
Bonaire kallas inte för inte Divers Paradise. Det 
är nog få om någon plats i världen som 
erbjuder så lättillgänglig dykning som den här 
lilla tropiska pärlan i Karibiens övärld.  
Fri hyrbil ger dig total frihet att dyka hur 
mycket du vill och det finns mängder av 
dykplatser att uppleva. Dykningen är enkel och 
det finns något för alla här att uppleva.

✤ Dykning i världsklass, något för alla 
✤ Bekvämt och lättdykt, inga tider att passa 
✤ Båtdyk, landdyk, nattdyk, 
✤ Bonaire, Buddy Dive, Divers Paradise 
✤ Mycket dykning för pengarna 
✤ Obegränsad landdykning, hyrbil, frihet 
✤ Vrak, rev, droppoffs, koraller, bra sikt

  
UPPLEV  

Bonaire
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Bonaire 
 
Bonaire har i många många år all@d hamnat bland de länder i världen som anses ha absolut bäst dykning. En 
av Karibiens bästa dykmål absolut, ön är skyddad marinpark vilket borgar för friska och välmående miljöer. 
Här är kanske inte samma färgprakt och artrikedom som i sydostasien men sikten är i regel oerhört bra och 
sen enkelheten. Det finns nog inget land eller dykmål i världen som erbjuder så läLllgänglig dykning som 
just Bonaire. Ön är eN dykparadis även om du också kan ge dig ut på paddling, windsurfing, djuphavsfiske, 
cykelturer, upptäcka groNor och fågelskådning så är dykningen absolut nummer eN.  
 
Det finns goN om dykplatser på den här ganska karga ön, inte det tropiska klimat man kanske väntar sig men 
ön är trevlig aN uppleva och när du är ute och kör kommer du uppleva mycket och många spännande platser 
passeras. Ön har många dykresorter och staden Kralendijk är läN aN komma @ll och här kan du handla 
souvenirer och mat med mera och även ge dig ut och äta på olika restauranger om du vill. 
 
Längst i Norr ligger na@onalparken Slagbaai och den är absolut värd eN besök. Drama@ska klippforma@oner 
och varför inte ta med eN par dykflaskor och dyka även här uppe i norr.  
Dykningen är enkel och det är idealiskt för dig som inte kommit så långt i din dykkarriär men här finns också 
bra dykning för dig som är mer erfaren. Ljusa fina sandboNnar varvat med väggar som störtar ner @ll större 
djup, vrakdykning och allt blandat med eN gyNer av marint liv. Bonaire kommer många @ll flera gånger, det är 
just enkelheten som gör aN det här klassas som en av världens bästa dykdes@na@oner och det bör upplevas 
åtminstone en gång i din dykkarriär.
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Dykningen 

Dykningen på Bonaire är väldigt enkel i regel även om det kan vara strömt ibland och om du dyker på östra 
sidan ”The wild side” kan det vara en hel del dyning. Nästan alla dykplatser ligger annars utmed den västra 
sidan av ön som är betydligt mer skyddad och här finns mängder av olika platser aN välja på. Dykplatserna 
är läNa aN hiNa och det finns kartor aN @llgå eller om du vill så tar du bara bilen och kör. Utmed kusten och 
vägarna hiNar du kycklinggula stora stenar med dykplatserna utplacerade och alla stenar har namn på 
dykplatsen. Förutom de du når från land finns nästan lika många som du endast kommer åt från båt, bland 
annat dykningen ute vid Klein Bonaire som erbjuder väldigt fina rev på utsidan mot väster. 
 
Har du tur så kan du särskilt under coral spawning på hösten få se stora planktonätare som manta och 
valhar men det är mycket tur som ska @ll även om det sker. Delfiner, hajar, rockar, stora muränor, 
barracudor, tarpooner, s@m med tonfisk och sköldpaddor och massor av annan fisk kommer du aN se mest 
hela @den.  
Reven är blandade och på vissa ställen väldigt branta och mer fokus på hårdkoraller och sen längre söderut 
vackra mjukkorallsklädda sluNningar som sluNar ner mot cirka 30 meter för aN där övergå @ll sandboNen.  
 
Två av de mer spektakulära dyker du kan göra är dels vraket Hilma Hooker där det oYa är lite mer folk men 
också väldigt bra sikt i regel och det händer aN man ser rik@gt stora hajar här, och dels saltpiren som är 
hem för stora s@m med fisk och eN väldigt rikt marint liv. OavseN var du dyker så kommer du aN uppleva 
hur enkelt det är då du sköter dig själv och dyker direkt från land. Du tar helt enkelt bilen och byter sen om 
och dyker när du känner aN det är dags. Inga @den aN passa och allt är nära. Det är inte för inte som 
Bonaire kallas för Divers Paradise och @ll och med på bilarnas nummerskyltar står deNa!
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Fotoinspiration Bonaire 
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Restips  

Alla skandinaviska medborgare får automa@skt upp @ll 90 dagars visum vid ankomst @ll Indonesien.  
Det går aN betala med kort på Bonaire nästan överallt, men det finns även bankomater inne i stan, 
Kralendijk.  
 
Alla elkontakter är av amerikansk standard så ta med adapters. Ta även med skarvdosor med flera uNag 
om du vill ladda, laptop, kamera, telefon, blixtar mm sam@digt. Det är lite sparsamt med uNagen. 
 
Ta med en liten ficklampa, kan vara bra aN ha om det blir strömavbroN eller om du går hem sent på 
kvällen från några öl och sällskap och ska hiNa @llbaka @ll din bungalow. Ficklampa i telefon går naturligtvis 
lika bra..  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Boende 

Du bor på Buddy Dive resort i En-, två- eller tresovrumslägenheter med separata dusch/toaleNer 
@ll varje rum samt eN gemensamt vardagsrum. I boendet finns även @llgång @ll kök om du vill laga 
mat själv istället för aN äta på restaurangen eller inne i stan.  Frukost som serveras varje ingår och 
det är buffet style med massor aN välja på. Rummen har luYkondi@onering och erbjuder an@ngen 
dubbelsäng eller två enkelsängar beroende på önskemål och alla rum har balkong med siNplatser. 
Här bor du bra även om det inte är överdådig lyx. Dykcentret ligger nere direkt vid havet och här 
kommer du aN spendera en hel del @d inför husrevsdyken som är rik@gt bra.  
Här finns även en drive through där du snabbt och enkelt fyller upp flaskor och tar med dig på 
dagens dykning. Direkt upp på flaket på bilen och sen iväg. Det är svårt aN göra det enklare än så 
här fak@skt.  
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Reseprogram 

Dag 1 
Du lämnar Skandinavien och flyger @ll Bonaire, ankomst sen eYermiddag 
Transfer på plats @ll resorten  
  
Dag 2 – 7 
10 näNers boende del i dubbelrum (Lägenhet med två sovrum och separat dusch/toaleN @ll varje rum) 
med frukostbuffe och 9 dagar obegränsad landdykning. Tank, vikter, och hyrbil för fyra personer / bil ingår.  
 
Dag 8 
Transfer @ll flygplatsen och åter @ll Skandinavien eller för dig som önskar förlänga resan fortsäNer 
äventyret
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Datum   25 september - 02 oktober 2021 - * Förslag  
Resmål        Karibien, Bonaire 

Inkluderat i priset  
➔ Flyg Skandinavien – Bonaire t/r 
➔ Totalt 7 nätters boende del i dubbelrum i lägenhet på Bonaire inklusive frukost  
➔ 6 dagar obegränsad landdykning inklusive tank, vikter och hyrbil för fyra personer  
➔ Upgrade till fri Nitrox  
➔ Transfer t/r mellan flygplats och resort  
➔ Hyrbil inklusive fri körsträcka 
➔ Ett fritt besök till Slagbaai National Park 
➔ Managers Rum punch party & welcome drink  
➔ Kostnadsfri klimatkompensation från Scuba Travel för internationellt flyg 

Ej inkluderat i priset 
➔ Övriga aktiviteter, drycker och måltider ej specificerade ovan 
➔ Hyra av dykutrustning annat än specificerat ovan 
➔ Bensin, bilförsäkring, marinparksavgifter 
➔ Avbeställningsskydd och reseförsäkring 

Pris från 21 595 SEK 

Upgrade till lägenhet för 4 personer och hyrbil för 4 personer från + 1 320 SEK 
Förlängning: från +1 100 SEK / person och natt 

På vilka sätt kan jag betala min resa?  
Via bankgiro, kontoöverföring, swish eller via onlinebetalning med VISA, Mastercard eller 
Eurocard. Önskar du betala i annan valuta, var god kontakta Scuba Travel. 

Hur mycket ska jag betala och när?  
När du har bekräftat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du att få en 
bokningsbekräftelse inom en till två arbetsdagar. För att kunna säkra din plats på resan så 
behöver du betala en anmälningsavgift på 3000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. Detta 
är en resa med reguljärflyg, du måste betala hela flygkostnaden för att Scuba Travel 
Scandinavia ska kunna boka ditt flyg. Innan detta är gjort kan flygkostnad och tillgång 
förändras. Flyg blir tillgängligt och betalas ca tio månader innan din avresa. Resterande 
slutbetalning ska vara Scuba Travel tillhanda senast 35 dagar innan avresa 
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Tillägg 
     
➔ Hyra av dykutrustning 
Dykutrustning finns tillgänglig att hyra. 12L-flaska, vikter, viktbälte och luft är 
inkluderat i priset. All dykutrustning 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 detta går det att hyra. Fråga oss om prislista. 

➔ Avbeställningsskydd 
Kontrollera så att du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig att boka via 
ERV. Det kan läggas till för 6% av resans totala pris. Måste beställas i samband 
med resan, och betalas samtidigt som anmälningsavgift. 

Viktigt 

➔ Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter din hemkomst. 

➔ Alla dykare måste ha med sig ett giltigt dykcertifikat, bevis på dykförsäkring 
samt loggbok för dykare. 

➔ På grund av alltmer stränga restriktioner då det gäller bagagevikt på flyget så 
måste varje väska godkännas av flygbolaget. Vi hjälper gärna till ifall ni behöver 
boka extra bagage. Avgifterna varierar mellan flygbolagen. Kontakta Scuba Travel i 
god tid inför avresa. 
   
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare att vara certifierade PADI Open 
Water-dykare eller motsvarande, samt ha cirka 30 loggade dyk. Har du inte loggat 
något dyk under senaste året, rekommenderar vi att du gör ett avrostningsdyk 
innan avresan. 

➔ För att få dyka måste du ha med dig papper/kort på att du är försäkrad. Vi ber 
dig att kontrollera din hemförsäkring för att se om den täcker dykning samt 
sjukhustransport. Behöver du komplettera med en ren dykförsäkring 
rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via denna länk: http://
www.diversalertnetwork.org 

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträffar kostnadsökningar för Scuba Travel 
efter att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar 
kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i transportkostnader, flyg, skatter & avgifter och 
ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på utflykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin information, t.ex. 
resans innehåll, antal dyk, dykning på ett speciellt ställe, är angivna för optimala förhållanden. Oförutsägbara 
omständigheter, t.ex. politiska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och ansvarig ledare 
eller kapten har alltid rätt att ändra resans innehåll om vederbörande anser att omständigheterna kan äventyra 
resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har resenären ingen rätt till kompensation eller 
återbetalning.

OM DYKRESAN
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