
      Liveaboard i Röda havet 
 
            Rutt: North & Wreck 
            Båt: M/Y Excellence 
             

 
  

 

I resans pris ingår 
Flyg t/r Hurghada 
Transfer t/r till Båten 
7 nätter 6 dagar dykkryssning 
Helpension (alla måltider) samt snacks, dricksvatten, te, kaffe och  
kalla drycker  
Lån av flaska och vikter ingår  
Nitrox ingår utan extra kostnad 
Skatter och miljöavgifter ingår i priset 
Inresevisum för Nordiska pass 
 
I resans pris ingår inte 
Hyra av utrustning. 
Individuell reseförsäkring 
Alkoholhaltiga drycker 
 
För vem passar resan? 
Den här resan rekommenderar vi dykare med ett certifikat över  
grundkursnivån (PADI Advanced owd eller CMAS 2 stjärnig) och  
med erfarenhet av minimum 30-50 dyk. För dig som inte  
uppfyller certifikatskravet kan vi erbjuda PADI Advanced Open Water  
Diver kursen ombord.  
Hör med oss! 
 
 

UTRESA     
Köpenhamn 2018-09-12 
 

  
  
             

Hyra av utrustning. vid behov. priser per vecka 
- Full utrustning 140 Euro 
   Regulator, BCD, våtdräkt, (Mask,Snorkel,Fenor) 
- Dykdator  35 Euro 
-Lampa 35 Euro 
- Byta upp låneflaska till 15 L  35 Euro 
 
* Visum ingår för resenärer med Nordiska pass. 
 

. 

Paketpris per person i tvåbäddshytt  16 300 kr. 
 
Tillval:  Mat på flyg  229 kr  
 
Visum:  0 kr ingår 
 

 

HEMRESA    
Åter Köpenhamn  2019-09-19 
 

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



Resan 
Vi flyger ut från Köpenhamn till Egypten Egypten/Hurghada. Du möts upp på flygplatsen för vidare transfer till båten första natten 
sover vi ombord och båten ligger vid kajen. Dykkryssningen börjar på förmiddagen dagen därpå. Vi gör 3-4 dyk per dag inkl. ett 
nattdyk. Båten kommer tillbaka till Hurghada dagen innan hemresan, mitt på dagen och ligger i hamn i marinan. Ni checkar ut på 
hemresedagen för transfer till flygplatsen i Hurghada 
 
M / Y Excellence är  34 meter lång, en stor och lyxig träbåt. Hon byggdes år 2002 i Alexandria speciellt för att gå som dykkryssningsbåt. 
Båten är utrustat med en stor och rymlig salon med luftkonditionering, TV / Video, DVD och stereo, 11 dubbel-cabiner med plats för 
22 dykare. Alla kabiner är utrustade med luftkonditionering och egna toalett/badrum. 8 av dessa kabiner har 2 separata sänger, övriga 
3 kabiner har enbast en stor dubbelsäng. Båten har 2 stora soldäck. M/Y Excellence har plats för 22 dykare.  Erfarna guider,den stora 
dykdäcket plus de 2 gummibåtarna bäddar för en bekväm och härlig dyksemester. 
Kabiner 
I grundpriset ingår del i tvåbäddskabin. Det går att beställa enkelkabin mot tillägg. Priserna varierar, hör med oss!  
 
Maten 
Maten ombord serveras som buffé, det består av 3 måltider. Frukost, Lunch och middag.  
kakor, tea, kaffe finns dygnet runt. Flaskvatten och läsk likaså. Öl och vin kan köpas ombord. 
 
Dykning 
3-4 dyk per dag. Sista dagen erbjuds endast 2 dyk och på marinparkerna Daedalus reef och Brothers gör vi max 3 dyk per dag. Ombord 
finns det utöver den ordinarie besättningen även 2 erfarna dyk-guider med stor lokalkännedom. Flaska och bly finns ombord till din 
förfogande utan extra kostnad. Nitrox ingår utan extra kostnad. 
 
Dykområde 
Den här rutten kombinerar det bästa av v Röda havet. Du kommer att uppleva fantastiskt väggdyk och korallträdgårdar men även de 
mest kända vraken i norra Röda havet. Geografisk täckning av denna rutt är ett område mellan Hurghada och södra Sinai halvön. Du 
dyker på kända dykplatser som bl.a. skeppsvraken runt Abu Nuhas Reef, det berömda vraket Thistlegorm och nationalparken Ras 
Mohammed. Kryssningen startar i och avslutas i Hurghada. 
 
Dykutrustning/hyra av utrustning  
Om du saknar egen dykutrustning kan du beställa hyr-utrustningen med oss. Betalning sker sedan ombord. Räkna med  ca.35  Euro per 
enhet/per person och vecka. Prisexempel Regulator, BCD, våtdräkt. räknas som 3 enheter. 3x35= 105 Euro 
 
Frivikt och extra bagage 
Du får ta med dig 30 kg plus 6 kg. handbagage. total 36 kg 
 
Betallningsvillkor 
Anmälningsavgift 3000 kr ska betalas inom 8 dagar 
Slutlikvid senast 60 dagar före avresan 
 
Dela upp din betalning:  
Vi erbjuder också  räntefria delbetalning 6-24  månader. 
Du får första aviseringen månaden efter inköpsmånaden. Vid första aviseringen betalar du kampanjavgift, aviseringsavgift samt 
amortering på skulden. Kommande aviseringar betalar du aviseringsavgift samt amortering. 
 
Eventuell prisökning: Vi vill reservera oss för prisjusteringar både innan och efter att bokningen har genomförs.  En prisjustering kan 
bli aktuellt pga. eventuella höjningar av skatter, bränsletillägg eller en kraftig ökning av valutakurs. En prisökning får dock inte vara 
mer än 6% av paketpriset och inte heller närmare än 20 dagar före avresedagen. 
 
Avbeställningsvillkor: Om inget annat anges gäller enlight följande Diving Travel Networks allmänna betalningsvillkor och 
avbeställningsvillkor vilka är utformade så att första beloppet/betalningen oavsett storlek i en betalning serie på 2 delar 
(anmälningsavgift och slutbetalning), är alltid en bindande betalning(ej återbetalbar vid avbeställning)och motsvarar de kostnader 
Diving Travel Network ligger ute med, dessa kostnader återbetalas ej vid en avbokning oavsett tid innan avresan. Sker avbeställningen 
efter tidpunkt för slutbetalning har resenären ingen rätt till återbetalning. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Diving 
Travel Network AB för delar av resan som ej utnyttjas. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan, vilket skälet än må 
vara. 

 
Researrangör 
Diving Travel Network 
www.divingtravel.se 
 


