessa rum används
vanligtvis av familjer. Garden Suite-rummen har an(ngen king bed, två
enkelsängar eller två queen beds. De här sviterna har också en stor möblerad
terass. Ocean Front-rummen har en direkt utsikt över havet och är utrustade med
en king bed som kan konverteras (ll två enkelsängar vid behov. Seaview-sviterna
har en queen size säng samt en utsikt över havet med en stor balkong. Premier
Garden-sviten har en queen size-säng som går a4 konvertera (ll två enkelsängar.
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Dykning i Dumaguete
Med över 33 fantas(ska dykplatser kring resorten på varierande avstånd, ﬁnns det dyk som passar dykare på
alla nivåer. Du kan dyka 1 dyk om dagen eller köra hela 5 dyk om dagen, du bestämmer hur många dyk du vill
göra och resorten hjälper dig sedan a4 genomföra dyken.
Dykningen passar dig som ska göra dina första dyk och lära dig dyka, har kommit en bit i din dykkarriär eller är
en mer avancerad dykare och vill få en lite större utmaning. Det erbjuds även dykning för dig som är
intresserad av teknisk dykning.
Det som är karaktäris(skt för dykningen kring Dauin är muck-dykningen. En unik typ av dykning som görs på
svart lavasand. Dykningen erbjuder fantas(ska möten med kons(ga djur som vistas på denna sand. Allt från
frogﬁsh, pygmesjöhästar och mandarinﬁskar (ll märkliga bläckﬁskar. Men det är inte enbart denna dykning
som erbjuds, utan även e4 besök på Apo Island rekommenderas starkt. Denna dykplats erbjuder kritvit sand
med hårdkorall som kryllar av sköldpaddor, perfekt även för snorklare. På utsidan kan du även möta stora s(m
av trevally.
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Hur kommer jag :ll resorten?
Puerto Gallera ligger i norra Filippinerna och Dumaguete ligger i södra Filippinerna.
Kombina(onen mellan de här resorterna gör a4 du kommer a4 få ut det mesta av din dykning
och upplevelse av de4a ﬁna land.
Vi brukar rekommendera a4 du väljer a4 besöka Puerto Galera först och sedan fortsä4a (ll
Dumaguete. Vi kommer då a4 boka di4 ﬂyg (ll Manila och sedan vidare landtransport (ll
Puerto Galera. När du är klar här ﬂyger du ner (ll Dumaguete från Manila. När du sedan lämnar
Dumaguete så kommer du a4 ﬂyga hela vägen hem.
E4 alterna(v (ll denna kombina(on är a4 ﬂyga in (ll Cebu och ta en längre transport (ll
Dumaguete därifrån. E^er Dumaguete ﬂyger du upp (ll Manilla och får transfer (ll Puerto
Galera. E^er Puerto Galera ﬂyger du sedan hem från Manila.

Atlantis Puerto Galera Resort

Atlantis Dumaguete Resort
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Jesper fotograferar en wobbegong. Manta Sandy, Raja Ampat

Foto-workshop med Per Lagerberg
Du kommer a4 ge dig själv chansen a4 ta spektakulära bilder av stora scenerier, rockor och
makroliv i världens rikaste korallmiljö..
Presenta:oner
-Om Filippinernas marina mångfald
-A4 fotografera på korallrevet
-Makrotekniker
-Nakensnäckor i fokus
Under dagen vi har workshop med Per.
Sen under kvällen e^er middag på det lokala dykhaket lämnar Per gärna feedback one-onone på dina bilder, idéer, möjligheter och teknik. Här kommer det även ﬁnnas möjligheter på
stora bildskärmar a4 visa upp resans bilder för underhållning.
I god (d innan avresa bör du kontakta Dykhuset om vad som är bra a4 ha med så a4 du
kommer väl förberedd (ll de4a äventyr. Tex UW-foto utrustning, reservdelar för
dykutrustning med mera.
Du har också möjlighet a4 bolla speciﬁka frågor kring resan eller UV-foto med Per inför resan
på per@phtravel.se.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

16 November - 27 November, 2020
Puerto Galera + Dumaguete - Filippinerna

Inkluderat i priset
➔ Flyg Skandinavien - Manila t/r
➔ Mötes assistans på Manila ﬂygplats
➔ Transfer Manila - Puerto Galera (minibuss sedan privat speedboat)
➔ 5 nä4er på Atlan(s Puerto Galera i del i dubbelrum med frukost
➔ Mineralva4en, tee, kaﬀe ingår hela dagarna. Snacks mellan dykning
➔ 8 Dyk på Puerto Galera a4 använda vilka dagar man vill (upp (ll 4 dags dyk med båt och
1 na4 dyk) inkl. ﬂaska, vikter och lu^
➔ Gra(s Nitrox (ll cer(ﬁerade dykare
➔ Transfer (llbaka (ll Manila för inrikes ﬂyg
➔ Inrikes ﬂyg Manila - Dumaguete t/r (ink 30 kg incheckat bagage)
➔ Transfer (ll Atlan(s Dumaguete
➔ 5 nä4er på Atlan(s Dumaguete i del i dubbelrum med frukost
➔ Mineralva4en, tee, kaﬀe ingår hela dagarna. Snacks mellan dykning
➔ Flyget är 100% klimatkompenserat genom Scuba Travel utan extra kostnad
➔ 8 Dyk i Dumaguete a4 använda vilka dagar man vill (upp (ll 4 dags dyk med båt och 1
na4 dyk) inkl. ﬂaska, vikter och lu^
➔ Underva4ens foto/video Workshop med Per Lagerberg
➔ Gra(s Nitrox (ll cer(ﬁerade dykare
Pris per person: 29 495 SEK
Pris för Icke dykare : 21 995 SEK

Dyk deluxe paketet vi rekommenderar:
➔ Obegränsad dykning på Puerto Galera (upp (ll 4 dags dyk med båt och 1 na4 dyk) inkl.
ﬂaska, vikter och lu^. Möjlighet :ll totalt 20 dyk!
➔ En Dagstrip (ll Verde Island (3 dyk totalt)
➔ Obegränsad dykning i Dumaguete(upp (ll 4 dags dyk med båt och 1 na4 dyk) inkl. ﬂaska,
vikter och lu^. Möjlighet :ll totalt 20 dyk!
➔ En Dagstrip (ll Apo Island (3 dyk totalt)
Pris per person: 32 995 SEK
Kontakt
Dykhuset
08-109595 - info@dykhuset.se
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OM DYKRESAN
Betalning och kontakt
Ej inkluderat i priset
➔ Marinparks avgi^ i Puerto Galera (110 Pesos)
➔ Marinparks avgi^ i Dumaguete (220 Pesos per dyk)
➔ Avbeställningsskydd samt reseförsäkring
➔ Hyra av dykutrustning eller annan utrustning (Kan med fördel bokas hos dykhuset för op(mal
passform och komfort)
➔ Övriga ak(viteter och mål(der som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks (ll personalen, rekommenderas men är inte e4 krav
På vilka säZ 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 bekrä^at en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du a4 få en
bokningsbekrä^else inom en (ll två arbetsdagar. För a4 kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgi^ på 3 000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. De4a
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för a4 Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka di4 ﬂyg. Innan de4a är gjort kan ﬂygkostnad och (llgång förändras. Flyg blir
(llgängligt och betalas ca (o månader innan din avresa. Resterande slutbetalning ska vara Scuba
Travel (llhanda 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 e^er a4 avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med e4 belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, ska4er & avgi^er och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
udlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa(on, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på e4 speciellt ställe, är angivna för op(mala förhållanden. Oförutsägbara
omständigheter, t.ex. poli(ska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och
ansvarig ledare eller kapten har all(d rä4 a4 ändra resans innehåll om vederbörande anser a4
omständigheterna kan äventyra
resenärernas eller fartygets säkerhet.
Vid sådan ändring har resenären
ingen rä4 (ll kompensa(on eller
återbetalning.
HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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OM DIN RESA
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns (llgänglig a4 hyra. 12L-ﬂaska, vikter, viktbälte och lu^ är inkluderat i priset. All
dykutrustning plus nitrox förbokas med oss och betalas sedan på plats (om inte annat angivits i din
oﬀert). Du bör även dyka med dykdator och en ytmarkeringsboj (SMB). Har du inte de4a går det a4 hyra.
Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så a4 du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig a4 boka via ERV. Det kan läggas
(ll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas sam(digt som
anmälningsavgi^.

Vik:gt
➔ Di4 pass måste vara gil(gt minst 6 månader e^er din hemkomst. Flyger du via Guam eller USA måste
du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. De4a görs enkelt via denna länk och kostar ca 17 USD per
person: h4ps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-(llståndet är gil(gt under två års (d (förutsa4 a4 di4 pass
inte går ut inom denna (d). 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 visumfri4 (ll USA. De4a gäller även personer som har besökt något av dessa länder
sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande visum hänvisas (ll USAs ambassad i Stockholm. Läs mer på:
h4p://sweden.usembassy.gov/vwpchanges.html
➔ Alla dykare måste ha med sig e4 gil(gt dykcer(ﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för dykare.
➔ På grund av alltmer stränga restrik(oner då det gäller bagagevikt på ﬂyget så måste varje väska
godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna (ll ifall ni behöver boka extra bagage. Avgi^erna varierar
mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god (d inför avresa.
➔ Ifall du är nybörjare behöver du ingen (digare utbildning för a4 dyka kring Puerto Galera. Är du en
cer(ﬁerad dykare och har inte loggat något dyk under senaste året, rekommenderar vi a4 du gör e4
avrostningsdyk innan avresan.
➔ För a4 få dyka måste du ha med dig papper/kort på a4 du är försäkrad. Vi ber dig a4 kontrollera din
hemförsäkring för a4 se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver du komple4era med en
ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via denna länk: h4p://
www.diversalertnetwork.org
➔ Scuba Travel (llhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAA-kreditra(ng
hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig som resenär a4 boka
din semester med oss.

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba Travel e^er
a4 avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med e4 belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, ska4er & avgi^er och ändringar i
valutakurser. Angivet innehåll på udlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa(on, t.ex. resans innehåll,
antal dyk, dykning på e4 speciellt ställe, är angivna för op(mala förhållanden. Oförutsägbara omständigheter, t.ex.
poli(ska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och ansvarig ledare eller kapten har all(d rä4
a4 ändra resans innehåll om vederbörande anser a4 omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets
säkerhet. Vid sådan ändring har resenären ingen rä4 (ll kompensa(on eller återbetalning.
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