
❖ Hajer,	Manta rays,	rokker, havskildpadder
❖ Vragdykning
❖ Lev bekvemt på havet
❖ Bliv serviceret af besætningen
❖ Fantastisk udsigt og god mad
❖ Fascinerende	dykning

Rødehavet - Oplev alt fra små farverige revfisk til store 
dyr som hajer, Manta Rays, Søkøer, og majestætiske 
hvalhajer. Masser af spændende vrag, der overgår din 
vildeste fantasi. 
Tilføj solskin, krystalklart hav, smukke rev og du har vores 
destination. Tag en afslappet tur på liveaboard og bliv 
forkælet med lækker mad, spektakulær dykning og 
fremragende service. 
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RØDEHAVET



Oplev	liveaboard	i	Rødehavet	
Bare et hurtigt kig på hvad det røde hav har at tilbyde, og hvorfor mange dykkere vælger denne 
destination. Den fantastiske placering er en af årsagerne til at mange dykker kommer igen år 
efter år. Rødehavet tilbyder dykning i verdensklasse hele året rundt kun nogle få kilometer fra 
Nordeuropa. 

Du vil opleve sol fra en skyfri himmel samt fascinerende tropisk dykning. Der findes en række 
forskellige safaris, som du kan vælge imellem i det Rødehav. Wrecks	&	Reefs”	og	”South	&	st	
Johns”	er to enkle ture, som passer godt til dig som er Open Water Diver eller lignende. Vil 
du gerne prøve kræfter med mere udfordrende dykning, kan man besøge forskellige 
marineparker som Brothers, Elphinestone, Rocky, Daedalus &Zabargad. Disse ture kræver dog 
lidt større erfaring, og vi anbefaler mindst 20 - 30 loggede dyk som Open Water Diver. Optimalt 
skal du være Advanced Open Water Diver og være vant til strøm dyk. 

En uge ombord på liveaboard i Rødehavet indebærer, at du bor på en luksus båd, spiser 
god mad, får service fra morgen til aften af besætningen samt guider, fantastisk 
dykning, og sidst men ikke mindst er du med til et uforglemmeligt eventyr. På liveaboard 
kommer du til at bo meget komfortabelt, samtidig med at du er tæt på mange smukke 
dykkersteder.
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MV	Nouran	
MV Nouran 36 meter lang og har plads til 24 gæster 
fordelt i 12 kahytter, 2 personer i hver kahyt med 
eget bad. 
Der er naturligvis aircondition i alle kahytterne, samt i 
loungen. Loungen er meget rummelig og udstyret 
med, TV, DVD, og stereo. Der er et stort dæk, hvor 
der er plads til at tage sit udstyr af og på mellem 
dykkene. Ydermere findes der et soldæk hvor man 
kan slappe af mellem dykkene.
MV Nouran tilyder også nitrox, dog kræver det at 
man er certificeret nitroxdykker. Det er også muligt at 
leje dobbeltsæt samt scooter ombord.

Tekniske	Specifika?oner	

• Længde:	36	meter	
• Bredde:	7,5	meter
• Kabiner:	12
• Maks	antal	gæster:	24
• Besætning:	10	plus	2	dykkerguider
• RIBS:	2	x	Zodiacs
• Nitrox:	Ja,	membrankompressor
• Aircondition: På hele båden
• Naviga=on	&	Sikkerhed:	GPS/Ekkolod/Plo>er 

VHF/DSC/	Radar/Satelli>elefon/Brandalarm/	 
Seasafe	Diver	alert	system				
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Wrecks	&	Reefs	North	-	din	safari	

Det berømte hesteskoformede rev Shaab El Erg er med sit smukke koralrev og et hav af 
delfiner, et godt eksempel på, hvad denne tur tilbyder. Abu Buhas er kendt for fire spændende 
vrag som Giannis D, Carnatic, Chrisoula K og Kimon M, som alle tilbyder spektakulær dykning 
med et rigt dyreliv.

Der er fantastisk natdykning ved Gubal Island, da der er et utroligt dyreliv om natten. Der findes 
flere mindre vrag på 8 - 10 meter i den nordlige del af Rødehavet, som også egner sig særdeles 
godt til natdykning, og der er stor mulighed for at se dragefisk og store muræner. På denne tur 
kommer du til at dykke på vrag som Kingston, vid Shaab Ali, Ulysses og Rosalie Möller ved Gubal 
Island, hvor dele af lasten er spredt ud over revet i dette smukke område. Vragdykningen bliver 
kombineret med mange revdyk i både Gubalsundet og Suezviken.

Efter en kort sejltur gennem Gubalsundet kommer man til Rødehavets mest kendte vrag 
Thistlegorm. Et imponerende britisk vrag fra anden verdenskrig, der har en last fyldt med 
ammunition og køretøjer, som skulle leveres til de britiske tropper i Nord Afrika. Det blev 
sænket af det tyske luftvåben og ligger nu på 30 meters dybde. Forhåbentlig er det muligt at 
lave et natdyk på vraget, men det afhænger dog af strøm, vejr og dykkernes erfaring.

I nærheden af Thistlegorm, ligger marineparken Ras Mohamed. Her er der fantastiske morgen 
dyk på ”Shark Reef” vraget Dunraven som ligger på 25 meters dybde. Ras Mohamed er det 
punkt på ruten, hvor bådene vender om og sejler tilbage mod Hurghada, så dykning her 
kommer an på tidsplanen for turen.
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Dato
Rejsemål		

12	-	19	april	2018	
Rødehavet

Inkluderet i prisen

	              

➔ Direkte fly	København –	Hurghada t/r
➔ Mad på flyet t/r
➔ Egyptisk visum
➔ Guide i lufthavnen
➔ Alle transfer i Egypten t/r
➔ 7 Nætter i delt dobbeltkahyt med eget bad ombord på liveaboard

(Sidste nat kan være på hotel i delt dobbeltværelse med halv pension)
➔ 3 Måltider om dagen ombord på båden samt snacks, te, kaffe, vand,

sodavand og juice
➔ 6 dykkerdage med ca. 3-4 dyk per dag (sidste dagen 2 dyk) inkl. guide,

12L-flaske, bly og vægtbælter
➔ Fri Nitrox til nitroxcertificeret dykkere
➔ Alle marineparks afgifter og skatter betalt

	
	

Ikke inkluderet i prisen
	➔ 	Leje af dykkerudstyr

➔ 	Alkohol			
➔ Øvrige aktiviteter og måltider som ikke er specificeret ovenfor
➔ Drikkepenge til guider og personale, det anbefales men er ikke et

krav
➔ Afbestillingsforsikring samt dykker- og rejseforsikring

	

Pris	per	person:	12	795	DKK

Hvordan kan jeg betale?
Via	 bankgiro,	 kontooverførsel, swish, onlinebetaling med  VISA,	 Mastercard	 eller Euro
card.	Ønsker du at betale i en anden valuta, kontakt Scuba	Travel.	

Hvor meget skal jeg betale og hvornår?

Når du booker en rejse med Scuba Travel Scandinavia, vil du modtage en bookingbekræftelse 
inden 1-2 dage. For at kunne sikre din plads på turen, skal du indbetale et depositum på 2000 
SEK inden 7 dage fra bookingdatoen. Da dette er en tur med rutefly skal du betale alle 
omkostninger forbundet med flyrejsen, for at Scuba Travel Scandinavia kan booke din flyrejse. 
Inden dette er gjort kan flyomkostninger samt andre rejseomkostninger ændres. Flyrejsen bliver 
booket og betalt ca 2 måneder inden afrejsedato. Restbeløb betales til Scuba Travel Scandinavia 
senest 14 dage inden afrejsedato. 

Kontakt	
Scuba	Travel	Scandinavia	 
0301-22100	-	info@scubatravel.se

Om dykkerrejsen

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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Tillæg

	

Leje af dykkerudstyr
Det er muligt at leje dykkerudstyr - dog er 12L flasker vægt, vægtbelte og luft inkluderet i prisen. alt 
dykkerudstyr samt Nitrox skal forudbestilles og betales før aftejse (medmindre andet er aftalt).
Det anbefales, at du dykker med dykkercomputer samt SMB eller lignende. 
Har du ikke dette kan det også lejes.

Afbestilling

Vigtigt	

Når du booker acceptere du Scuba Travel Scandinavias rejsevilkår. När	du	bokar	accepterar	du	Scuba	Travel	S
candinavias	resevillkor.	Inträffar	kostnadsökningar	för	Scuba	Travel	eQer	 a>	 avtalet	 blivit	 bindande	 för	 parterna,	 
får	 arrangören	 höja	 priset	 för	 resan	 med	 e>	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	om	dessa	t.ex.	bero
r	på	ändringar	i	transportkostnader,	flyg,	ska>er	&	avgiQer	och	ändringar	i	 valutakurser.	Angivet	innehåll	på	uulykte
r	som	Scuba	Travel	Scandinavia	har	i	sin	informa=on,	t.ex.	resans	innehåll,	 antal	dyk,	dykning	på	e>	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	rä>	 a>	ändra	resans	innehåll	om	vederbö
rande	anser	a>	omständigheterna	kan	äventyra	resenärernas	eller	fartygets	 säkerhet.	Vid	sådan	ändring	har	
resenären	ingen	rä>	=ll	kompensa=on	eller	återbetalning.

Om dykkerrejsen

Kontroller at du har en afbestillingsforsikring. Hvis du ikke har dette kan vi tilbyde dette via ERV. 
Der lægges 6 % oven i totalprisen for dette. Skal bestilles i forbindelse med rejsen og betales 
samtidig med tilmeldingsdepositum

Alle dykkere skal have gyldigt dykkercertifikat, samt bevis på dykkerforsikring og logbog  for at kunne 
dykke. 

Grundet meget strenge restriktioner for bagage, skal alt bagage godkendes af flyselskabet. Vi hjælper 
gerne ,hvis du skal bruge ekstra bagage. Pris varierer mellem flyselskaberne. Kontakt
Scuba Travel hvis du ønsker hjælp eller mere info.

For dykning på ”Wrecks	&	Reefs”	og	”South	&	St	Johns”			anbefaler vi at du er PADI Open Water diver 
eller tilsvarende og har minimum 10 loggede dyk. For dykning på	”Get	Wrecked”	og dykning i 
marineparkerne (Brothers,	 Elphinestone,	 Rocky,	 Zabargad,	 Daedalus)	
anbefaler vi at du er minimum Open Water Diver og har mindst 20 loggede dyk. Helst skal du 
være Advanced Open Water diver for at få mest ud af dykkene her. På sidstnævnte dykker 
destinationer er det vigtigt,at du har erfaring med dykning i strøm. Har du ikke logget nogle 
dyk det seneste år, anbefaler vi et genopfriskningskursus inden afrejse.

For at få lov at dykke skal du have papir/kort med på at du er forsikret. Vi beder dig kontrollere at din 
forsikring dækker dykning samt sygehustransport. Har du brug for en rejseforsikring anbefaler vi DAN 
Insurance som kan købes via dette link: Http://www.diversalertnetwork.org 

Dit pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst. Flyver du via Guam eller USA skal 
du ansøge om ESTA senest 72 timer inden afrejse. Dette gøres via dette link og koster 17 USD pr. 
person http://esta.cbp.dhs.gov/esta/ - ESTA tilladelsen er gyldig i 2 år (såfremt dit pas ikke udløber 
inden for denne periode).

Scuba	Travel	tilhører den gruppe, som opfylder de hårde krav hos	AAA- 
kreditra=ng	hos	Bisnode.com. Det er kun 3% af de svenske virksomheder der gør det, hvilket betyder 
stor kreditsikkerhed og stor tryghed for dig, som booker din rejse igennem os.	




