17-24 November 2022
North & Brothers

LIVEABOARDS!
Ultimata Dykresan

Bekväma dykresor – för den ultimata
upplevelsen.

Dykkryssning

PAKETRESAN
INKLUDERAR
Flygresan och visum

Du bor ombord under hela dykresan.
På morronen vaknar du redan på
dykplatsen.

Alla lokala transfers

Inga dolda avgifter

3-4 Dyk per dag

Paketpriset inkluderar det mesta. Inga
dolda avgifter och överraskningar.

Trygg & Bekväm

Tack vare vår mångårig erfarenhet
reser du trygg och bekväm. Vi har koll
på detaljer.
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Diving Travel Network
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7 nätter ombord

Alla måltider

Alla skatter och lokala
avgifter

Röda Havet
Liveaboards

LIVEABOARDS PÅ RÖDA HAVET
UPPLEV RÖDA HAVET MED OSS!
Liveaboard

är helt enkelt en Dykkryssning som ger dig

möjlighet att upplev dykningen i Röda havet när det är
som bäst. Oavsett vilken rutt du än väljer kommer du inte
att bli besviken. Dyk i det klara och varma vattnet
omgiven av vackra koraller, fascinerande djur och
spännande vrak. Allt detta plus komforten på båtarna
och våra erfarna dykguider gör din dyksemester till en
oförglömlig upplevelse. Du vaknar upp på dykplatsen och
hinner göra första dyket innan frukost och innan
dagsturbåtarna från fastlandet hinner fram.

Missa inte årets gruppresa. Vill du ha mer personlig kontakt
och information är du alltid välkommen att kontakta oss.

Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
070 - 580 33 97
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M/Y Excellence

Röda Havet
Liveaboards

M/Y Sea Serpent Excellence är en 5-stjärnig lyxbåt. Under 2020 har Sea Serpent Excellence
genomgått en stor ansiktslyftning och renovering. Den nya moderna touchen ger sin inredning en
känsla av lyx men också praktiska lösningar som bl.a. en extremt rymlig salong, en skuggad däck
och soldäck på övre däck. Det finns gott om utrymme för att umgås, koppla av och njuta av en
avkopplande dyksemester.

Rutt
North & Brothers
Den här rutten erbjuder en kombination av dykplatser i två av Röda havets bästa kryssningsrutter.
Du kommer att uppleva några av de bästa vrakdyken i norra Röda havet utan att missa chansen
att dyka på Brothers öarna där du kan förvänta dig fantastiskt väggdyk med chans att se större
djur. Runt revet Abu Nuhas som ligger i sjövägen mot Suezkanalen, vilar idag fyra berömda
Skeppsvrak, alla täckta av koraller och erbjuder fantastiska möjligheter för fotografering.
SS Thistlegorm erbjuder en av höjdpunkterna i denna kryssning. SS Thistlegorm träffades av tyska
bombplan 1941 när hon var på väg att leverera en last av ammunition och krigsmaterial till de
brittiska trupperna i Nordafrika. Mycket av lasten finns fortfarande kvar att titta på Bl.a. lastbilar,
motorcyklar, vapen, ammunition, stövlar, två pansarvagnar, ett flygplan och två lokomotiv.

Öarna - Big Brothers och Little Brothers är två små korallöar som ligger cirka 60 km. från kusten.
Little Brothers är den mindre av dessa två öar och ligger ca 1 km. bort. Liksom Big Brothers omges
även Little Brothers av lodrätta koralväggar. På båda öarna kan du förvänta dig en mycket hög
koncentration av marint liv. Väggarna täcks bokstavligen med liv, hårdkoraller och mjukkoraller
(Gorgonians) i en häpnadsväckande mängd av olika färger och former. Självklart hittar du här gott
om fisk och speciellt större fiskar som Napoleonfisk, Vitspetsiga Oceanhajar, Revhajen,
sköldpaddor, tonfisk, barracuda mm.. Här finns även 2 vrak på ön Big Brothers. S.S. Numidia och
Aida II. Stora delar av dessa vrak ligger alldeles för djupa för att vara tillgängliga för vanliga
sportdykare. Vi dyker på de delar av vraken som ligger grundare och inom ramen för sportdykning.
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Dykningen
Det erbjuds 3 dyk per dag. På marinparker får vi inte göra nattdyk men någon kväll under resan
erbjuds ett nattdyk och den dagen blir total 4 dyk inkl. nattdyket. Sista dykdagen dagen erbjuds
endast två dyk på förmiddagen, därefter avslutas dykningen och båten kommer in i hamn kl. 15.00.
Ombord finns det utöver den ordinarie besättningen även 2 erfarna dyk-guider med stor
lokalkännedom. Flaska och vikter och Nitrox finns ombord till din förfogande utan extra kostnad.

Maten ombord
Ombord erbjuds 3 måltider och mellanmål samt frukter, läskedryck, färskvatten, kakor, te och kaffe. Maten
består av varierande Egyptiska rätter med kött, fisk och fågel med en mängd olika blandningar av sallader
och grönsaker. Gäster som äter enbart vegetariskt eller vegan hittar ett varierande urval av sallader och
grönsaker. De gånger vi har gäster ombord som enbart äter vegetariskt eller vegan, ser vi till att det finns
även andra vegetariska alternativ tillgängliga. Öl och vin kan köpas ombord.

För vem passar resan?
Den här resan passar certifierade dykare med en certifikatnivå utöver grundkursnivån (PADI Advanced owd
eller CMAS 2 stjärnig) och med erfarenhet av minimum 30-50 dyk.

Resan
Vår representant möter upp vid ankomst i Hurghada för vidare transfer till marinan där båten ligger vid
kaj. Båten lämnar hamnen på förmiddag dagen därpå och första dyket görs innan lunch. Vi gör 3-4 dyk
per dag inklusive ett nattdyk. Efter 6 dagar dykning avslutas dykningarna och båten kommer tillbaka till
marinan. Sista natten tillbringas ombord där båten ligger vid kajen. Sista dagen checkar vi ut från
båten för transfer till flygplatsen och hemresan.
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Grundpriset för paketresan inkluderar

Flygresan t/r. inkl. 25 kg bagage (var av 5 kg handbagage)
Mat på flyg
7 nätter ombord i standardkabin, delad dubbel eller tvåbäddskabin
3 måltider per dag och eftermiddagssnacks, obegränsad dricksvatten, te och kaffe ingår
Ca. 21 dyk
Erfarna dykguider
Lokala transfers till och från flygplatsen
Nitrox ingår utan extra kostnad (endast för certifierade Nitrox-dykare)
Lån av dykflaska och vikter ingår
Alla skatter/hamnavgifter och miljöavgifter ingår i paketpriset. ca 170 Euro.
Visumkostnader ingår

Tillval
Tillval: Enkelhytt 9000 kr
Tillval: Kabin på övre däck eller övre däck: 700 kr
Tillval: kabin på övre däck med dubbelsäng 1100 kr per person

I resans paketpris ingår inte
Extra bagage vid behov. 5 kg 200 kr, 10 kg 350 kr.
Hyra av utrustning. för priser hör med oss.
Individuell reseförsäkring/Avbeställningsförsäkring
Alkoholhaltiga drycker, övriga drycker från baren.
Större flaska eller enkelflaska till sidemount, andra gaser än luft och Nitrox
Eventuella övriga inresekostnader så som medicinska tester (PCR) och ev. tillkommande
avgifter som i nuläget inte är kända.
Övriga utgifter som inte specificeras ovan

Paketpris per person: 21 900 SEK

Kontakt:
Reservation@divingtravel.se
Tel: 070-580 33 97

Researrangör
Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
www.divingtravel.se
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Flygresan
Vi flyger från Stockholm med Turkish Airlines eller med charterflyg.

UTRESA
17 NOV ARLANDA-HURGHADA

HEMRESA
24 NOV HURGHADA-ARLANDA

Vårt mål är att i första hand erbjuda resan med direktflyg (charterflyg). Men enligt vår bedömning är
läget på flygmarknaden fortfarande något oklar och ändringar i flygutbudet kan förekomma. Vi vill
därför reservera oss för ändringar beträffande val av flygbolag. Direktflyg är självklart smidigare men
reguljärflyget har också fördelar som bl.a. större bagagemängd, rymligare säten och fri mat och dryck.

Visum & pass
Eu-medborgare erhåller visum vid ankomst i Hurghada internationella flygplats. Man måste kunna visa
upp ett pass som är giltigt minst sex månader efter hemresan. Kostnaden för visumet har vi inkluderat i
paketpriset.

Försäkringar
Diving Travel Network AB rekommenderar resenären att teckna reseförsäkring. Även
avbeställningsförsäkring rekommenderas ifall en situation uppstår då du måste avstå från resan. Vid ett
separat avbeställningsskydd försäkrar du hela beloppet ink. anmälningsavgiften. Hör med oss om
avbeställningsförsäkring innan du betalar in anmälningsavgiften.
Läs mer och boka online https://www.divingtravel.se/reseforsakringar/

Betalningsvillkor
Anmälningsavgiften är på 6000 kr. och betalas senast 5 dagar efter anmälan. Slutlikvid senast 60 dagar
före avresan. Diving Travel Network erbjuder också räntefria delbetalning 6-24 månader. Hör med oss!

Överlåta resan
Du kan senast 60 dagar före avresan överlåta din bokade resa till en annan resenär som du själv
föreslår, bara att resenären uppfyller kravet för resan när det gäller dykkvalifikationer. Namnbyte på
flygbiljett kan dock vara svårt och kostnader för namnbyte eller ny flygbiljett kan förekomma.

Researrangör
Diving Travel Network
reservation@divingtravel.se
www.divingtravel.se
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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.

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.

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

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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