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Kusten norr om Moçambiques huvudstad Maputo lever verkligen
upp till sitt rykte – ”Manta Coast” som den kallas av lokalbefolkningen.
Valhajar kan påträffas året runt vid Manta Coast men det riktiga
valhajsäsongen är från oktober till början av april. Knölvalar passerar
kusten från juli till november. Under denna tid händer det att man hör
knölvalarnas läten under vatten. Det är inte bara jättarna i haven som
gör dykning i Moçambique en oförglömlig upplevelse. Reven är fulla av
mindre tropiska marina djur inklusive muränor, harlequin räkor,
grodafiskar och otaliga nakensnäckor.
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Megafauna & Gentle Giants!

Vilanculos Vilanculos ligger i den tropiska Inhambane provinsen, ca 800 km norr om huvudstaden Maputo

och 300 km norr om Inhambane. en plats med vänliga människor och en livlig atmosfär.��

Dykning

För dykningsentusiaster är dykningen här i världsklass. Bazaruto-arkipelagen och tillika Bazaruto National

Park består av 5 öar och erbjuder fantastisk dykning, med orörda rev och ett fantastiskt utbud av flora och

fauna. Om du väljer att stanna i Vilanculos, då är dykutfärder med 2 dyk per dag den normala normen.

Mellan dyken får du chansen att utforska de fantastiska och surrealistiska landskapen kring Bazaruto. Öarna

är skyddade naturreservat och omges av välbevarade korallrev. Här finns en stor Dugong-population, som ska

vara en av de sista och största i sitt slag på den östafrikanska kusten.  Bazaruto-arkipelagen är en underbar

och enastående skönhet både på land och under ytan.  Imponerande och stora sanddynor i en tropisk miljö

med en mega-fauna av marina liv som inte få missas.

Dykning i Moçambique handlar om havets tungviktare. Den storslagna naturen och spektakulära dykmiljön

har gett Moçambique en alldeles egen plats på dyk-kartan. Dessa planktonrika vatten är hem och lekplats

för många av de djur vi dykare drömmer om att se. Valhajar och mantor strosar i det planktonrika vattnet

året runt och knölvalar stannar upp på väg till Antarktis. Knölvalarna är som mest aktiva fram tills de föder

sina ungar i oktober. Sköldpaddor och delfiner är de två andra djuren som ingår i The Big 5 som

kännetecknar den megafauna Moçambique är känd för. Även gigantiska stingrockor, stim av barracuda

och olika hajarter är mycket frekvent förekommande och kan ses i stort sett under alla dyk.



+46- 70 580 33 97

www.divingtravel.se

Tofo med sin fantastiska 8 km av strand ligger på den Inhambiska halvöens östra strand mot Indiska oceanen.

Det kristallklara vattnet och de vita sandstränderna lockar semesterfirare, backpackers, dykare från hela

världen. Några kilometer norr om Tofo, vid norra spetsen av Inhambane halvön, är staden Barra. Barra är en 7

km lång vacker vit sandstrand perfekt placerad mellan Indiska oceanen på ena sidan och en fascinerande

mangrovskog på den andra sidan. 

Dykning

Tofo har några av världens bästa dykplatser. Upplev möten med stora mantor eller de fantastiska valhajarna. 

 Dykning kring Toto bjuder också på ett fantastiskt makroliv året runt, som bl.a. nakensnäckor, räkor, sjöhästar

och grodfiskar.  
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The Bahia Mar Vilankulo ligger där Indiska oceanens azurblå vatten berör Vilankulos palmkantade stränder på

Moçambiques fastland. Det är den ultimata destinationen för besökare som vill uppleva färgstark lokal kultur

såväl som den fantastiska skönheten i Bazaruto-skärgården.Följ stigen nedåt till vårt moderna boutiqueboende,

där ditt val av antingen ett rum med havsutsikt eller en strandenhet med självhushåll väntar på dig. Med

betoning på stil och komfort är boendet på Bahia Mar Vilankulo både lyxigt och personligt.Oförstörd, lyxig

destination, sov i rymlig komfort och vakna upp till hisnande havsutsikt. Omtänksam, vänlig personal, superb mat

och cocktails i en pool med oändliga vyer. Att bli bortskämd i sparum med kokosgardiner, eller tona i ett

välutrustat gym. Allt detta och mycket mer utgör hjärtat av Bahia Mar-upplevelsen.

The Bahia Mar Vilankulo
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Tofo Beach Villas är idealiskt beläget längs Tofos fantastiska strand och direkt intill dykcenter, Tofo

Scuba. Fem smakfullt inredda rum med Europeisk standard. Alla rum har full havsutsikt, en king size-säng,

en enkelsäng, pentry och luftkonditionering. Alla rum har direkt tillgång till trädgårdsområdet där gästerna

kan njuta av den nya poolen eller en grillafton. Tofo Beach Villas ligger cirka 15 minuters promenad från

marknaden och centrum, vilket gör det möjligt för besökare att uppleva den livliga marknadsatmosfären.

Men också men också tillräckligt avsides för att vara avkopplande och lugn.  Intilliggande dykcentret har

också en liten restaurang som erbjuder nyttig och god frukost samt  olika   lunchmenyer. �

Blue At Tofo erbjuder en helt unik och oöverträffad kombination för en ultimat dyk och strandsemester i

Tofo.

Blue at Tofo
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Flyg Arlanda-Johannesburg T/R (23 kg incheckat bagage + 8 kg handbagage)

Flyg Johannesburg- Vilanculos T/R (20 kg incheckat bagage + 8 kg handbagage)

Två övernattningar i Johannesburg i Sydafrika. En natt på utresan och en natt på hemresan

Transfer, assistans vid ankomst och utresa i Johannesburg

Inbjudan för Visa on Arrival för Mocambuiqe. Transfer & assitans vid ankomst i Vilanculos.

5 nätter på Mocambique/Vilanculos. Bahia Mar Club. Sea View room B&B 

4 dykdagar med 2 dyk per dag kring Bazaruto archipelago, picknick, lunch, vatten, läsk, lån av dykflaska

och vikter ingår

Biltransfer mellan Vilanculos och Tofo (4 timmar) med privat bil ingår

7 nätter på Mocambique/Tofo. Blue At Tofo. Sea View room, B&B

6 dykdagar/2 dyk per dag, inklusive Nitrox, far reef tillägg, lån av dykflaska, och vikter ingår

Transfer till flygplatsen i Villanculos (4 timmar)

��

Paketpris per person 

43 800 kr

I Paketpriset ingår 

Visumkostnader Visa upon arrival is 55 USD ( on the current exchange rate)

Extrabagage på flygresor

Hyra av övriga dykutrustning utöver flaska och vikter

Måltider utöver vad som anges ovan

Övriga aktiviteter utöver vad som anges ovan samt drickspeng till personal

Avgifter för marinreservat Bazaruto 20$ per dykdag (4x20=80 USD). betalas på plats

I Paketpriset ingår inte 

Betalningsvillkor: 15 000 KR vid bokning, Slutbetalning 60 dagar innan avresan

Gäller vid bokning av 2 personer. Del i dubbel/tvåbäddsrum



2022-10-16 Utresa Arlanda

2022-10-17 Ankomst  Johannesburg, transfer och overnattning President Lodge . B&B

2022-10-18 Transfer till flygplatsen. Utresa Johannesburg. Ankomst Vilanculos. Bahia Mar Club B&B

2022-10-19 Dykdag: två dyk kring Bazaruto öarna,  Vilanculos. Bahia Mar Club B&B

2022-10-20 Dykdag: två dyk kring Bazaruto öarna,  Vilanculos. Bahia Mar Club B&B

2022-10-21 Dykdag: två dyk kring Bazaruto öarna,  Vilanculos. Bahia Mar Club B&B

2022-10-22 Dykdag: två dyk kring Bazaruto öarna,  Vilanculos. Bahia Mar Club B&B

2022-10-23 Transfer till Tofo  Blue At Tofo B&B

2022-10-24 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-25 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-26 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-27 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-28 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-29 Dykdag: två dyk kring Tofo,  Övernattning Blue At Tofo B&B

2022-10-30 Transfer till Vilanculo ( 4 hours). Flyg till Johannesburg. Transfer och overnattning President Lodge . B&B

2022-10-31 Transfer till flygplatsen. Hemresan enlight flygtider ovan

2022-11-01 Hemkomst enligt flygtider
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16 OKT Arlanda - Addis ababa              2150 0620   
17 OKT Addis ababa - Johannesburg     0840 1305  ��

18 OKT Johannesburg - Vilanculos         1135   1305  �
30 OCT Villanculo - Johannesburg          1345  1530  �

31 OKT Johannesburg - Addis ababa     1410  2025  �
31 OKTAddis Ababa - Arlanda                2340 0640   

Avbeställningsskydd ingår inte i paketpriser. Detta måste beställas i samband med att resan bokas eller

senast 1 dag  innan anmälningsavgiften ska betalas .Försäkra hela beloppet med ett avbeställningsskydd.

Vi bokar din avbeställningsförsäkring genom ERV. Avbeställningsskyddet kostar 6% av totala resans pris.

(den som försäkringen ska gälla för måste vara stadigvarande bosatta i Sverige)�

Boka På: https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/

Avbeställningsskydd 

Flygresan

https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/
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Semesterförsäkringen Sport Kan du teckna som ett tillägg till reseskyddet i din hemförsäkring. Försäkringen

ger dig bl.a. skydd mot förlorade syfte med semester. Exempelvis en förkylning som stoppar dig från att

dyka. Förlorar du syftet med semestern så får du tillbaka upp till 400 kr per dag. Försäkringen täcker också

självrisken i din hemförsäkring vid skada på bil och hem när du är ute och reser. Även bagage och

sjukkostnader på destination ingår i försäkringen. (den som försäkringen ska gälla för måste vara

stadigvarande bosatta i Sverige)� Boka på: https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/

Semesterförsäkringen 

Dykförsäkring/Dykolycksfall
På destination måste du kunna uppvisa papper/intyg om att du är försäkrade. Försäkringen ska omfatta

omhändertagande vid sjukdom och inkludera även dykolycksfall och vårdkostnader samt eventuell

hemtransport. Kolla med din hemförsäkring eller kontakta DAN International. 

Skandinaviska medborgare behöver  skaffa visum  i förväg  för inresa till Moçambique:.�Tänk på att för inresa till
Mozambique ska passet vara giltigt minst 6
månader efter hemresan. Visum till Mozambique måste sökas innan utresan.
http://www.embassymozambique.se/
Det finna även företag som mot en extra serviceavgift hjälper till med visumansökan.
https://www.visumservice.se/
�

Pass & Visum

Överlåta resan�Du kan senast 60 dagar före avresan överlåta din bokade resa till en annan resenär som

dusjälv �föreslår. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de nödvändiga

villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Ändring av namn på flyget till Yap eller flyg från

skandinavien kan bli omöjligt eller kan innebära höga avgifter. Dessa avgifter betalas av dig eller den som

du överlåter resan till. �

Överlåta resan

Vad gäller Pandemin
På grund av den rådande corona-pandemin kan länder och flygbolag med kort varsel införa eller ändrar

restriktioner som kan påverka din resa, genom att det ställs krav på intyg, provtagning, användning av

munskydd mm.. utgifter som uppkommer till följt av detta bekostas alltid av resenären.

https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/
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Allmänna hälsoråd
Som dykare bör du känna till att dykning under vissa förhållanden kan vara mycket ansträngande.

Det är viktigt att du som bokar resan har normal hälsa. Ansvaret ligger på resenären att kontrollera sin

hälsa. Vi kräver inget hälsointyg men om du känner att du behöver göra en hälsokontroll, finner du formulär

för det i följande länk. http://www.divingtravel.se/medicform.pdf

Eventuell ändringar & prisjustering

Diving Travel Network AB har i enlighet med gällande resevillkor och praxis rätt att ändra paketpriset ifall

det inträffar kostnadsökningar för Diving Travel Network och efter det att avtalet blivit bindande för

parterna. Diving Travel Network får höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningar

och som enbart berör de tjänster som ingår i paketresan. Exempel på detta är ändringar i

transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

ändringar i växelkurser som påverkar Diving Travel Networks kostnader för resan. 

På grund av arrangemangets karaktär kan det förekomma speciella omständigheter som medför ändringar i

det exakta färdplanen eller antal dyk. Arrangemangets färdplan måste ibland ändras p.g.a. dåligt väder,

myndighetsbeslut. evakuering av skadad eller sjuk deltagare eller andra eventualiteter som Diving Travel

Network AB eller dess samarbetspartner ej råder över. Att resa på denna typ av resa innebär att acceptera

vissa omständigheter. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum gällande ändringar

för arrangemangets färdplan. Vid eventuella ändringar enligt ovan görs detta alltid med deltagarens bästa

som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. 

Om Diving Travel Network
En lyckad dykresa är resultatet av många sammanhängande länkar som ska stämma bra tillsammans. Vi på

Diving Travel Network har arrangerat dykresor för dykare sedan 2007 och innan dess drivit dykcenter i 14 år.

Vi kan dykresor och dyksporten! 

Resegarantier

Diving Travel Network har deponerat garantier till Kammarkollegiet som skyddar dig som resenär i enlighet

med Paketreselagen/resegarantilagen. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av

resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.

Svenska Resebyråföreningen

Vi är medlem i Svenska Resebyråföreningen. Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska

Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och

kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.
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