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UPPLEV

WAKATOBI

Dykning och boende när det är som bäst! För dig som
enbart nöjer sig med den bästa dykningen och boendet
som Indonesien kan erbjuda, så är Wakatobi rätt plats för
dig. Resorten som är etablerad på sin egen ö nord-öst on
Bali erbjuder en personlig och lyxig vistelse i kombination
med fantastisk dykning ett par steg ut från stranden!

❖ Orörda Korallrev
❖ Drömmen för UV-fotografer
❖ Helt unikt resort i en avslappnad miljö
❖ Stressfri dykning
❖ Korallreven myllrar av liv!
❖ Möjlighet aA förlänga resan på liveaboard
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Wakatobi
Hem för eA av världens mest välbehållna korallrev, erbjuder Wakatobi vad många påstår vara - den
bästa dykningen i världen. Från Wakatobi resort når man över 40 dykplatser och den förstklassiga
liveaboardbåten Pelagian ger Qllgång Qll ännu ﬂer. I en fridfull och oexploaterad del av Indonesien, lite
mer än två Qmmars privaSlyg från Bali hiAar du Wakatobi Dive Resort på den lilla ön Tolandono i
sydöstra Sulawesi.
Wakatobi är ﬂerfaldigt prisbelönat och för aA slippa trängsel och stress är det bara några få dussin
gäster här åt gången. I en avskild och oförstörd miljö bor man i bungalows eller villor som alla kyls ner
av havets sköna vindpustar, ﬂäktar och luVkondiQonering.
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Hur kommer man hit?
Wakatobi ligger I hjärtat av den Indonesiska ögruppen, rakt söder om ön Sulawesi ﬁnner du den
exklusiva resorten. Det är det enda resorten som ﬁnns på platsen och för aA komma hit måste du åka
med resorten eget chartrade ﬂygplan som hämtar upp dig i Bali.
När du ska resa Qll Wakatobi så kräver det minst 1 - 2 näAer i Bali innan vidare avresa Qll Wakatobi.
DeAa för aA se Qll aA du inte missar det special chartrade ﬂyget som ska ta dig ut Qll Wakatobi, missar
man ﬂyget måste man vänta på nästa ﬂyg som kan vara ﬂera dagar bort. Ifall man missar ﬂyget Qll
Wakatobi så går man miste om ﬂera dyrbara näAer i paradiset och det vill vi verkligen motverka. Du
ska se vistelsen i Bali som en möjlighet aA kunna uppleva denna fantasQska ögrupp också. Ifall du så
kan vi anordna dykning i de norra eller östra delarna av Bali eller om du hellre vill koppla av så
rekommenderar vi en lugn och härlig vistelse upp i bergen i Ubud.
När du är klar med din vistelse på Bali så kommer personalen från Wakatobi aA ta emot dig på
ﬂygplatsen i deras privata lounge och sedan eskortera ut dig Qll ﬂyget.
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Resorten
En eko-resort i världsklass belägen miA bland en otroligt varierande och spännande marin miljö. En perfekt
symfoni av undervaAensfärger, koraller och häViga varelser väntar på dig bland mil av livfulla, oförstörda
och skyddade rev. Den gemytliga resorten erbjuder en lugn Qllﬂyktsort där komfort och service endast
överträﬀas av enastående dykning och fantasQska solnedgångar. Servicenivån håller verkligen högsta klass
och personalen ger allQd det där lilla extra med sin legendariska uppmärksamhet för detaljer.
Wakatobis restaurang består eA talangfullt team av indonesiska kockar som gör kulinarisk magi. Genom aA
använda mestadels lokala råvaror Qllagar kockarna en blandning av lokala och internaQonella delikatesser
som avnjuts Qllsammans med ﬁna vin- och spritsorter från hela världen. På den härliga menyn ﬁnns många
läckra räAer aA ladda om eVer en hel dag av dykning. Teamet hjälper gärna Qll aA Qllgodose alla dina behov
som har med t ex specialkost aA göra.
Hela resorten är byggd av lokala hantverkare och är designad i tradiQonell indonesisk sQl. En av de mest
populära delarna av resorten är den loungelika JeAy Dropoﬀ Bar, där det serveras cocktails i solnedgången
och resenärer från hela världen siAer ner för aA samtala under den stjärnklara himlen.
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Boende
Här ﬁnns tre nivåer av boende som erbjuds på Wakatobi, från Palm Bungalows inbäddat bland tropisk vegetaQon
bara eA stenkast från de slingrande vågorna, Qll Ocean Bungalows på den mellersta nivån, som erbjuder en
veranda med fantasQsk utsikt ut över det lugna tropiska vaAnet. Villorna är den mest överdådiga nivån du kan få
på diA boende. Med fri utsikt över havet och solnedgångar, är de fyra villorna rymliga men samQdigt privata en
guldstandarden för dykresort boende var som helst i världen. Med en butler för aA opQmera din semester på land
och en privat dykguide för din upplevelse i vaAen, vad kan vara bäAre? Villor med eA och två sovrum erbjuder
olika alternaQv för familjer och de senare har Qll och med privata pooler.

Palm Bungalow
Njut av naturens musik - fågelsång, vågorna som
slår eA stenkast bort och vindens brus i träden från verandan i din Palm Bungalow.
Dessa mycket bekväma bungalows ligger något
bakom och mellan de främsta Ocean Bungalows
miA ibland vackra palmer och andra tropiska
växter.

Ocean Bungalow
Njut av den härliga utsikten i slutet av en
Qllfredsställande dykdag, Qll ljudet av vågor som
försikQgt slår mot stranden - allt medan du siAer
på balkongen eller i en av de bekväma solstolarna
framför din Ocean Bungalow. Alla har rymliga
verandor med bekväma loungesängar och
fantasQsk havsutsikt.

One-bedroom Villa
Våra villor med 1 sovrum ligger längst ner längs
Wakatobis strand norrut. De ligger på en låg avsats
med utsikt över stranden och husrevet. De
erbjuder avskildhet och rymlig komfort,
kompleAerat med fri utsikt över havet och
Wakatobis spektakulära solnedgångar.

Two-bedroom Villa
Beläget i den norra änden av resorten, har poolvillor med två sovrum panoramautsikt över
husrevet och havet och erbjuder exklusiva detaljer
som skulpterade stenarbeten. De inkluderar två
stora sovrum, vart och eA med fulla bad, plus en
spa-dusch utomhus och en privat pool omgiven av
expansivt däckutrymme med steg ner Qll stranden
och det orörda vaAnet i House Reef. Det ﬁnns också
eA badkar med havsutsikt i villa nummer två.
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Dykningen
Det välutrustade och yAerst välsköAa dykcentret är basen för alla dina upptäcktsfärder Qll havs och erbjuder
allt från snorkling Qll Nitrox och avancerad teknisk dykning.
Äventyret börjar eA stenkast från den vita, pudermjuka stranden. Drakﬁsk, clownﬁsk, rockor, baSish,
crocodile ﬁsh, jawﬁsh, ghost pipeﬁsh, waspﬁsh, jacks, sköldpaddor, mandarinﬁsk, leaf ﬁsh och ﬂera arter av
pygmésjöhäst håller hus vid det pigga och skimrande revet. Runt hörnet kan du då och då se mandarinﬁskar
som parar sig. Briljanta mjuka koraller, överdimensionerade hornkoraller, livfulla svampar och ömtåliga
manteldjur i olika nyanser skapar en inQmt vävd väv av färg och textur. På naAen exploderar anläggningens
berömda husrev i en uppsjö av akQviteter.
Med eA fantasQskt korallrev bara några simtag bort och den totala friheten aA dyka dag som naA, väljer
många gäster aA uSorska det fyra mil långa husrevet, en av världens absolut bästa platser för landbaserad
dykning. Från resorten har man som gäst exklusiv Qllgång Qll mer än fyra dussin olika dyk- och snorkelplatser i
det orörda vaAnet som omger ön. Om du är en seriös dykare är det här desQnaQonen för dig. Även för dig
som är ute eVer aA snorkla och njuta av vacker omgivning, är det här eA paradis.
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Dykningen
För aA hjälpa dig med orienteringen kommer en av dina första guidade dyk på resorten aA vara på husrevet.
Dykningen genomförs från en av de stora och bekväma dagsbåtarna, för dem som inte är vana vid
stranddykning. DeAa hjälper dig aA få koll på orienteringen ifall du skulle vilja genomför eA oguidat dyk senare.
När du simmar lugnt längs den ojämna väggen, full av överhäng och klippor, kommer din guide aA visa upp
många av de lokala invånarna. Flera arter av anemonﬁsk dansar mellan anemonernas tentakler och en nyﬁken
grupp av storögda trevallies ﬁnns oVa nära bryggan. Det är också en av de bästa platserna aA hiAa sköldpaddor,
det är inte ovanligt aA se eA halvt dussin individer på eA enda dyk. Både hawkbills och gröna sköldpaddor glider
längs väggen. När du naturligt rör dig i grundare vaAen mot slutet av dyket blir livet allt mer intensivt. Korallrev
är inte en värld av kompleAerande färgpaleAer från sidorna i en modeQdning. De är eA angrepp på sinnena, och
här ﬁnns det inte en kvadratmeter ledigt utrymme aA hiAa.
För eA avslappnat och oguidat dyk, kan genomföras när som helst under dagen. Det går aA se varelser som
sjöhästar, blåringad bläckﬁsk, ormålar och ovanliga nakensnäckor bland korallerna, stenar och havsgräs.
Husrevet är en makrofotografs dröm! Varje ledigt utrymme bland korallerna är full av olika typer av kräVdjur och
små revﬁskar. EVersom revkonturerna sQger Qll några meter från ytan är det möjligt aA uSöra dyk på ﬂera nivåer
som varar 70 Qll 80 minuter utan aA gå in i dekompressions dykning. Man behöver inte våga sig långt från
bryggan för aA hiAa intressanta platser. De stora betongpelarna och balkarna i bryggan skapar skydd för grupper
av ﬁsk och är hem för eA olika typer av räkor, krabbor, muränor och gobies. I havsgräsbäddarna och de
förgrenade korallkolonierna ger boplatser för bladskorpionsﬁsk och pyjamakardinalﬁsk och spökﬁsk. Förutom en
uppsjö av nakensnäckor ﬁnns cuAle ﬁsh, och när solen går ner kommer åAa och Qoarmad bläckﬁsk fram med i
karnevalen av konsQga och underbara varelser.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

24 Mars - 10 April 2023
Wakatobi - Raja Ampat - Indonesien - Asien

Inkluderat i priset
➔ Flyg Stockholm – Denpasar Bali t/r
➔ Transfer Denpasar ﬂygplats - Hotell på Bali t/r
➔ 2 NäAers boende på Bali i delat dubbelrum med frukost
➔ Exklusiv mötesassistans innan privat planet mot Wakatobi går
➔ PrivaSlyg Denpasar - Wakatobi t/r
➔ 11 näAers boende i delad Palm Bungalow med frukost
➔ 9 dagars dykning (3 guidade båt dyk om dagen och obegränsad dykning på husrevet) med
vikter, viktbälte, 12 liters tank och Nitrox för de som är cerQﬁerade
➔ Wiﬁ på resorten
➔ Transfer Denpasar ﬂygplats - Hotell på Bali t/r
➔ 2 NäAers boende på Bali i delat dubbelrum med frukost

Ej inkluderat i priset
➔ Hyra av dykutrustning
➔ Övriga akQviteter och målQder som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks Qll guider och personal, rekommenderas men är inte eA krav
➔ Avbeställningsskydd samt reseförsäkring

Pris per dykare: 74 995 SEK
På vilka säU 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 aA få en
bokningsbekräVelse inom en Qll två arbetsdagar. För aA kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiV på 2000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeAa
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aA Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diA ﬂyg. Innan deAa 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.

HIGHEST CREDITWORTHINESS
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OM DYKRESAN
Betalning och kontakt

På vilka säU 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 aA få en
bokningsbekräVelse inom en Qll två arbetsdagar. För aA kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiV på 7 000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeAa
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aA Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diA ﬂyg. Innan deAa är gjort kan ﬂygkostnad och Qllgång förändras. Flyg blir
Qllgängligt och betalas ca Qo månader innan din avresa. 6 månader innan avresa kommer vi be
om en inbetalning av 50% av återstående belopp. 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 aA avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med eA belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, skaAer & avgiVer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
uSlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaQon, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på eA 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 räA aA ändra resans innehåll om vederbörande anser aA
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räA Qll kompensaQon eller återbetalning.
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
KompleA dykutrustning inklusive 12L-ﬂaska, vikter och viktbälte är ingår i priset. All dykutrustning
förbokas med oss. Du bör även dyka med dykdator och en ytmarkeringsboj (SMB). Har du inte deAa
går det aA hyra. Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så aA du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aA boka via ERV. Det kan
läggas Qll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas samQdigt
som anmälningsavgiV.

VikXgt
➔ DiA 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. DeAa görs enkelt via denna länk och kostar ca 17
USD per person: hAps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Qllståndet är gilQgt under två års Qd (förutsaA
aA diA 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 visumfriA Qll USA. DeAa 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: hAp://sweden.usembassy.gov/vwpchanges.html
➔ Alla dykare måste ha med sig eA gilQgt dykcerQﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ På grund av alltmer stränga restrikQoner då det gäller bagagevikt på ﬂyget så måste varje väska
godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna Qll ifall ni behöver boka extra bagage. AvgiVerna varierar
mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god Qd inför avresa.
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare aA vara cerQﬁerade PADI Advanced Open Waterdykare eller motsvarande, samt ha cirka 50 loggade dyk. Har du inte loggat något dyk under senaste
året, rekommenderar vi aA du gör eA avrostningsdyk innan avresan.
➔ För aA få dyka måste du ha med dig papper/kort på aA du är försäkrad. Vi ber dig aA kontrollera
din hemförsäkring för aA se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver du kompleAera
med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via denna länk: hAp://
www.diversalertnetwork.org
➔ Scuba Travel Qllhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAAkreditraQng hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig som
resenär aA boka din semester med oss.
När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba Travel eVer aA
avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med eA belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, skaAer & avgiVer och ändringar i
valutakurser. Angivet innehåll på uSlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaQon, t.ex. resans innehåll, antal
dyk, dykning på eA 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 räA aA ändra resans
innehåll om vederbörande anser aA omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan
ändring har resenären ingen räA Qll kompensaQon eller återbetalning.
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