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UPPLEV

RÖDA HAVET
Semestra vid Röda Havet. Allt från små tropiska
revfiskar till bjässar som hajar, mantor, dugonger,
majestätiska valhajar. Dessutom spännande vrak som
kickar igång fantasin. Lägg till sol, kristallklart hav, vackra
rev och du har vår destination..
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Hajar, mantor, rockor, havssköldpaddor
Vrakdykning
Bekvämt boende i Marsa Shagra
Underbar utsikt och god mat
Fascinerande tropisk dykning
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Marsa Shagra dykcamp erbjuder fyra olika typer av boende. Du kan välja mellan aK bo i enkla tält
för aK få den äkta eco-dyk upplevelsen. Föredrar du aK bo lite bäKre och ha din egen toaleK och
dusch rekommenderar vi aK du väljer aK bo i en chalet eller deluxe chalet. I priset ingår helpension.
Boendetyper som erbjuds är:
•
•
•
•
•

Tält – belägna vid stranden 3,5 , X 3,5 m
Royal tält – Är nästan dubbelt så stora som de vanliga tälten
Hut – En mindre bungalow linkande stenhus
Standard chalet – 24 m2 stort stenhus med rundat tak och ﬂäkt
Deluxe chalet – 24 m2 stort stenhus med rundat tak och lu]kondi^onering

Tält, royal tält och hut är de populäraste valen bland gästerna och när du väljer något av dem här
boende alterna^ven så har du minst avtryck på miljön och boendet erbjuder gemensamma duschoch toaleK-faciliteter. Ifall du känner aK du vill bo lite bekvämare och ha eget badrum med toaleK
så ska du ^Ka på standard och deluxe chalet.
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Dykningen görs från land men kan även göras från båt ^ll en extra kostnad. Det är eK otroligt behagligt
säK aK dyka på aK aK direkt komma ner ^ll fantas^ska färgsprakande rev. Kostnaden för dyk utanför
husrevet bestäms av vilken ”zon” man vill åka ^ll.
Med varma temperaturer under hela året, bra sikt och eK stort utbud av olika dykmiljöer kan Röda
havet utlova utmärkt dykning för alla dykare, oavseK erfarenhet eller speciella intressen. I södra Röda
Havet dyker man främst på rev och de dykplatser som man kan besöka härifrån är otroligt vackra, med
eK par av de mest kända är Elphinstone och Shaab Samadai.
Husrevet vid Marsa Shagra ^llhör några av de rev som är rikast på liv när det kommer ^ll ﬁskar och
koraller. Området har också varit eK skyddat område de senaste 20 åren. Många av de ovanligare
arterna i Röda Havet huserar också på här. Revet får också frekventa besök av större pelagiska djur
som delﬁner och mantor.
Runt Marsa Alam kan man få chansen aK se lite större djur. Har du turen med dig kan du få syn på
både delﬁner, dugong (sjöko) och stora havssköldpaddor. Tar du en tur ^ll Elpinstone kan du dessutom
ha chans aK få se haj. Marsa Alam har en mängd olika dykplatser som besöks av dykare.
Den världskända dykplatsen Elphinstone är format som eK ﬁnger och reser sig i djupet upp mot ytan.
Här ﬁnns hisnande drop-oﬀs både på västra och östra väggen som är täckta av vackra hårda och mjuka
koraller och bebodda av eK häpnadsväckande marint liv. Vid båda ändarna av väggarna ﬁnns platåer
som o]a patrulleras av hajar och andra pelagiskt levande varelser. (Dykare måste ha minst 30 loggade
dyk för aK få dyka här).
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

26 Mars - 2 April, 2021
Röda Havet Marsa Shagra Village

Inkluderat i priset
➔ Flyg Skandinavien – Marsa Alam t/r med mat ombord, 14 kg bagage, 6 handbagage
➔ Egyp^skt visum
➔ Mötesassistans på ﬂygplatsen
➔ Alla transfers i Egypten t/r
➔ 7 näKer med del i tält
➔ 3 mål^der per dag samt te, kaﬀe, vaKen
➔ 6 dykdagar med obegränsad husrevsdykning inkl 12L-ﬂaska, vikter och bälte
➔ Alla marinparksavgi]er och skaKer

Ej inkluderat i priset
➔ Hyra av dykutrustning
➔ Alkohol
➔ Övriga ak^viteter och mål^der som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks ^ll guider och personal, rekommenderas men är inte eK krav
➔ Avbeställningsskydd samt dyk- och reseförsäkring

Pris per dykare: 12 795 SEK
Avbeställningsskydd kan bokas för 3% av resans kostnad för aK säkra upp mot sjukdom innan
resa (inklusive covid-19), skada som stoppar dig från aK dyka, oplanerade opera^on eller annan
medicinsk invaliditet.
Om Egypten skulle stänga sina gränser eller några myndighetsbeslut från Sverige eller Egypten
skulle påverka resan kommer den aK boka av med full återbetalning.
Om ni skulle behöva en reseförsäkring som täcker för resor under Covid-19 eller under
avrådan, kan deUa bokas med oss som har eU väldigt förmånligt avtal med Gouda.
DeKa är en heltäckande reseförsäkring som täcker all sjukdom, dykolyckor, stöld och diverse
olyckor. Precis samma innehåll som en vanlig reseförsäkring. Kostnad är 600 SEK per person.

Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
0301-22100 - info@scubatravel.se
HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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Betalning och kontakt
På vilka säU kan jag betala min resa?
Via bankgiro, kontoöverföring, swish eller via onlinebetalning med VISA, Mastercard. 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 aK få en
bokningsbekrä]else inom en ^ll två arbetsdagar. För aK kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgi] på 2000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. DeKa
är en resa med charterﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för aK Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka diK ﬂyg. 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 aK avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med eK belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, skaKer & avgi]er och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
urlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa^on, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på eK 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 räK aK ändra resans innehåll om vederbörande anser aK
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räK ^ll kompensa^on eller återbetalning.
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OM DYKRESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns ^llgänglig aK hyra. 12L-ﬂaska, vikter, viktbälte och lu] är inkluderat i priset.
All dykutrustning samt nitrox måste 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
deKa går det aK hyra. Fråga oss om prislista.
➔ Avbeställningsskydd
Kontrollera så aK du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aK 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
➔ Alla dykare måste ha med sig eK 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.
➔ Denna resan behöver du ingen ^digare erfarenhet om du ska gå en PADI Open Water kurs.
Om du ska genomföra dykning så behöver cer^ﬁkat uppvisas.
➔ För aK få dyka måste du ha med dig papper/kort på aK du är försäkrad. Vi ber dig aK
kontrollera din hemförsäkring för aK se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver
du kompleKera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via
denna länk: hKp://www.diversalertnetwork.org
➔ Scuba Travel ^llhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAAkreditra^ng hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig
som resenär aK boka din semester med oss.

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträﬀar kostnadsökningar för
Scuba Travel e]er aK avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med eK belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, skaKer & avgi]er och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
urlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa^on, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på eK 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 räK aK ändra resans innehåll om vederbörande anser aK
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen räK ^ll kompensa^on eller återbetalning.

0301 - 221 00 | scubatravel.se
info@scubatravel.se
facebook.com/scubatravel.se

