UPPLEV

MALTA
Upplev Malta. Malta bjuder på en blandning av vrakdykning,
landskapsdykning och fantastisk sikt! Från Malta kan ni göra
dagsutfärder till Gozo för att uppleva kalkstensgrottorna och
landsskapsdykning där.
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Kristallklart blå, va,en
Utmärkt sikt
Perfekt för familjen
Vrakdykning
Utsökt mat
Kalkstensgro,or
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Dykningen håller europeisk toppklass med sikt som oHa når 25-30 meter och va,entemperatur under
sommaren på 25 grader. Det strategiska läget mi, i Medelhavet innebär a, det ﬁnns mängder med vrak
från de båda världskrigen – bombplan, jaktplan, trupptransporPartyg, ubåtar, minläggare, jagare och en
hel del annat.
Dykningen på huvudön Malta är mycket trevlig med en blandning av vrak, gro,or och väggdykning med
dykmål för alla från nybörjare Qll tekniska dykare. Dessutom sänks det konQnuerligt nya vrak för dykare
– e, exempel är det berömda Um el Faroud som är e, fantasQskt dyk. En 120 meter intakt oljetanker
på mellan 16 och 35 meters djup. Scuba Travel kan erbjuda en veckas vrakdykning för både färska
dykare och den erfarne tekniske dykaren med vrak på e, djup mellan 10 och 75 meter.
Ön Gozo, lillasyster Qll huvudön Malta, bjuder framförallt på härliga drop-oﬀs och gro,strukturer.
Dykplatser som Blue Hole, Inland Sea och Reqqa point är närmast legendariska bland dykare. Mellan
Malta & Gozo ligger ön Comino som komple,erar de två större öarna med sina oerhört vackra gro,or
och gångar.
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Det 4-stjärniga be.HOTEL ligger bara 200 meter från sandstranden i St Georges Bay. På 11:e
våningen ﬁnns en takterrass med en stor panoramapool. Hotellet ligger endast 5 minuters
promenad från dykcentret. I Närheten hi,ar du även Pacevilles na,liv med pubar, barer
och klubbar.
Som gäst på de,a moderna och färgstarka hotell kan du boka en massage på den
närliggande skönhetssalongen. De luHkondiQonerade rummen ligger i 2 olika ﬂyglar och
har en interakQv HD-TV samt e, eget badrum med hårtork och graQs badprodukter. Alla
rum har graQs WiFi.
På anläggningen ﬁnns e, stort antal buQker, e, nöjescentrum för familjer, en bowlinghall
och många olika restauranger.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

26 September - 03 Oktober 2021
Malta - Europa

Inkluderat i priset
➔ Flyg Stockholm – Malta t/r
➔ Transfer ﬂygplats - hotell t/r
➔ 7 nä,er i del i dubbelrum på BE hotel med frukost
➔ 10 båtdyk med guide, 12L-ﬂaska, vikter och bälte
➔ Fri Nitrox Qll nitroxcerQﬁerade
➔ Ska,er och avgiHer

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

Pris per dykare: 12 995 SEK
På vilka säO 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 bekräHat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du a, få en
bokningsbekräHelse inom en Qll två arbetsdagar. För a, kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiH på 2000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. De,a
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för a, Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka di, ﬂyg. Innan de,a 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

Dykhuset

08 -109595 - info@dykhuset.se
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OM DYKRESAN
Betalning och kontakt

På vilka säO 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 bekräHat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du a, få en
bokningsbekräHelse inom en Qll två arbetsdagar. För a, kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiH på 2000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. De,a
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för a, Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka di, ﬂyg. Innan de,a 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 eHer a, avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med e, belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, ska,er & avgiHer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
uPlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informaQon, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på e, 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 rä, a, ändra resans innehåll om vederbörande anser a,
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen rä, Qll kompensaQon eller återbetalning.
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Komple, dykutrustning går a, hyra, fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd via ERV kan läggas Qll för 6% av resans totala pris. Måste beställas i
samband med resan, och betalas samQdigt som anmälningsavgiH.
➔ Extra bagage
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. AvgiHerna
varierar mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god Qd inför avresa.

VikWgt
➔ Di, pass måste vara gilQgt minst 6 månader eHer din hemkomst. Flyger du via Guam eller
USA måste du ansöka om ESTA senast 72 h innan avresa. De,a görs enkelt via denna länk och
kostar ca 17 USD per person: h,ps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. ESTA-Qllståndet är gilQgt under två
års Qd (förutsa, a, di, pass inte går ut inom denna Qd).
➔ Alla dykare måste ha med sig e, gilQgt dykcerQﬁkat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för
dykare.
➔ För a, dyka i Malta behöver du inte vara en ruQnerad dykare. Ifall du ska dyka på vraken och
göra penetrering behövs vrakcerQﬁkat.
➔ För a, få dyka måste du ha med dig papper/kort på a, du är försäkrad. Vi ber dig a,
kontrollera din hemförsäkring för a, se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver
du komple,era med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via
denna länk: h,p://www.diversalertnetwork.org

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för Scuba
Travel eHer a, avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med e, belopp
som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, ﬂyg, ska,er
& avgiHer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på uPlykter som Scuba Travel Scandinavia har i
sin informaQon, t.ex. resans innehåll, antal dyk, dykning på e, 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 rä, a, ändra resans innehåll om vederbörande
anser a, omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen rä, Qll kompensaQon eller återbetalning.
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