Indonesien

Indonesien‐Norra Sulawesi

Norra Sulawesi

Bunaken & Bangka
Sida 1/2

Färggranna korallrev, spektakulära väggdyk, sällsynta fiskararter och underbar natur gjort norra Sulawesi
till en mycket populär dyk‐destination. Med ett unikt ekosystem hyser norra Sulawesi större mångfald av
marina djur än någon annanstans på vår planet. Sällsynta fiskarter som tagna från en science fiction film
och häpnadsväckande dykupplevelser är vad du kan förvänta dig. Ön Sulawesi, som tidigare hette Celebes
och som inofficiellt kallas Orkidéön lockar också besökare med sin vackra natur och inte minst den otroligt
gästvänliga lokalbefolkningen. Sulawesi tillhör Indonesien och ligger i en triangel mellan södra
Filippinerna, Öster om Borneo och väster om Västpapua.

Sida 2/2
Bunaken är ett marinreservat på västra sidan av norra Sulawesi och omfattar fem öar (Bunaken, Siladen, Manado Tua,
Montehage, Nain) dykplatserna runt Bunaken bjuder på spektakulär väggdykning med små grottor och överhäng. Väggarna är
täckta med koraller i vackra färger. Här kan du med mycket stor sannolikhet se större fiskar som hajar och tonfisk men även
havssköldpaddor och stim av barracuda.
Murex Dive Resort ligger direkt på stranden mittemot Bunaken nationalpark och Manado Tua Island. Endast 45 minuters bilfärd
från Manado. Murex Resort har 20 fullt luftkonditionerade rum komplett med tillhörande badrum och balkong. Tre dagliga
måltider tillhandahålls som en del i paketet med helpension. Bunaken Marine Park är ca 35 minuter med speedboat från
Resorten. Dussintals med förträffliga dykplatser, inklusive väggdykning, spetsiga koralltoppar, grottor och vrakdykning, kan nås
med båt direkt från Murex. Dykning i Manado är bra större delen av året och har klar sikt i turkostvatten, massor av färgglada
koraller och fiskstim.
Bangka tillsammans med öarna Gangga, Pulisan och Benteng är en grupp öar som ligger strax norr om norra spetsen av Sulawesi.
Denna grupp av öar och den angränsande kusten är känd för starka strömmar som bidrar med syre och näringsrikt vatten till
området. Dessa strömmar har skapat mycket gynnsamma förutsättningar för det marina livet här. Här hittar du stora stim av
tropiska fiskar, sällsynta nakensnäckor, mjuka och hårda koraller och en mängd andra ovanliga fiskarter.
Murex Bangka dive resort är ett sant dykparadis. Ta ett steg ut på den vita sandstranden och kliv in i berättelsen om Robinson
Crusoe. Murex Bangka tar emot sina gäster i en undanskymt privata lagun, inbäddat under skuggande träd och vitsand med
kristallklart turkostvatten. Murex Resorts är familjevänligt och tryggt för barnen. Barnen kommer att kunna leka fritt meddans de
springer runt och samlar snäckskal vid stranden. Bangka är en vacker grönskande ö och en av Indonesiens mest kända
dykdestinationer. Husrevet ligger rätt ut från stranden och bjuder på fantastiskta dyk och passar även mycket bra för snorkling.
Luta dig tillbaka, koppla av i en hängmatta och titta på när tidvattnet rullar in.

Pris per person i dubbelrum

14 800,00 kr

I Paketpriset ingår
Transfers t/r från flygplatsen och transfer mellan destinationerna ingår
5 nätter Murex Manado resort i dubbel/tvåbäddsrum
5 nätter Murex Bangka resort i dubbel/tvåbäddsrum
Helpension: Frukost, lunch och middag, dricksvatten, Kaffe & te , fruktkorg & Cookies ingår
8 dykdagar med 2 båtdyk per dag + ett dyk per dag på husrevet

I paketpriset ingår inte
Flyg, priser från 7500 kr med Singapore Airlines
Ca. 110 kr i marinparksavgifter för dykning på Bunaken nationalpark
Nitrox, 6 Euro per fyllning
Enkelrumstillägg om du reser ensam: 2500,00 kr.

Exempel på flygrutt
Utresa
ARLANDA‐KÖPENHAMN
10:00 ‐ 11:10
KÖPENHAMN‐SINGAPORE 12:30 ‐ 06:50
SINGAPORE‐MANADO
09:45 ‐ 13:15

Hemresa
MANADO‐SINGAPORE
14:00 ‐ 17:30
SINGAPORE‐KÖPENHAMN 23:50 ‐ 06:25
KÖPENHAMN‐ARLANDA
08:10 ‐ 09:20

Stop over i Singapore
En eller flera nätter i Singapore på väg ut eller på hemresan kan läggas i arrangemanget. Hör med oss!
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