
UPPLEV  

GALAPAGOS
❖ En	upplevelse	i	världsklass	ovan	och	under	ytan	
❖ Mest	varierade	ekosystemet	på	vår	planet	
❖ Valhaj,	galapagoshaj	och	s<m	av	hammarhaj		
❖ Legendariska	dykplatserna	Darwin	och	Wolf	
❖ Pingviner,	sulor,	sjölejon	&	endemiska		pälssälar	
❖ Bo	bekvämt	på	liveaboardbåten	Galapagos	Aqua

MAG I SKA	 GA LAPAGOS .	 Va l h a j ,	 s t o ra		
hammarhajstim,	lekande	sjölejon,	nyfikna	havsköld-
paddor,	mantor,	hajar	och	mycket	mera.	Res	på	ett	
oförglömligt	 äventyr	 och	 upplev	 Galapagos	 unika	
djur	 och	 natur.	 	 Vi	 utlovar	 ett	 stort	 leende	 på	
läpparna!
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Drömmen	om	Galapagos	
Grundpaketet	 i	 denna	 resa	 är	 en	 veckas	 liveaboardresa	 på	 den	 mycket	 bekväma	 och	 lyxiga	
dykbåten	Galapagos	 Aqua.	 För	 dig	 som	 tycker	 aW	 en	 vecka	 på	Galapagos	 är	 för	 kort	 <d,	 kan	
resan	förlängas	med	yWerligare	landbaserade	dagar	på	ön	San	Cristobal	alterna<vt	några	dagar	
med	en	kombina<on	av	Ecuador,	Peru	med	Machu	Picchu.	Mer	 informa<on	om	förlängningar	
kommer	aW	komma	i	samband	med	aW	flyget	blir	bokningsbart	cirka	10	månader	innan	avresa.	
	
De	 mytomspunna	 Galapagosöarna	 bjuder	 på	 suverän	 dykning	 för	 dig	 som	 fascineras	 av	
spektakulära	miljöer	och	stora	djur	under	ytan.	Du	kommer	med	stor	sannolikhet	aW	få	uppleva	
åtminstone	 fem	 olika	 hajarter:	 storvuxna	 gravida	 valhajshonor,	 väldiga	 s<m	 av	 flerhornig	
hammarhaj,	mängder	av	korallhajar,	galapagoshaj	och	silkeshaj.	Utöver	dessa	fem	hajarter	kan	
du	även	stöta	på	svartspetsig	revhaj	och	<gerhaj.	EW	flertal	olika	rockor	kommer	du	också	möta,	
bland	annat	fläckig	örnrocka,	mantor,	mobulrockor,	komulerockor	och	s<ngrockor.	Det	är	dock	
inte	bara	hajar	och	rockor	som	finns	aW	se;	nyfikna	sjölejon	som	leker	med	dig	och	närgångna	
havsköldpaddor	är	närmast	vardagsmat	som	finns	där	så	goW	som	på	varje	dyk.	Flera	arter	av	
delfiner	samt	klumpfisk	är	inte	heller	speciellt	sällsynt.	
	
Galapagos	erbjuder	också	många	unika	naturupplevelser:	havsleguaner	som	betar	under	ytan,	
de	 välkända	 elefantsköldpaddorna,	 den	 endemiska	 galapagostjurhuvudshajen,	 jordens	
nordligaste	pingvinart	<llsammans	med	en	mängd	andra	unika	sjöfåglar.	Kort	sagt;	Galapagos	är	
en	dröm	för	den	som	vill	komma	nära	stora	marina	djur.	

E9	avlägset	örike	
Galapagosöarna	består	 av	 19	 öar	 belägna	miW	ute	 i	 S<lla	 havet	 ungefär	 1	 000	 km	 väster	 om	
Ecuadors	fastland.	Så	goW	som	hela	ögruppen	är	klassad	som	na<onalpark	och	runt	öarna	finns	
även	 eW	 stort	marint	 skyddsområde.	Mer	 än	 90%	 av	 landområdet	 och	 havet	 är	 skyddat.	 Här	
finns	inga	landpredatorer,	vilket	gör	aW	djuren	har	mycket	lite	aW	vara	rädda	för.	Därför	kan	du	
komma	väldigt	nära	landdjuren,	vilket	medför	fantas<ska	fotomöjligheter.	Under	diW	besök	här	
kommer	du	aW	märka	aW	Galapagos	inte	har	förändrats	mycket	sedan	Charles	Darwin	besökte	
öarna	1835.	Tack	vare	aW	öarna	är	placerade	där	tre	stora	havsströmmar	möts,	så	finns	här	en	
av	världens	rikaste	och	mest	fascinerande	undervaWensvärldar.
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M/Y	Aqua	-	din	liveaboard	
Välkommen	ombord	på	M/Y	Aqua!	En	bekväm	och	säker	liveaboard	i	Galapagos.	Njut	av	hähiga	dyk	bland	
de	majestä<ska	öarna	och	koppla	av	ombord	på	denna	mysiga	liveaboard.	M	/	Y	Aqua	erbjuder	åWa	hyWer	
huvuddäck	och	övre	däcks	hyWerna	har	stora	fönster	som	kan	öppnas.	HyWerna	på	nedre	däck	har	endast	
runda	fönster	som	inte	går	aW	öppna.	Samtliga	hyWer	inkluderar	var	sin	privata	toaleW	med	 	varmt	/	kallt	
vaWen.	Privat	luhkondi<onering	och	lagringsutrymme	finns	också	<llgängligt	för	en	bekväm	vistelse.	Båten	
byggdes	1998	och	genomförde	en	kompleW	och	grundlig	ombyggna<on	2019	för	aW	kunna	erbjuda	en	bra	
och	bekväm	standard	för	alla	passagerare.	

HyWerna	som	finns	<llgängliga	ombord	är	följande:	

Nedre	däck:	3	hyWer	med	våningssängar	där	undre	sängen	är	en	dubbelsäng	och	den	övre	är	en	enkelsäng	

Huvuddäck:	1	hyW	som	har	en	dubbelsäng	

Upper	deck:	5	hyWer	med	våningssäng	där	övre	och	undre	sängen	är	en	enkelsäng



M/Y	Aqua	-	din	liveaboard	
Dykningen	på	Galapagos	är	krävande	och	därför	är	M/Y	Aqua	stolta	över	sina	säkerhetsru<ner	för	dykning.	All	vår	
personal	 utbildats	 i	 primär	 första	 hjälpen	 och	 sekundärvård,	 och	 ingen	 kostnad	 har	 sparats	 i	 relevanta	
säkerhetsavdelningar.	Vi	 har	 eW	 välfylld	 första	hjälpen-kit	 ombord,	 såväl	 som	nöd-syre	och	eW	 trauma-kit.	Alla	
ansträngningar	har	gjorts	för	aW	uppnå	höga	säkerhetsstandarder,	 i	styrhyWen	har	vi	en	EPIRB-nödläge,	Marine	
Rescue	GPS	för	aW	hiWa	våra	dykare,	långväga	radiotelefon	(endast	för	nödsitua<oner),	FM-	och	SW-radio,	4	VHF	
och	SSB-radio.	Det	finns	också	branddetektorer	 i	hela	båten	och	eW	 stort	antal	brandsläckare,	 all	 vår	personal	
utbildas	 av	 en	 brandkontrollspecialist	 i	 osannolikt	 händelse	 av	 eW	 utbroW.	 Det	 finns	 också	 <llräckligt	 antal	
personliga	flytvästar	och	livbojar	för	aW	bistå	samtliga	deltagare	ombord.	

Informa<on	om	M/Y	Aqua:	

Byggnadsår:	1998	(totalrenoverad	2019	

Längd:	28	meter	/	85	feet		

Höjd:	5,5	meter	/	18	feet	

Antal	kunder:	16	totalt	

Ombord:	Middagsrum,	bar	och	konferensrum	med	TV,	DVD-spelare,	spel,	bibliotek	och	DVDs.	

Maxhas<ghet:	9	knop	

BesäWning:	8	besäWningsmän	+	1	instruktör/guide	och	1	divemaster	guide	

Utrustning	 ombord:	 Compressor,	 nitrox,	 12	 L	 aluminimum	 flaskor,	 vikter	 och	 bälten,	 kompleW	 hyrutrustning	
<llgänglig	för	aW	hyra
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Ta	sig	Gll	och	från	Galapagos	
Ehersom	deWa	är	en	lång	resa	med	både	interna<onella	flyg	och	inrikesflyg	rekommenderar	vi	
eW	par	hotellnäWer	mellan	flygen.	DeWa	pga	eventuella	flyg-	eller	bagageförseningar.	På	resan	
<ll	Galapagos	rekommenderar	vi	två	näWer	i	Quito	eller	Guayaquil	och	på	hemresan	en	naW.	På	
deWa	säW	minskar	du	risken	aW	missa	något	flyg	eller	 tvingas	flyga	vidare	utan	diW	bagage.	Vi	
hjälper	dig	aW	boka	in	dessa	hotellnäWer	samt	transfer	i	samband	med	aW	vi	bokar	dina	flyg.	Flyg	
publiceras	cirka	<o	månader	innan	avresa	och	kan	bokas	in	först	då.	

I	samband	med	flygförslag	kan	du	även	få	alterna<v	på	möjliga	förlängningar	i	Ecuador	och	Peru	
och	möjligheten	aW	lägga	<ll	deWa	för	den	som	önskar.	Kontakta	oss	om	du	vill	ha	deWa.
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Dag	1	
Du	lämnar	Skandinavien	och	tar	flyget	<ll	Quito,	Ecuador.	Du	landar	samma	dag	och	får	transfer	
<ll	hotellet	i	Quito.	
			
Dag	2	
Ledig	dag	i	Quito/Guayaquil	på	egen	hand.	

Dag	3	
Du	checkar	ut	 från	hotellet	 i	Quito/Guayaquil	och	ta	en	taxi	 (på	egen	hand)	<ll	flygplatsen	för	
flyget	 <ll	 Baltra	 på	 Galapagos.	 Vid	 Baltras	 flygplats	 blir	 du	 upphämtad	 av	 personal	 från	
liveaboarden	och	får	transfer	<ll	båten.	Båten	lämnar	hamnen	och	du	får	en	genomgång	av	vad	
som	kommer	aW	ske	ombord.	Du	beger	dig	mot	Isla	Lobos	som	är	känd	för	sina	sjölejon	och	gör	
där	eW	check-dyk.	Du	har	där	även	möjlighet	aW	få	se	havsleguaner	och	havssköldpaddor.	

Dag	4	
Du	 åker	 vidare	 mot	 Punta	 Carrion	 och	 Baltra	 North	 East	 där	 du	 dyker	 under	 morgonen.	
Ehermiddagens	 plan	 är	 en	 landtur	 på	North	 Seymour	 Island	 innan	 du	 på	 kvällen	 åker	 vidare	
norrut.	

Dag	5	-	9	
Under	dessa	dagar	är	planen	aW	dyka	vid	och	runtomkring	de	två	nordligaste	öarna,	Wolf	och	
Darwin	 Island.	Här	 kommer	du	 aW	 få	 dykning	 av	 världsklass	med	bland	 annat	 en	 stor	mängd	
hajar.	 DU	 kommer	 sedan	 aW	 åka	 vidare	 söderut	 för	 aW	 dyka	 Vincent	 Bocca	 Point	 och	 Cape	
Douglas.	

0301	-	221	00			|			scubatravel.se	
info@scubatravel.se	
facebook.com/scubatravel.se

DITT GALAPAGOS-ÄVENTYR
DAG FÖR DAG

©magnuslundgren



Dag	10	
På	 morgonen	 är	 det	 <d	 för	 check-out	 och	 betalning	 av	 utrustningshyra,	 barnota,	 varor	 från	
skeppets	souvenirbu<k,	m.	m..	Det	är	också	nu	du	betalar	dricks	<ll	personalen	om	du	känner	
aW	du	vill	det.	Däreher	blir	du	förd	iland	och	vidare	med	ordnad	transport	<ll	flyget	som	tar	dig	
över	<ll	Quito/Guayaquil	på	fastlandet	i	Ecuador	(om	du	inte	valt	aW	förlänga	med	några	dagar	
på	land	på	Galapagos).	I	Quito/Guayaquil	har	du	yWerligare	en	säkerhets	naW	där	du	spenderar	
en	naW	innan	hemresan.	

Dag	11	
Du	lämnar	sedan	Quito/Guayaquil	för	aW	flyga	<llbaka	hem	<ll	Skandinavien	(om	du	inte	valt	aW	
förlänga	med	några	dagar	i	Ecuador,	Peru	etc).	

Dag	12	
Vid	det	här	 laget	bör	du	 vara	<llbaka	 i	 Sverige	 igen	med	minnen	 för	 livet	 samt	minneskorten	
fulla	av	fantas<ska	bilder.	

Vänligen	notera		
Vårt	program	är	 endast	 en	preliminär	plan	 som	påverkas	u<från	de	 yWre	 förutsäWningar	 som	
vädergudarna	belönar	oss	med.	Det	 innebär	aW	vi	kan	behöva	flyWa	ak<viteter	och	dykplatser	
<ll	andra	dagar	och	även	ersäWa	planerade	ak<viteter	med	alterna<va	om	så	krävs.	Vi	ber	dig	aW	
vara	flexibel.	

DIN GALAPAGOS-EXPEDITION
DAG FÖR DAG
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Dag	1	

Förmiddag	-	Baltra	flygplats	

Vid	 ankomsten	 <ll	 Seymour	 Ecological	 Airport	 genomförs	 en	 kontroll	 först	 för	 aW	 säkerställa	 aW	 inga	
främmande	växter	eller	djurarter	 införs	på	öarna.	Dessutom	stämplas	diW	TCC	 (Transit	Control	Card);	deWa	
måste	hållas	i	säkert	förvar	under	din	resa,	ehersom	det	måste	presenteras	igen	på	diW	returflyg.	Dessutom	
ska	 na<onalparksavgiher	 betalas	 <ll	 Galapagos	 (ca	 100	 US	 $),	 om	 deWa	 ännu	 inte	 har	 betalats.	 Din	 guide	
kommer	aW	möta	dig	på	flygplatsen,	hjälpa	dig	med	bagaget	och	följa	dig	på	den	korta	bussresan.	Här	kläWrar	
du	 ombord	 på	 yachten	 Aqua.	 Eher	 aW	 ha	 hälsat	 på	 besäWningen	 och	 kaptenen	 <lldelas	 dina	 din	 hyW	 och	
sedan	kommer	du	aW	njuta	av	din	första	lunch	ombord.	

Ehermiddag	-	Baltra	North	East		

DeWa	är	den	perfekta	platsen	aW	börja	diW	äventyr	med	mindre-strömmar.	Denna	dykplats	är	för	äventyrliga	
dykare	som	vill	se	fascinerande	lava-	och	klippforma<oner	samt	eW	otroligt	antal	marina	arter.	På	djupet	av	
cirka	 20	 m	 kan	 vi	 se	 vitmenad	 revhaj,	 pelagisk	 fisk,	 revfisk,	 rockor	 och	 sköldpaddor.	 Dessutom	 kommer	
sjölejon	 aW	 vara	 dina	 följeslagare	 vid	 inträde	 och	 vid	 säkerhetsstopp.	 Ibland	 kan	 hammarhajar	 ses	 simma	
omkring	i	närheten.	

Dag	2		

Förmiddag	-	Bartolome	

Beläget	öster	om	San<ago	Island	är	denna	 lilla	ö	känd	för	siW	unika	spjutliknande	topp.	En	stenig	plarorm	
som	börjar	vid	15	m	djup	och	försvinner	ner	mot	i	havsboWen	ger	goda	möjligheter	aW	se	pelagiska	djur.	Du	
kan	 förvänta	 dig	 aW	 se	 några	 av	 följande:	 sjöhästar,	 revhajar	med	 vitmenad	 revhaj,	 revfisk	 (inklusive	 stora	
s<mm	av	jagande	kirurgfiskar),	barrakudor,	sköldpaddor,	mobula-rockor,	s<ckrockor,	skorpionfiskar	och	olika	
ryggradslösa	djur.	

Ehermiddag	-	Cousin's	Rock	

Cousin's	 rock	 ligger	 nordöst	 om	 ön	 San<ago,	 nära	 Bartolome.	 Denna	 dykplats	 har	 en	 unik	 och	 fantas<sk	
topografi	 av	 skuggade	 stenhyllor	 där	 djur,	 både	 stora	 och	 små,	 kan	 hiWas	 vila	 och	 äta.	 Det	 är	 en	 av	 de	 få	
platserna	där	du	kan	se	endemisk	svart	korall	bland	mängder	av	färgglada	musslor,	alger,	flora	och	fauna	som	
täcker	klipporna	som	färgstänk.	Under	vårt	y<ntervall,	leta	eher	pingviner	som	bor	i	det	omgivande	området.	
Du	 kan	 förvänta	 dig	 aW	 se	 några	 av	 följande	 marina	 liv:	 sjölejon,	 Galapagoshajar,	 vita	 spetsrevhajar,	
sköldpaddor,	 sjöhästar,	 barrakudor,	 rockor,	 örnrocka,	manta	 rockor	 och	 revfisk	 (inklusive	 stora	 s<mm	med	
bullseye	pufferfish).	
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Dag	3	

Förmiddag	och	ehermiddag	-	Wolf	Island	

Uppkallad	 eher	 den	 tyska	 geologen	 Theodor	Wolf	 når	 den	 utdöda	 vulkan	 253	m	 (780h)	 över	 havet	 och	
ligger	cirka	160	km	(100	m)	nordväst	om	Isabela	Island.	Landbesök	är	emeller<d	inte	<llåtna,	fågelliv	som:	
rödfotade	 boobies	 och	 vampyrfinkar	 kan	 ses	 från	 båten.	 För	 våra	 dyk	 väljer	 vi	 från	 eW	 urval	 av	 rev	 och	
väggar,	 de	 flesta	 har	 medelstora	 <ll	 starka	 strömmar,	 där	 användning	 av	 handskar	 och	 revkrokar	
rekommenderas.	S<mm	av	pelagisk	fisk	är	huvudaWrak<onen,	men	du	kan	också	se	hammarhajar,	vivenade	
och	Galapagoshajar.	(Maj-november).	

Dag	4	
Förmiddag	&	ehermiddag	-	Darwin	Island	

En	vulkan	som	når	165	m	(490h)	över	havsnivån	namngavs	för	aW	hedra	naturforskaren	Charles	Darwin.	Det	
är	en	av	de	minsta	öarna	i	Galapagos	skärgård	och	som	på	Wolf	Island	är	inga	landbesök	<llåtna.	En	av	de	
mest	 berömda	 dykplatserna	 är	 "Darwin's	 Arch",	 som	 ger	 eW	 fantas<skt	 drihdyk	 längs	 väggen	 på	 eW	
genomsniWligt	djup	på	bara	9	meter.	Medium	<ll	starka	strömmar	kan	förväntas,	men	du	kan	förvänta	dig	
aW	se	många	hammarhajar,	svarta	revhajar,	silkeshajar	och	Galapagoshajar!	S<mm	av	jacks	är	en	vanlig	syn,	
<llsammans	med	sköldpaddor,	ängelfisk	och	muränor.	Tillfälliga	observa<oner	av	<gerhajar,	manta	 rockor	
och	delfiner	gör	deWa	<ll	eW	spännande	dyk.	Det	kan	också	ses	valhajar	mellan	maj	-	november.	
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Dag	5			
Förmiddag	/	Ehermiddag	-	Wolf	Island	

Uppkallad	eher	den	tyska	geologen	Theodor	Wolf	når	den	utdöda	vulkan	253	m	(780h)	över	havet	och	ligger	
cirka	 160	 km	 (100	 m)	 nordväst	 om	 Isabela	 Island.	 Landbesök	 är	 emeller<d	 inte	 <llåtna,	 fågelliv	 som:	
rödfotade	boobies	och	vampyrfinkar	kan	upptäckas	från	båten.	För	våra	dyk	väljer	vi	från	eW	urval	av	rev	och	
väggar,	de	flesta	har	medel	<ll	starka	strömmar,	där	användning	av	handskar	och	revkrokar	rekommenderas.	
S<mm	 av	 pelagisk	 fisk	 är	 huvudaWrak<onen,	 men	 du	 kan	 också	 se	 hammarhajar,	 vitafenad	 revhaj	 och	
Galapagoshajar.	(Maj-november).		

Dag	6		
Förmiddag	-	Vicente	Roca	Point	

Vi	kommer	aW	korsa	Bolivarkanalen	för	sista	gången	<ll	Vicente	Roca	Point,	precis	vid	mynningen	av	Isabellas	
hästskoformade	sund.	När	du	kommer	in	i	en	mörk	groWa	under	en	spektakulär	båge,	kommer	brusande	ekon	
av	 vågorna	 aW	 följa	 dig.	 Precis	 runt	 hörnet	 erbjuder	 den	 kollapsade	 amfiteatern	 Volcan	 Ecuador	 ge	 en	
imponerande	utsikt.	VaWnets	 i	sundet	är	 lugnare	och	välskyddad	mot	det	mer	ak<va	vaWnet	utanför	och	är	
eW	utmärkt	ställe	för	snorkling	bland	olika	arter	av	hajar,	pingviner,	blåsfiskar	och	<ll	och	med	sjöhästar!	

Ehermiddag	-	Cape	Douglas	

Cape	 Douglas	 ger	 dig	 fantas<ska	 möjligheter	 aW	 observera	 en	 stor	 mängd	 marint	 liv,	 ovanför	 och	 under	
vaWnet!	När	du	 förbereder	dig	 för	diW	dyk	 kan	du	 se	Galapagos-pingviner,	Galapagos	flyglösa	 kormoranter	
och	galapagos	marina	leguaner	som	endast	finns	på	öarna.	En	säker	syn	är	leguanerna	som	simmar	och	äter	
på	klipporna	under	ytan.	Marint	liv	du	kan	se	är:	bavish,	hornhajar,	Mola	Mola	och	eventuellt	bardvalar!.		
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Dag	7		
Förmiddag	-	Roca	Blanca	

För	dykare	är	Roca	Blanca	eW	mecka	 för	havsliv.	 Ligger	på	 Isabela-öns	 sydöstra	kust,	det	är	en	av	de	bästa	
dykplatserna	som	centralöarna	har	aW	erbjuda.	På	grund	av	det	kallare	vaWnet	runt	de	centrala	öarna	ökar	
deWa	mångfalden	 i	 det	marina	 livet.	Du	 får	 se	 fantas<skt	 liv	här,	 som:	haj,	manta-	och	örnrockor,	 sjölejon,	
muränor,	hummer	och	en	stor	popula<on	av	tropisk	fisk.	

Förmiddag	-	Pinzon	

Det	är	en	liten	ö	som	ligger	utanför	Santa	Cruz	västra	kust,	cirka	1	<mme	från	Puerto	Ayora.	Det	är	en	utmärkt	
plats	 för	nybörjare	och	erfarna	dykare,	och	erbjuder	många	 lekfulla	 sjölejon,	 sköldpaddor	och	bavish.	Den	
djupa	väggen	är	för	mer	erfarna	dykare	och	är	en	fantas<sk	plats	aW	se	sjöhästar,	rockor,	olika	arter	av	hajar	
och	hummer.	Under	de	varmare	månaderna	är	Pinzon	en	favoritplats	för	Manta-rockor	och	delfiner.		

Dag	8	

AM	-	Highlands	(Santa	Cruz)	

Vägen	<ll	höglandet	lämnar	från	Bellavista,	en	liten	by	som	ligger	15	minuters	bilresa	från	Puerto	Ayora,	och	
passerar	genom	jordbrukszonen	nära	na<onalparkens	gräns,	Miconia	Zone,	och	går	sedan	<ll	Fern	och	Sedge-
zonen.	Med	klart	väder,	har	deWa	område	vackra	vyer	med	böljande	kullar	och	utdöd	vulkaniska	kullar	täckta	
med	gräs	och	frodig	grönska	året	runt.	Här	besöker	du	Twin	Craters	samt	en	lokal	ranch	där	vi	kan	observera	
den	stora	sköldpaddan	som	lever	på	Santa	Cruz	Island	i	dess	naturliga	livsmiljö.	

Baltra	flygplats	

Det	 är	 dags	 aW	 säga	 adjö	 <ll	 Galapagos!	 Det	 har	 varit	 eW	 nöje	 aW	 följa	med	 dig	 på	 denna	 unika	 resa	 och	
hoppas	se	dig	igen	mycket	snart!	

Med	 hjälp	 av	 naturalistguiden	 och	 några	 besäWningsmedlemmar	 tar	 jolle	 dig	 och	 diW	 bagage	 <ll	 Seymour	
ekologiska	flygplats,	där	vi	tar	transfern	<llbaka	<ll	flygplatsen.
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OM DYKRESAN

Datum		 3	-	13	oktober	2021	
Resmål		 Galapagos	-	Ecuador	-	Pacific	Ocean	

Inkluderat	i	priset	

➔	Flyg	Skandinavien	–	Baltra,	Galapagos	t/r	
➔	3	hotellnäWer	och	transfers	i	Quito/Guayaquil	(2	näWer	före	och	1	naW	eher	
Galapagosvistelsen)	
➔	Grupptransfer	från	Baltra	flygplats	-	Galapagos	Aqua	t/r	
➔	7	näWer	ombord	på	Galapagos	Aqua	i	delad	hyW	med	eget	badrum	
➔	Dykning	med	guide,	12	L	tank,	bly	och	viktbälte,	upp	<ll	3-4	dyk	per	dag,	totalt	18-20	dyk	
➔	Engelsktalande	dykledare	
➔	Säkerhetsutrustning,	personlig	dyk	GPS,	stormvissla,	räddningslampa	för	dykare	och	SMB		
➔	Dykplatser	enligt	ovan	nämnd	schema	(kan	bli	ändrat	beroende	på	väder	och	vind)	
➔	Alla	mål<der	och	dryck	inkl.	vaWen,	tee	och	kaffe	(exkl.	alkohol	och	läsk)	ombord	
➔	Handdukar	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Avbeställningsskydd	samt	rese-	och	dykförsäkring	
➔	Ingala	Transfer	Card	(endast	inkluderat	i	gruppflyg	<ll	San	Cristobal)	
➔	Na<onalparksavgiher	&	skaWer	(kontant	vid	ankomst	<ll	flygplatsen,	ca	USD	100)	
➔	Tryckkammarsupport	(betalas	kontant	på	Galapagos	Master,	ca	USD	35)		
➔	Ev.	förlängningsdagar	på	San	Cristobal,	Lima,	Machu	Picchu	etc.	
➔	Hyra	av	dyktrustning	
➔	Nitrox	32%	
➔	Dricks	<ll	guider	och	besäWning,	rekommenderas	men	är	inte	eW	krav	
			

Pris	per	person	79	995	SEK	

På	vilka	sä9	kan	jag	betala	min	resa?	
Via	bankgiro,	kontoöverföring	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	 bekrähat	 en	 bokning	 med	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 kommer	 du	 aW	 få	 en	
bokningsbekrähelse	inom	en	<ll	två	arbetsdagar.	För	aW	kunna	säkra	din	plats	på	resan	så	behöver	
du	betala	en	anmälningsavgih	på	3	000	SEK	inom	7	dagar	från	bokningsdatumet.	DeWa	är	en	resa	
med	 reguljärflyg,	 du	måste	 betala	 hela	 flygkostnaden	 för	 aW	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 ska	 kunna	
boka	diW	flyg.	 Innan	deWa	är	 gjort	 kan	flygkostnad	och	<llgång	 förändras.	 Flyg	blir	<llgängligt	och	
betalas	 ca	<o	månader	 innan	din	avresa.	Resterande	 slutbetalning	 ska	vara	Scuba	Travel	<llhanda	
senast	35	dagar	innan	avresa.	

	

Kontakt		
	

Scuba	Travel	Scandinavia		
0301-22100	-	info@scubatravel.se
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Betalning	och	kontakt	

På	vilka	sä9	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	 bekrähat	 en	 bokning	 med	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 kommer	 du	 aW	 få	 en	
bokningsbekrähelse	 inom	 en	 <ll	 två	 arbetsdagar.	 För	 aW	 kunna	 säkra	 din	 plats	 på	 resan	 så	
behöver	du	betala	en	anmälningsavgih	på	7	000	SEK	inom	7	dagar	från	bokningsdatumet.	DeWa	
är	en	resa	med	reguljärflyg,	du	måste	betala	hela	flygkostnaden	för	aW	Scuba	Travel	Scandinavia	
ska	 kunna	 boka	 diW	 flyg.	 Innan	 deWa	 är	 gjort	 kan	 flygkostnad	 och	<llgång	 förändras.	 Flyg	 blir	
<llgängligt	och	betalas	ca	<o	månader	innan	din	avresa.	Resterande	slutbetalning	ska	vara	Scuba	
Travel	<llhanda	senast	35	dagar	innan	avresa.	
	
Kontakt		
	
Scuba	Travel	Scandinavia		
0301-22100	-	info@scubatravel.se	

Vänligen	notera	följande:	

När	du	bokar	accepterar	du	Scuba	Travel	Scandinavias	resevillkor.	Inträffar	kostnadsökningar	för	
Scuba	Travel	eher	aW	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	 får	arrangören	höja	priset	 för	resan	
med	 eW	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	 om	 dessa	 t.ex.	 beror	 på	 ändringar	 i	
transportkostnader,	 flyg,	 skaWer	 &	 avgiher	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
uvlykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informa<on,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 eW	 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	räW	aW	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	aW	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	räW	<ll	kompensa<on	eller	återbetalning.
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Tillägg	
					
➔	Hyra	av	dykutrustning	
Dykutrustning	finns	<llgänglig	aW	hyra.	12L-flaska,	vikter	och	viktbälte	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	deWa	går	det	aW	
hyra.	Fråga	oss	om	prislista.	

➔	Avbeställningsskydd	
Avbeställningsskydd	 via	 ERV	 kan	 läggas	 <ll	 för	 6%	 av	 resans	 totala	 pris.	 Måste	 beställas	 i	
samband	med	resan,	och	betalas	sam<digt	som	anmälningsavgih.	
			
➔	Extra	bagage	
På	grund	av	alltmer	stränga	restrik<oner	då	det	gäller	bagagevikt	på	flyget	så	måste	varje	väska	
godkännas	 av	 flygbolaget.	 Vi	 hjälper	 gärna	 <ll	 ifall	 ni	 behöver	 boka	 extra	 bagage.	 Avgiherna	
varierar	mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	<d	inför	avresa.	

VikGgt	
			
➔	DiW	pass	måste	vara	gil<gt	minst	6	månader	eher	din	hemkomst.	Flyger	du	via	Guam	eller	
USA	måste	du	ansöka	om	ESTA	senast	72	h	innan	avresa.	DeWa	görs	enkelt	via	denna	länk	och	
kostar	ca	17	USD	per	person:	hWps://esta.cbp.dhs.gov/esta/.	ESTA-<llståndet	är	gil<gt	under	två	
års	<d	(förutsaW	aW	diW	pass	inte	går	ut	inom	denna	<d).	
			
➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	eW	gil<gt	dykcer<fikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	
dykare.	
			
➔	 För	 denna	 resa	 rekommenderar	 vi	 alla	 dykare	 aW	 vara	 cer<fierade	 PADI	 Advanced	 Open	
Water-dykare	 eller	motsvarande,	 samt	ha	 cirka	 50	 loggade	dyk.	Har	 du	 inte	 loggat	 något	 dyk	
under	senaste	året,	rekommenderar	vi	aW	du	gör	eW	avrostningsdyk	innan	avresan.	

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

	
När	du	bokar	accepterar	du	Scuba	Travel	Scandinavias	 resevillkor.	 Inträffar	kostnadsökningar	 för	Scuba	
Travel	eher	aW	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	får	arrangören	höja	priset	för	resan	med	eW	belopp	
som	motsvarar	kostnadsökningarna	om	dessa	t.ex.	beror	på	ändringar	i	transportkostnader,	flyg,	skaWer	
&	avgiher	och	ändringar	i	valutakurser.	Angivet	innehåll	på	uvlykter	som	Scuba	Travel	Scandinavia	har	i	
sin	 informa<on,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	antal	dyk,	dykning	på	eW	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	räW	aW	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	
anser	 aW	omständigheterna	 kan	äventyra	 resenärernas	eller	 fartygets	 säkerhet.	Vid	 sådan	ändring	har	
resenären	ingen	räW	<ll	kompensa<on	eller	återbetalning.
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PrakGskt	om	Galapagos	och	expediGonen	
					

➔	Försäkringar	
För	aW	 få	 lov	aW	dyka	på	Galapagos	krävs	papper	på	aW	du	har	en	 fungerande	dykförsäkring.	
Observera	 aW	 deWa	 inte	 är	 det	 samma	 som	 en	 vanlig	 sjukvårdsförsäkring.	 Har	 du	 ingen	
dykförsäkring	sedan	<digare	löser	du	den	enklast	på	Divers	Alert	Network,	DAN.	

➔	SMB,	handskar	och	revkrok	
Det	 kommer	 vara	 måWlig	 <ll	 stark	 ström	 under	 flera	 av	 våra	 dyk.	 Strömmen	 är	 oha	 en	
förutsäWning	för	aW	vi	ska	få	det	rika	djurliv	vi	vill	ha.	Skulle	du	komma	bort	från	gruppen	måste	
du	 ha	 din	 egen	 SMB,	 ytmarkeringsboj.	 För	 aW	 hantera	 strömmen	 underläWar	 det	 aW	 ha	
skyddande	handskar	och	en	så	kallad	revkrok.	Saknar	du	revkrok	kan	du	beställa	en	här:	hWp://
www.scubastore.com/dykning/best-divers-reef-hook-pocket/31081/p	

➔	Öronproblem	
De	flesta	av	oss	kommer	ligga	i	vaWnet	många	<mmar	dagligen	under	denna	resa.	Då	kommer	
dessvärre	 öronbekymmer	 som	 på	 beställning.	 Alla	 bör	 därför	 ha	 med	 sig	 förebyggande	
behandling	 mot	 yWre	 hörselgångsinflamma<on,	 extern	 o<t.	 EW	 bra	 recepvriW,	 förebyggande	
läkemedel	 mot	 yWre	 hörselgångsinflamma<on	 är	 O<nova.	 Har	 du	 oha	 bekymmer	 bör	 du	
dessutom	 ha	 med	 örondroppar	 för	 behandling	 av	 en	 uppkommen	 inflamma<on	 t.	 ex.	
Terracortril	med	polymyxin	B.	Denna	medicin	är	receptbelagd,	men	går	 i	 regel	aW	få	utskriven	
om	du	förklarar	syhet	med	den	för	din	läkare.	Observera	aW	yWre	hörselgångsinflamma<on	inte	
har	något	med	tryckutjämningsproblem	aW	göra.	Har	du	oha	bekymmer	med	tryckutjämning	av	
öron	eller	bihålor	bör	du	istället	be	läkaren	läkaren	skriva	ut	avsvällande	medicin	i	form	av	t.	ex.	
Rinexin.	
➔	Klimat	
Det	 är	 kallt	 i	 vaWnet,	 men	 ganska	 så	 varmt	 på	 land	 då	 vi	 ska	 <ll	 Galapagos	 i	 november.	
VaWentemperaturen	kommer	variera	mycket	från	plats	<ll	plats	beroende	på	strömmarna,	men	
vi	kan	räkna	med	temperaturer	mellan	18-23	grader.	En	bra	dubbel	våtdräkt	med	handskar	och	
huva	är	därför	aW	föredra.	Vad	det	gäller	klädsel	på	land	kommer	du	aW	spendera	det	mesta	av	
<den	 i	shorts	och	t-shirt.	Temperaturen	dag<d	 ligger	på	cirka	20	grader	eller	strax	däröver.	På	
kvällarna	kan	det	bli	kyligare,	ner	mot	15	grader.	En	varm	tröja	är	därför	lämpligt	aW	ha	med	sig.	
➔	Elu9ag	
På	vår	liveaboardbåt	Galapagos	Aqua,	men	även	iland	på	Galapagos	samt	i	Ecuador,	är	eluWagen	
amerikanska	s<ckkontakter	bestående	av	två	plaWa	s<h	med	120	volt.	
➔	Resevaluta	
Valutan	på	Galapagos	och	i	själva	Ecuador	är	US	dollar.	De	flesta	större	hotell,	restauranger	och	
bu<ker	accepterar	kreditkort.	

➔	Dricks	
Olika	länder	har	olika	drickskulturer.	Hos	oss	i	Europa	förekommer	normalt	inte	större	summor	i	
dricks,	 medan	 det	 i	 andra	 delar	 av	 världen	 är	 den	 huvudsakliga	 delen	 av	 lönen	 inom	
serviceyrken.	I	Ecuador	är	det	kutym	aW	betala	dricks.	Om	man	vill	betala	dricks	<ll	personalen	
på	vår	båt	och	hur	mycket	man	betalar	är	högst	personligt.	En	riktlinje	är	aW	betala	ungefär	10%	
av	kostnaden	för	liveaboarden.	Dricks	<ll	besäWningen	ges	som	en	samlad	summa	när	vi	checkar	
ut	från	båten.	Pengarna	lämnas	i	eW	kuvert	<ll	kaptenen,	som	ansvarar	för	en	räWvis	fördelning.	
➔	Kameror	och	linser	
De	flesta	av	oss	vill	förmodligen	dokumentera	vår	resa	med	olika	typer	av	kameror.	 	Vidvinkel-	
och	 normallinser	 från	 10,5	 mm	 <ll	 ca	 50	 mm	 är	 det	 som	 är	 mest	 brukbart	 under	 ytan.	
Makroop<ker	för	undervaWensbruk	kommer	du	knappast	aW	använda,	men	det	finns	mo<v	även	
för	deWa	om	du	är	en	passionerad	makrofotograf.	För	aW	fotografera	 fåglar	och	andra	djur	på	
land	är	det	tacksamt	aW	ta	med	någon	form	av	teleop<k	med	längre	brännvidd.	

➔	Dykbag	
Vid	 landbaserade	 delar	 underläWar	 det	 om	 du	 har	 någon	 form	 av	 dykbag	 <ll	 din	 snorklings-
utrustning.	EW	bra	och	billigt	läWviktsalterna<v	är	en	IKEA-kasse.
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