UPPLEV

RAJA AMPAT
EN RESA TILL HJÄRTAT AV MARIN BIOLOGISK MÅNGFALD MED MAGNUS LUNDGREN

OEMOTSTÅNDLIGA RAJA AMPAT. Följ med till orörda
korallträdgårdar i östra Indonesien. 1500 korallöar
omringade av ett överflöd av marina livsformer. Här
finns fler fisk- och korallarter än någon annanstans på
jorden. En destination som alla dykare har på sin
“bucketlist”.
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Världens största marina mångfald
Orörd skyddad arkipelag
Mantor i putsar-sta:oner
Wobbegonger och vandrande epåle@haj
Foto-workshop ombord - Magnus Lundgren
Korallrev, underva@ensgro@or, mangrove
Dykplats med världsrekord i ﬁskarter
Kryssning ombord på Emperor Raja Laut
0301 - 221 00 | scubatravel.se
info@scubatravel.se
facebook.com/scubatravel.se

Mångfaldens högborg
Häng med Magnus Lundgren, uv-fotograf och Indonesien-expert, :ll Raja Ampat för en
kryssning på den fantas:ska dykbåten Emperor Raja Laut. Det ﬁnns så oerhört många skäl
:ll varför just Raja Ampat är högst upp hos många resande dykares “bucket list”. Det är just
mångfald i miljöer och arter i kombina:on med e@ orört och skyddat örike som lockar allra
mest.
Vi dyker på legendariska putsarsta:oner som besöks av revmantor och ibland en och annan
jä@emanta, wobbegonghajar lurar under överhäng och om na@en kan vi få se en sorts haj
som “går fram” över korallrevet. Fyra miljoner hektar av Raja Ampats kust- och havsområde
har blivit Indonesiens första haj- och mantareservat då befolkningen har inse@ a@ storvilt är
mer värda livs levande.
EZer e@ ﬂertal expedi:oner och uppdragfotograﬁng i området menar Magnus a@ han
aldrig besökt e@ så komple@ och komplext ekosystem. Dykplatserna är så varierande med
unika makromiljöer där mandarinﬁskar, pygmésjöhästar och symbio:ska förhållanden
växlas med dynamiska dykplatser där sweetlips, taggmakrill, barracudor och
läderlappsﬁskar trängs i s:m utmed sprakande korallväggar. I de centrala delarna huserar
mjukkorallrev som verkar vara direkt hämtade ur Fantasy-skildringar. Och det ﬁnns ﬂer
miljöer såsom mangrove i blå@ va@en, lugna korall-laguner, ac:onfyllda underva@ensberg
och fotogeniska gro@öppningar.
Raja Ampat är en plats alla dykare borde få besöka.
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Rekord i ﬁskarter
Det var i Dampier Strait, en del av Raja Ampat, som området blev dubbat :ll den marina
mångfaldens heliga graal när det räknades in 284 ﬁskarter på e@ dyk av e@ forskarteam vid
Koﬁau Island. En modern inventering u`ördes genom Indonesian Ins:tute of Sciences (LIPI)
av den kände ﬁskbiologen Dr Gerry Allen som visade a@ 60-70% av alla världens korallarter
lever i Raja Ampat. Undersökningen bekräZade det som vi dykare redan se@ – en
oöverträﬀad mångfald.
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En kryssning i Raja Ampats örike
Utanför nordvästra spetsen av Bird's Head Peninsula utgör Raja Ampat en av de sista
utposterna för den indonesiska övärlden. Raja Ampat består av 1 500 mestadels obebodda
korallöar som ligger spridda runt de fyra största öarna Misool, Salawa:, Batanta och
Waigeo. Raja Ampat betyder “de fyra konungarna” på indonesiska.
Kryssningen gör vi med den fantas:ska dykbåten Emperor Raja Laut, som startar från
Waisai och sedan fortsä@er söderut mot Misool och övärlden däromkring. Ru@en kommer
a@ avslutas i hamnen i Sorong.
Raja Ampat är en äkta vildmark där endast e@ fåtal människor med en gammaldags och
tradi:onell livss:l bor. Den geograﬁska isoleringen har bidragit :ll a@ Raja Ampat är i stort
se@ orört och den största biologiska mångfalden på jorden har kunnat bevaras.
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Magnus Lundgren
Magnus har 25 års erfarenhet av a@ leda
expedi:oner över hela världen och kan räknas som
en Indonsien-expert. Han har bo@ på Bali i 1,5 år och
de@a kombinerat med alla hans expedi:oner dit
borgar för en extra krydda och utveckling för er
deltagare under er exklusiva Raja Ampat-kryssning.
”Det är all:d min målsä@ning a@ hjälpa
expedi:oners deltagare på just deras ambi:onsnivå,
så a@ råd och :ps kan användas där och då.” På resan
är Magnus med som er egen Photo Pro.

Om Magnus i all korthet
Magnus bilder publiceras över hela världen och har pry@ dubbelsidor i Na:onal Geographic Magazine.
Han senaste bok “E@ vildare liv” blev utsedd :ll Årets Pandabok av WWF i Sverige. Idag är Magnus en
drivande kraZ bakom världens två största fotoprojekt: Wild Wonders of Europe [wild-wonders.com] och
Wild Wonders of China [www.wildwondersofchina.com]. Han är en av grundarna :ll s:Zelsen Wild
Wonders Founda:on och stolt medlem av Naturfotograferna/N.
Magnus har en lång lista över interna:onella utmärkelser som sträcker sig över ﬂera decennier. Mest
stolt är han själv över sina utmärkelser i den pres:gefyllda tävlingen ”Wildlife Photographer of the Year”
och “European Wildlife Photographer of the Year”. Magnus arbetar som professionell fotograf sedan
ﬂera år:onden och är just nu rankad som nummer tre i världen på Underwater Compe::on oﬃciella UVfotograf-lista. Hans senaste bok “E@ vildare liv” blev utsedd av WWF :ll Årets Pandabok.
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Jesper fotograferar en wobbegong. Manta Sandy, Raja Ampat

Foto-workshop med Magnus Lundgren
Du kommer a@ ge dig själv chansen a@ ta spektakulära bilder av stora scenerier, hajar, rockor och
makroliv i världens rikaste korallmiljö. Magnus är expert på det och håller presenta:oner under
resan kopplade :ll de dyk vi har framför oss.
PresentaLoner
-Om Raja Ampats marina mångfald
-A@ fotografera på korallrevet
-Vidvinkel- och makrotekniker
-Mantor på bild
Bildidéer & förverkligande
Magnus tar upp nya bildidéer och hur de kan genomföras. Som t ex ﬁsheye och blixtar, CFWA,
WAM, naturligt ljus, split-bilder, fartbilder, silue@er, X-ray-bakgrunder, bild med modell m.m.. Det
ﬁnns då :d a@ diskutera hur du kan förverkliga just dina idéer.
Under resans gång lämnar Magnus gärna feedback one-on-one på dina bilder, idéer, möjligheter
och teknik. I god :d innan avresa får du e@ utskick om vad som är bra a@ ha med så a@ du kommer
väl förberedd :ll de@a äventyr. Du har också möjlighet a@ bolla speciﬁka frågor kring resan eller UVfoto med Magnus inför resan på magnusl@scubasupply.se.
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Vår resruR
Vår 10 dagars/9 nä@ers-kryssning kommer täcka stora delar öriket. Här är några de möjliga
dykplatserna:
Centralt
Gam - Mayhem, Dalam & Citrus Ridge
Penemu - Barracuda Point, My Reef, Melisa's Garden & Galaxy
Arborek - Arborek Je@y, Manta Sandy & Lolasi
Cape Kri Area: Cape Kri, Chicken Reef, Sardine Reef, Blue Magic, Mioskon & Mike’s Point
Norr
Wayag - Pelagic Rock, Figure 8 Rock and the world-famous Wayag Lagoon
Kawe: Eagle Rock & Black Rock
Aljui Bay: Pearl Farm Je@y, White Wall, Teardrop & Waterlogged
Söder
Daram Area - Candy Store, Wet Dream & Two Tree
Wayilbatan Area - Wedding Cake, Barracuda, Dunia Kecil & Four Kings
Fiabacet Area: Boo Windows, Tank Rock, Nudi Rock, Shadow Reef & Whale Rock
Pele Area: Pele Playground, Ne@ed Corner, Kaleidoscope & Tobblerone
För a@ kunna delta på denna resa behöver du ha minst 30 loggade dyk och minst vara cer:ﬁerad
som Advanced Open Water eller motsvarande. Dykningen kan variera från lugna dyk :ll starka
strömmar. Om du själv eller dykledaren känner a@ du inte har förmågan a@ klara av starka
strömmar kommer du bli ombedd a@ stå över de dyken för a@ öka säkerheten.
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Emperor Raja Laut - din liveaboard
Asiens geograﬁ, klimat, logis:k och infrastruktur har vissa utmaningar, och Emperor Raja
Laut är byggd för a@ ta hand om de utmaningarna på bästa möjliga sä@. Raja Laut betyder
“havets kung” och när du kliver på fartyget som är byggt som en skonare i trä, kommer du
a@ känna dig som en kung på havet.
Fartyget tar 12 gäster fördelat på 6 hy@er, 3 med dubbelsängar och 3 med två enkelsängar.
Alla hy@er har en-suite badrum, säkerhetsskåp och individuell luZkondi:onering.
Precis som hy@erna är resten av båten byggd med i hög nivå inklusive loungen där du kan
njuta av luZkondi:onering, en stor TV-skärm med ﬁlmer, musik och böcker. Det ﬁnns även
en minibar för den som vill ta något uppfriskande :ll kvällen. En våning upp ﬁnner du e@
stort trädäck med solstola för a@ njuta av solen eller av skuggade områden.
Dykningen genomförs från två stora ribbåtar som lä@ kan ta sig fram :ll alla dykplatser.
Nitrox :ll de som är Nitrox-cer:ﬁerade. Det ﬁnns två dykguider ombord som hjälper er hi@a
rä@ under va@net, och komple@ säkerutrustning som krävs ﬁnns ombord för a@ genomföra
dykning på avlägsna platser i Asien.
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VÅR BÅT I RAJA AMPAT
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Ta sig Lll och från Raja Ampat
EZersom de@a är en lång resa med både interna:onella ﬂyg och inrikesﬂyg rekommenderar vi
säkerhetsnä@er på hotell mellan ﬂygningarna. De@a p g a a@ eventuella ﬂyg- eller
bagageförseningar kommer när man minst anar det, och a@ ta ner ﬂygningen i etapper.
På resan :ll Raja Ampat går oZast ﬂyget via Jakarta eller Manado där du byter :ll inrikesﬂyg. Vi
rekommenderar därför en na@ i Jakarta på utresan och en na@ på hemresan. På de@a sä@
reduceras risken för dig a@ missa något ﬂyg eller tvingas ﬂyga vidare utan di@ bagage. Vi hjälper dig
a@ boka in dessa hotellnä@er samt transfer i samband med a@ vi bokar dina ﬂyg. Flyg publiceras
cirka :o månader innan avresa och kan bokas in först då.
Innan vi bokar di@ ﬂygpaket behöver vi veta om du är sugen på a@ genomföra den förlängning :ll
Lembeh i Norra Sulawesi som erbjuds eZer din vistelse i Raja Ampat.

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

OSLAGBAR FÖRLÄNGNING

LEMBEH
MAKRO MECKA MED MAGNUS LUNDGREN

BEST OF INDONESIA. Vi vill påstå att dyka i Lembeh
direkt efter Raja Ampat är den perfekta kombon.
Lembeh är ju muck- och makrodykningens vagga och
erbjuder precis den typ av motiv som kompletterar Raja
Ampat på absolut bästa sätt. Häng med oss ut på
lavasanden för att kolla in varelser som du kanske inte
trodde fanns.
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Muck-dykningens vagga
Dykcenter med 1 guide per 2 dykare
Enastående makromo:v
Black water-dyk möjligt
Makrofoto-workshop med Magnus
Lär dig snoota och ﬂer makro-tekniker
Close Focus Wide Angle
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Lembeh Strait
Här handlar all:ng om unika varelser, makro och vidvinkel-makro. Det är e@ av Magnus
favoritställen a@ dyka på och hårdiskarna fylls upp snabbt med bilder.
Världsberömt för si@ makroliv anses Lembeh av många som en av, eller rent av den bästa
platsen i världen för makrofotografering. Lembeh-sundet är 12 km långt och som mest 3
km bre@ men vi dyker även utanför sundet. Vi dyker länge och ganska grunt i lugna
förhållande över svart vulkansand där sjöhästar och nakensnäckor bor. Det mesta ﬁnns här
som din makrolins kan önska sig.
Vi kommer också a@ kör så kallade Black Water-dyk där vi na@dyker på grunt djup i fri@
va@en. Det är en speciellt teknik men enormt kul med spännande mo:v. Magnus berä@ar
mer om hur, när och varför när vi är där. Glöm inte na@lampor.
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NAD Lembeh Resort
NAD är e@ speciellt fotografvänligt center som skall ta hand om oss på bästa sä@. De har e@
bra kamerarum, grymma guider med ra:on 1 guide :ll 2 fotografer, ﬁna båtar och vi dyker
långa dyk med go@ om :d i bra förhållanden. All:ng är på plats för en Makro Workshop
enligt Magnus speciﬁka:on.
Vi bor hos och dyker med NAD så det blir enkelt och eﬀek:vt. De har :o Beachfront-rum
och fyra Sea View Bungalows. Alla Bungalows är byggda i den lokala Minahasa-s:len med
privat balkong och luZkondi:onering. Beachfront-rummen har alla varmva@en,
luZkondi:onering och privat veranda med si@platser. Vi bor direkt vid havet och har
fantas:sk utsikt genom trädgården, vidare genom djungeln och bort mot vulkanerna på
fastlandet.
Husrevet på NAD Lembeh Resort är ganska stort med många olika marina arter. I de
grundare delarna har du så kallade “algae patches” och sjögräs i kombina:on med korall
och muck. I mi@en av husrevet hi@ar du tre vrak i trä där bland annat havsaborrar,
spökräkor, de små Lembeh seadragons och nakensnäckor bor.
Kort sagt; vi kommer a@ ha fullt upp med dyk, husrev, na@dyk och black water.
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DIN RAJA AMPAT-RESA
DAG FÖR DAG

Dag 1
Du lämnar Skandinavien och ﬂyger :ll Jakarta eller Manado i Indonesien (beroende om du ska ha
förlängningen :ll Lembeh eller inte eZer Raja Ampat). Kan hända a@ vi hi@ar e@ ﬂyg som går via
annan stad, men oZast brukar det bli via Jakarta eller Sorong.
Dag 2
Du landar på Jakarta eller Manado ﬂygplats och får transfer :ll e@ hotell i närheten av ﬂygplatsen
där du checkar in och bor under en na@ för a@ säkra upp mot ev. bagage- och ﬂygförseningar.
Dagarna här spenderar du på egen hand eZer tycke och smak.
Dag 3
Du checkar ut från hotellet i Jakarta eller Manado och får transfer :llbaka :ll ﬂygplatsen där du
kliver på planet vidare :ll Sorong. Vid Sorongs ﬂygplats blir du upphämtad av personal från båten
och får transfer :ll liveaboard-båten som avgår från Waisai. Du får en genomgång av säkerheten
ombord samt får visa upp dina dykcer:ﬁkat och dylikt och fylla i papper om a@ du är i form för
dykning. Du kommer även a@ få en preliminär plan om hur upplägget under vistelsen ombord
kommer a@ se ut och platser som planeras a@ besökas.
Dag 4
Idag är det dags för första dykdagen. Du kommer a@ börja med e@ enkelt check-dyk för a@ se så a@
all utrustning fungerar bra samt a@ kameror och dylikt är på sin plats. EZer första check-dyket
kommer du a@ genomföra y@erligare två dagsdyk och om vädret :llåter gör du även e@ kvälls- eller
na@dyk.
Dag 5 - 10
Hela dykdagar! Du är ute med liveaboarden och åker :ll olika dykplatser runtom Raja Ampat.
Dagarna ser vanligtvis ut på följande vis: du vaknar och om du önskar äter du en lä@ frukost.
DäreZer får du en genomgång av första dykplatsen och hoppar i för a@ dyka. Du kommer upp ur
havet och äter en ordentlig frukost, kopplar av en stund och får däreZer en genomgång av dagens
andra dyk och hoppar däreZer i plurret. Sedan är det dags lunch.
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DIN RAJA AMPAT-RESA
DAG FÖR DAG
EZeråt kan du koppla av, sedan får du en genomgång av dagens tredje dyk och genomför även de@a
dyk. Här blir det sedan återigen :d för avkoppling och lite mellanmål. Till kvällen är det dags för den
•ärde dykgenomgången och däreZer gör du e@ kvällsdyk eller na@dyk.
Dykplatser du kan komma a@ besöka under denna safari är Bastanta Island, Misool Islands, Gam
och Yangeﬀo Island, Mansuar Island och the Dampier Strait. Vilka platser det blir i slutänden
bestäms av kaptenen beroende på väder och vind.
Dag 11
De@a är din sista dykdag och du kommer därför a@ göra endast två morgondyk för a@ lämna
:llräckligt med utrymme mellan sista dyk och ﬂyg.
Dag 12 - 13 (dag 12 - 17 för de med förlängning)
Idag checkar du ut från liveaboarden och får transfer :ll Sorongs ﬂygplats för a@ resa :llbaka :ll
Jakarta eller Manado. Väl framme får du transfer :ll samma hotell som sist, där du bor en na@ för
a@ säkra upp mot eventuella förseningar. Dagen därpå får du transfer :llbaka :ll ﬂygplatsen och
sä@er dig på planet hem :ll Skandinavien.
För dig som har valt förlängningen :ll Lembeh kommer du få en transfer från Manado :ll Lembeh
och sedan påbörjas 4 dagars dykning och 5 nä@ers boende på NAD Lembeh.
Dag 14 (dag 18 för de med förlängning)
Vid det här laget bör du vara :llbaka i Skandinavien igen med minnen för livet samt minneskortet
fullt av fantas:ska bilder.
Vänligen notera
Vårt gedigna program är endast en preliminär plan som påverkas u:från de y@re förutsä@ningarna
som vädergudarna belönar oss med. Det innebär a@ vi kan behöva ﬂy@a ak:viteter och dykplatser
:ll andra dagar och även ersä@a planerade ak:viteter med alterna:va om det krävs. Din
expedi:onsledare ﬁnns med för a@ se :ll a@ du får ut maximalt av just din resa.
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OM DYKRESAN
Datum
Resmål

26 januari - 7 februari, 2022
Raja Ampat - Indonesien

Inkluderat i priset
➔ Flyg Skandinavien - Jakarta t/r (es:merat pris)
➔ 1 na@ i delat rum på FM7 Resort i Jakarta inkl. frukost, transfer från ﬂygplats t/r
➔ Inrikesﬂyg Jakarta - Sorong t/r
➔ Transfer Sorong ﬂygplats - Raja Laut t/r
➔ 9 nä@er ombord Raja Laut i delad hy@
➔ Helpension på Raja Laut, frukost på avresedagen
➔ Mineralva@en, tee, kaﬀe, snacks samt e@ glas vin :ll middagen
➔ 3 - 4 dyk/dag inkl. ﬂaska, vikter och luZ (under resdagar med långa transporter blir det
enbart 2 - 3 dyk/dag)
➔ Gra:s nitrox :ll cer:ﬁerade dykare
➔ Alla hamnavgiZer och marinparksavgiZer i Raja Ampat
➔ 1 na@ i delat rum på FM7 Resort i Jakarta inkl. frukost, transfer från ﬂygplats t/r
➔ Flyget är 100% klimatkompenserat genom Scuba Travel utan extra kostnad
Ej inkluderat i priset
➔ Extra hotellnä@er eZer liveaboard-vistelsen som inte är angivet ovan
➔ Avbeställningsskydd samt reseförsäkring
➔ Hyra av dykutrustning eller annan utrustning
➔ Övriga ak:viteter och mål:der som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks :ll personalen, rekommenderas men är inte e@ krav
Pris per person: 54 995 SEK / $5 570 / €5 060

Kontakt
Scuba Travel Scandinavia
0301-22100 - info@scubatravel.se
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OM DYKRESAN
FÖRLÄNGNINGSALTERNATIV
Datum
Resmål

6 - 11 februari, 2022
Lembeh - Norra Sulawesi - Indonesien

Inkluderat i priset
➔ Flygprisökning på interna:onellt ﬂyg Skandinavien - Manado t/r (gentemot Skandinavien
- Jakarta t/r)
➔ Transfer Manado ﬂygplats - NAD Lembeh t/r
➔ Välkomstdrink
➔ 5 nä@er i delat beach front rum på NAD Lembeh inkl. helpension
➔ Helpension med 3 mål:der per dag, va@en, kaﬀe, tee, varm choklad, middag på
ankomstdagen samt frukost på avresedagen
➔ 4 dagars dykning inkl. 3 dyk/dag, guide, båt, ﬂaska med luZ och vikter
➔ Oguidad husrevsdykning mellan 8 - 18 på dykdagar inkl. ﬂaska och vikter
➔ Free WiFi
➔ Alla ska@er
Ej inkluderat i priset
➔ Avbeställningsskydd samt reseförsäkring
➔ Hyra av dykutrustning eller annan utrustning
➔ Övriga ak:viteter och mål:der som inte speciﬁceras ovan
➔ Dricks :ll personalen, rekommenderas men är inte e@ krav
Pris per person: +15 995 SEK / $ 1 520 / €1 380
EnkelrumsLllägg: +1 730 SEK / $ 175 / € 160
Uppgradering Lll Seaview bungalow: +2 555 SEK / $ 259 / € 235
Nitrox för samtliga dyk: +790 SEK / $ 80 / € 73

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

På vilka säR 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 bekräZat en bokning med Scuba Travel Scandinavia kommer du a@ få en
bokningsbekräZelse inom en :ll två arbetsdagar. För a@ kunna säkra din plats på resan så
behöver du betala en anmälningsavgiZ på 5 000 SEK inom 7 dagar från bokningsdatumet. De@a
är en resa med reguljärﬂyg, du måste betala hela ﬂygkostnaden för a@ Scuba Travel Scandinavia
ska kunna boka di@ ﬂyg. Innan de@a är gjort kan ﬂygkostnad och :llgång förändras. Flyg blir
:llgängligt och betalas ca :o månader innan din avresa. 6 månader innan avresa ska
halvbeloppet av kvarvarande belopp betalas. 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 eZer a@ avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med e@ belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i
transportkostnader, ﬂyg, ska@er & avgiZer och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på
u`lykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa:on, t.ex. resans innehåll, antal dyk,
dykning på e@ 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 rä@ a@ ändra resans innehåll om vederbörande anser a@
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har
resenären ingen rä@ :ll kompensa:on eller återbetalning.
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OM RESAN
Tillägg
➔ Hyra av dykutrustning
Dykutrustning ﬁnns :llgängligt för a@ hyra ombord på Raja Laut. Du bokar din hyrutrustning av
Scuba Travel men betalar den på plats. Samtliga dykare måste ha en dykdator och en SMB
under samtliga dyk.
➔ Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd via ERV kan läggas :ll för 6 % av resans totala pris (måste göras i samband
med bokning).
➔ Extra bagage
På grund av alltmer stränga restrik:oner vad gäller bagagevikt på ﬂygplan så måste varje väska
godkännas av ﬂygbolaget. Vi hjälper gärna :ll ifall ni behöver boka extra bagage. AvgiZerna
varierar mellan ﬂygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god :d före avresa.

VikLgt
➔ Alla pass måste vara gil:ga minst 6 månader eZer hemkomstdatum.
➔ Alla dykare måste ha e@ gil:gt dykcer:ﬁkat, dykförsäkring, loggbok för dykare, dykdator
och en ytmarkeringsboj (SMB) med sig på dykresan.
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare a@ vara cer:ﬁerade PADI Advanced Open
Water-dykare eller motsvarande samt ha minst cirka 30 loggade dyk. Har du inte loggat något
dyk under senaste året rekommenderar vi a@ du gör e@ avrostningsdyk innan avresan. Dykare
ska vara bekväma med starkare strömmar för a@ kunna delta på samtliga dyk.
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OM RESAN
PrakLsk informaLon
➔ Försäkringar
I Indonesien är allmän sjukvårdsförsäkring inte en självklarhet. Du ska därför skriva ut och ta med dig
papper på a@ du har en fungerande dykförsäkring. Observera a@ de@a inte behöver vara detsamma som
en vanlig sjukvårdsförsäkring. Ring och hör vad din hemförsäkring täcker för a@ vara säker. Har du ingen
dykförsäkring sedan :digare löser du den enklast på Divers Alert Network, DAN.
➔ Öronproblem
De ﬂesta kommer ligga i va@net många :mmar dagligen under denna resa. Då kommer dessvärre
öronbekymmer som på beställning. Alla bör därför ha med sig förebyggande behandling mot y@re
hörselgångsinﬂamma:on, extern o:t. E@ bra recep`ri@, förebyggande läkemedel mot y@re
hörselgångsinﬂamma:on är O:nova. Har du oZa 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 a@ få utskriven om du förklarar syZet med den för din läkare. Observera a@
y@re hörselgångsinﬂamma:on inte har något med tryckutjämningsproblem a@ göra. Har du oZa
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 varmt i va@net och på land i Raja Ampat. Va@entemperaturen varierar såklart ju djupare du dyker,
men du kan räkna med temperaturer mellan 26-29 grader vid ytan. I priset ingår hyra av 3mm shorty och
de@a räcker för de ﬂesta. Föredrar du heldräkt för a@ få bä@re skydd eller vet med dig a@ du är frusen av
dig, så ta med de@a hemifrån. Vad gäller klädsel på land kommer du a@ spendera det mesta av :den i
shorts och T-shirt. Temperaturen dag:d ligger på cirka 30 grader eller strax däröver. På kvällarna är det
också skön temperatur på cirka 25 grader. Däremot kan det blåsa en del ute :ll havs så en varm tröja kan
vara go@ a@ ha med sig.
➔ EluRag
På din liveaboard-båt är elu@agen europeiska s:ckkontakter bestående av två runda s:Z med 220 volt
samt AC 50 Hz.
➔ Resevaluta
Valutan i Indonesien är Indonesian Rupiah (IDR). De ﬂesta större hotell, restauranger och bu:ker
accepterar kreditkort. Dock så accepteras ej kreditkort ombord på din liveaboard.
➔ Dricks
Olika länder har olika kulturer. 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 Indonesien är det
kutym a@ ge dricks. Om du vill ge dricks :ll personalen på båten och hur mycket du då ger är högst
personligt. En riktlinje är a@ ge ungefär € 90-100 per person som sedan fördelas över besä@ning och
guider. Dricks ges som en samlad summa när du checkar ut från båten. Pengarna läggs i e@ kuvert som
mo@ages av kaptenen som sedan ansvarar för en rä@vis fördelning.
➔ Fotografering
De ﬂesta vill förmodligen dokumentera resan med olika typer av kameror. Ombord på båten ﬁnns
arbetssta:oner både utomhus och inomhus. Ute på däck ﬁnns stora kar med färskva@en för a@ skölja
kameran. Det ﬁnns enskilda förvaringsutrymmen för all din kamerautrustning.
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