
❖ Väggdykning	och	korallträdgårdar	
❖ Makrodykning	
❖ Eget	husrev	
❖ Vraket	USS	Liberty	
❖ Kultur,	natur,	shopping	
❖ Ambassadör	Patrik	Jonson	

Ett	mångsidigt	resmål.	På	Bali	finns	det	något	för	alla,	
dykare	 som	 ickedykare	 samt	 familjer.	 Du	 kan	 enkelt	
kombinera	flera	destinationer	eller	njuta	av	lugnet	på	
en	 och	 samma	 plats.	 Både	 dykningen	 och	 övriga	
aktiviteter	 är	 mångsidiga.	 Här	 finna	 allt	 ifrån	 väggar	
och	korallträdgårdar	till	makro	och	stora	fiskar.	
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UPPLEV  

TULAMBEN - BALI



Tulamben,	Bali	
Tulamben	på	Bali	är	en	liten	by	på	nordöstra	Bali	och	är	en	perfekt	plats	för	dig	som	vill	åka	Sll	
Bali	för	aT	dyka.	Det	finns	flera	dykplatser	bara	en	kort	bilresa	bort	och	dessutom	har	området	
eT	eget	vrak,	USS	Liberty	 som	sjönk	1963.	Vi	 kan	också	 rekommendera	dig	aT	kombinera	eT	
besök	i	Tulamben	med	några	näTer	i	natursköna	Ubud	eller	kanske	lite	shopping	runt	Kuta.	Det	
är	bara	aT	kontakta	Scuba	Travel	för	Sps.  
 
Tulamben	 är	 även	 en	 bra	 plats	 för	 dig	 som	 vill	 lära	 dig	 dyka.	 De	 flesta	 av	 dykplatserna	
häromkring	är	enkla	och	eYersom	Bali	Dive	Resort	har	eT	eget	husrev,	kan	du	smidigt	och	läT	
göra	 dina	 första	 dyk	 där.	 Resorten	 är	 svenskdriven,	 vilket	 även	 ger	 dig	möjligheten	Sll	 svensk	
instruktör/guide.
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Bali	Dive	Resort	and	Spa	
Bali	Dive	Resort	&	Spa	erbjuder	bekväma	rum	med	fantasSsk	utsikt	över	det	majestäSska	berget	
Mount	Agung.	Resorten	ligger	vid	havet	i	Tukad	Abu,	bara	5	minuters	bilresa	från	Tulamben	och	
är	en	perfekt	plats	för	fridykare,	dykare,	icke-dykare	och	familjer.  
 
På	 Bali	 Dive	 Resort	 hiTar	 du	 allt	 du	 kan	 önska	 dig;	 utomhuspool,	 privat	 strandområde,	
dykcenter,	 spa,	 en	 fantasSsk	 kock,	 graSs	Wifi	 och	 den	 välkända	 balinesiska	 gäs_riheten.	 Det	
finns	nio	mysiga	bungalows	utspridda	över	trädgården.	Alla	med	havsutsikt,	luYkondiSonering,	
fläkt,	soffa,	sobord,	plaT-TV,	varmvaTen,	hårtork,	kylskåp,	minibar,	säkerhetsskåp	och	terrass.	
Du	kan	även	välja	aT	bo	i	deluxe-rum	eller	familjerum.  
 
Resorten	 har	 som	 sagt	 eT	 eget	 dykcenter	 samt	 eT	 husrev	 som	 erbjuder	 fin	 makrodykning.	
Dykplatserna	i	Tulamben	och	Amed	ligger	alla	inom	30	minuters	bilfärd	från	resorten.
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Mer	om	dykningen	
Indonesien	har	en	ovanligt	stor	mångfald	av	marint	liv	och	dykplatser.	Med	över	17	000	öar	utspridda	över	
eT	stort	område	runt	ekvatorn,	kan	man	bara	föreställa	sig	den	rikedom	som	finns	under	havsytan.	Bali	är	
en	 av	 dessa	 17	 000	 öar	 och	 förmodligen	 Indonesiens	 mest	 populära	 dykresmål.	 Med	 utmärkt	 boende,	
kvalitetsutrustning	samt	massor	av	kultur	och	shopping,	kommer	inte	deTa	som	någon	överraskning.	 
 
Bali	Dive	Resort	&	Spa	har	sin	bas	i	Tukad	Abu	(Tulamben)	och	härifrån	finns	det	goT	om	dykplatser	inom	30	
minuters	 radie	 som	 lämpar	sig	bra	 för	både	dykning	och	 fridykning.	Dykningen	strax	utanför	 stranden	på	
resorten	erbjuder	makrodykning	 i	 världsklass	 och	 är	 eT	paradis	 för	 undervaTensfotografer.	Mest	 känt	 är	
Tulamben	 för	 vraket	 USS	 Liberty,	 men	 här	 finns	 även	 den	 spektakulära	 sluTningen	 Batu	 Kelibit,	 vacker	
väggdykning	och	färggranna	korall-trädgårdar.	  
 
Dykområdet	 Amed	 är	 även	 det	 bara	 20	 minuter	 bort	 och	 erbjuder	 fantasSska	 strömdyk,	 imponerande	
korallrev	och	chansen	aT	se	stora	pelagiska	arter.
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Patrik	Jonson	-	din	Scuba	Travel	ambassadör	
Min	stora	passion	i	livet	är	djur	av	alla	det	slag	och	speciellt	djurlivet	i	vaTnet.	EYersom	jag	lärde	mig	snorkla	
innan	jag	kunde	simma	och	har	simtränat	hela	min	skolgång,	känns	vaTnet	som	miT	andra	hem.	Dykkarriären	
startade	i	Maldiverna	-89	på	en	liten	ö	som	heter	Ranali.	EYer	första	dyket	hade	jag	bestämt	mig,	det	här	är	
jag!	Jag	tog	varenda	dykkurs	 jag	kom	åt;	allt	 för	aT	lära	mig	mer	om	dykning	och	vår	undervaTensvärld.	År	
1992	blev	jag	dykinstruktör	först	inom	PADI	och	sedan	NAUI.		Jag	började	ta	UV-bilder	1990,	köpte	min	första	
kamera	1992	och	har	tagit	UV-bilder/videor	sedan	dess.	Har	drivit	dykcenter	som	Gotland	Dykmaterial	 i	tre	
säsonger,	 och	 öppnade	 sedan	 Visby	 Dykcenter	 som	 jag	 hade	 i	 fem	 år	 t.o.m.	 2000.	 På	 slutet	 på	 90-talet	
startade	jag	SM-i	skaTjakt	(SkaTjakten).	

Länder	 som	 jag	 har	 besökt	 och	 fåT	 äran	 aT	 tagit	 undervaTensbilder/minnen	 ifrån	 är	 Sverige,	 Norge,	
Danmark,	 Spanien,	 Italien,	 Egypten,	 Maldiverna,	 Dominikanska	 Republiken,	 Sydafrika,	 Palau,	 Barbados,	
Filippinerna	och	Bali.	

Jag	kommer	aT	hålla	i	foto-workshops	eYer	dagens	dykning.	Där	går	vi	igenom	teori	&	kamera/
blixTeknik	och	bildbehandling.	Vi	kommer	även	aT	STa	på	“dagens	höjdare”	och	Sllsammans	
utvärdera	vad	som	gör	en	rikSgt	bra	UV-bild.	Du	behöver	inte	vara	en	avancerad	UV-fotograf	för	aT	
kunna	vara	med	på	de	här	workshopen	utan	det	passar	bra	för	alla	olika	nivåer,	nybörjare	Sll	
avancerad.	
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Datum		 9	-	18	oktober	2020	
Resmål		 Maldiverna	-	Asien	-	Indiska	Oceanen 

Inkluderat	i	priset	

➔	Flyg	Stockholm	–	Denpasar,	Bali	t/r	
➔	Transfer	Bali	flygplats	-	Bali	Dive	Resort	&	Spa	t/r	
➔	8	näTer	i	dubbelrum	på	Bali	Dive	Resort	&	Spa	
➔	Frukost	på	Bali	Dive	Resort	&	Spa	
➔	 14	 landbaserad	 dyk	 inkl.	 kompleT	 dykutrustning	 exkl.	 dykdator,	
transporter	och	guide	
➔	Nitrox	(för	cerSfierade	dykare)	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Längre	dyku_lykter,	båt-,	naT-	och	Sdiga	morgondyk			
➔	Alkohol,	juice	och	läsk	ombord	
➔	Övriga	akSviteter	och	målSder	som	inte	specificeras	ovan	
➔	Dricks	Sll	guider	och	personal,	rekommenderas	men	är	inte	eT	krav	
➔	Avbeställningsskydd	samt	reseförsäkring	

Pris	per	dykare:	20	895	SEK	
Pris	per	Icke-dykare:	16	995	SEK 

Uppgradering	av	rum	(pris	per	person)	
Seaview	Bungalow:	+400	SEK	
Deluxe	room	with	private	pool:	+400	SEK	
Junior	Suite	(1	dubbelsäng	+	1	enkelsäng):	-300	SEK	
EnkelrumsPllägg:	+4	400	SEK	
Helpension:	+1	680	SEK	

 

Kontakt	 
 

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

På	vilka	säS	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	 bekräYat	 en	 bokning	 med	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 kommer	 du	 aT	 få	 en	
bokningsbekräYelse	 inom	 en	 Sll	 två	 arbetsdagar.	 För	 aT	 kunna	 säkra	 din	 plats	 på	 resan	 så	
behöver	du	betala	en	anmälningsavgiY	på	2000	SEK	inom	7	dagar	från	bokningsdatumet.	DeTa	
är	en	resa	med	reguljärflyg,	du	måste	betala	hela	flygkostnaden	för	aT	Scuba	Travel	Scandinavia	
ska	 kunna	 boka	 diT	 flyg.	 Innan	 deTa	 är	 gjort	 kan	 flygkostnad	 och	Sllgång	 förändras.	 Flyg	 blir	
Sllgängligt	och	betalas	ca	So	månader	innan	din	avresa.	Resterande	slutbetalning	ska	vara	Scuba	
Travel	Sllhanda	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	eYer	aT	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	 får	arrangören	höja	priset	 för	resan	
med	 eT	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	 om	 dessa	 t.ex.	 beror	 på	 ändringar	 i	
transportkostnader,	 flyg,	 skaTer	 &	 avgiYer	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
u_lykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informaSon,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 eT	 speciellt	 ställe,	 är	 angivna	 för	 opSmala	 förhållanden.	 Oförutsägbara	
omständigheter,	t.ex.	poliSska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	
ansvarig	ledare	eller	kapten	har	allSd	räT	aT	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	aT	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	räT	Sll	kompensaSon	eller	återbetalning.
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Lär	dig	dyka	under	semestern	
Funderar	du	på	aT	resa	på	semester	och	samSdigt	lära	dig	aT	dyka?	Bra	tanke,	det	är	ju	synd	aT	gå	miste	om	halva	
diT	resmål,	den	del	som	ligger	dold	under	ytan.	ET	vackert	rev,	fantasSskt	marint	djurliv	eller	eT	spännande	vrak.	
För	aT	göra	det	enkelt	för	dig	aT	ta	diT	dykcerSfikat	erbjuder	vi	flera	valmöjligheter	där	du	kan	välja	det	säT	som	
passar	dig	bäst.	Vi	på	Scuba	Travel	hjälper	dig	aT	arrangera	hela	din	resa	inklusive	en	kompleT	dykkurs.	Du	kommer	
aT	 komma	 hem	 med	 både	 fina	 semesterminnen	 samt	 eT	 dykcerSfikat	 som	 du	 sedan	 kan	 utnyTja	 under	 alla	
kommande	resor	du	gör	i	framSden.  
 
KompleS	Open	Water-kurs	på	plats	

Open	Water	Diver	är	namnet	på	grundkursen	i	dykning	och	ger	dig	möjlighet	aT	dyka	Sll	18m	djup.	En	instruktör	
med	mycket	god	erfarenhet	av	den	desSnaSon	du	befinner	dig	på	kommer	aT	guida	dig	Sll	aT	bli	en	dukSg	dykare.	
Kursen	börjar	med	aT	varva	dykteori	med	träning	av	dykteknik	i	pool	eller	 i	skyddat	havsområde.	DäreYer	får	du	
demonstrera	 dina	 nya	 färdigheter	 genom	 övnings-	 och	 nöjesdyk	 i	 havet.	 Du	 visar	 också	 dina	 kunskaper	 i	 eT	
teoriprov.	För	aT	genomföra	en	Open	Water-kurs	ska	du	vara	15	år	eller	äldre,	men	du	kan	redan	från	10	års	ålder	
göra	en	Open	Water	Junior-kurs.	Det	är	samma	upplägg	på	kursen,	men	du	får	eT	cerSfikat	som	heter	just	Open	
Water	Junior	och	innebär	aT	du	allSd	måste	dyka	med	en	cerSfierad	förälder	eller	dykinstruktör.	Är	du	11	år	eller	
under	får	du	dyka	Sll	max	12m	djup	och	över	11	år	gäller	18m	precis	som	för	vuxna	Open	Water-dykare.  
 
Open	Water	Referral-kurs	

Föredrar	du	aT	genomföra	teorin	samt	pool-träningen	innan	din	semester?	Då	rekommenderar	vi	en	Open	Water	
Referral-kurs.	Denna	 kurs	 innebär	 aT	du	gör	 teori,	 poolträning	och	 teoriprovet	på	hemmaplan	Sllsammans	med	
den	 dykskola	 som	 ligger	 närmast	 dig.	 Du	 får	 med	 dig	 papper	 på	 aT	 du	 har	 genomfört	 denna	 första	 del	 av	
dykkursen.	Papper	som	du	sedan	tar	med	dig	på	din	semester.	Under	din	semester	återupptas	din	dykkurs	och	du	
kompleTerar	de	 resterande	övningsdyken	 i	havet	Sllsammans	med	dykcentret	på	diT	 resmål.	När	du	genomfört	
alla	dessa	moment	korrekt	får	du	diT	dykcerSfikat.	 	Denna	valmöjlighet	är	perfekt	för	sig	som	vill	fokusera	på	aT	
spendera	Sd	i	havet	under	din	resa	samt	ger	dig	mer	Sd	Sll	nöjesdykning.	Du	får	även	en	värdefull	kontakt	med	en	
dykskola	 på	 hemmaplan	 som	 eYer	 avslutad	 kurs	 kan	 hjälpa	 dig	 med	 vidareutbildning,	 dykutrustning,	 och	
nöjesdykning.	Dessutom	är	eT	bra	säT	aT	träffa	likasinnade	dykvänner	aT	resa	med.	Scuba	Travel,	vi	kan	hjälpa	dig	
aT	 arrangera	 hela	 din	 resa	 samt	 dykkurs	 både	 på	 resmålet	 och	 hemmaplan	 Sllsammans	 med	 våra	
samarbetspartner	i	Norden.  
 
E-learning	Open	Water-kurs	

En	e-learning	Open	Water-kurs	är	för	dig	som	inte	vill	spendera	Sd	på	teori	under	semestern	samt	för	dig	som	inte	
har	en	dykskola	i	din	närhet.	Du	gör	helt	enkelt	all	teori	samt	teoriprovet	hemma	på	din	egen	dator.	Du	ser	filmer	
och	gör	övningar,	självklart	har	du	kontakt	med	en	dykskola	för	ev.	frågor	och	hjälp.	EYer	avslutad	e-learning	gör	du	
dina	 pooldyk	 hemma	 innan	 du	 reser	 på	 din	 semester,	 eller	 genomför	 pooldelen	 och	 havsdyken	 på	 diT	 resmål.	
Kontakta	Scuba	Travel	så	beräTar	vi	hur	du	ska	gå	Sllväga	för	aT	komma	igång.
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Tillägg	
					
➔	Hyra	av	dykutrustning	
KompleT	 dykutrustning	 inklusive	 12L-flaska,	 vikter	 och	 viktbälte	 är	 ingår	 i	 priset.	 All	
dykutrustning	 förbokas	 med	 oss.	 Du	 bör	 även	 dyka	 med	 dykdator	 och	 en	 ytmarkeringsboj	
(SMB).	Har	du	inte	deTa	går	det	aT	hyra.	Fråga	oss	om	prislista.	

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

VikPgt	

➔	DiT	pass	måste	vara	gilSgt	minst	6	månader	eYer	din	hemkomst.	

➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	eT	gilSgt	dykcerSfikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	
dykare.	Ifall	du	ska	gå	en	PADI	Open	Water	kurs	behöver	du	ingen	Sdigare	erfarenhet.	

➔	 På	 grund	 av	 alltmer	 stränga	 restrikSoner	då	det	 gäller	 bagagevikt	 på	flyget	 så	måste	 varje	
väska	 godkännas	 av	 flygbolaget.	 Vi	 hjälper	 gärna	 Sll	 ifall	 ni	 behöver	 boka	 extra	 bagage.	
AvgiYerna	varierar	mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	Sd	inför	avresa.	
			
➔	För	denna	resa	rekommenderar	vi	alla	dykare	aT	vara	cerSfierade	PADI	Open	Water-dykare	
eller	motsvarande.	Har	du	 inte	 loggat	något	dyk	under	senaste	året,	rekommenderar	vi	aT	du	
gör	eT	avrostningsdyk	innan	avresan.	Ifall	du	ska	gå	en	PADI	Open	Water	kurs	behöver	du	ingen	
Sdigare	erfarenhet.  

➔	 För	 aT	 få	 dyka	 måste	 du	 ha	 med	 dig	 papper/kort	 på	 aT	 du	 är	 försäkrad.	 Vi	 ber	 dig	 aT	
kontrollera	din	hemförsäkring	för	aT	se	om	den	täcker	dykning	samt	sjukhustransport.	Behöver	
du	kompleTera	med	en	ren	dykförsäkring	rekommenderar	vi	DAN	Insurance	som	kan	köpas	via	
denna	länk:	hTp://www.diversalertnetwork.org 
 
➔	Scuba	Travel	Sllhör	de	endast	3%	av	Sveriges	bolag	som	uppfyller	de	hårda	kraven	på	AAA-
kreditraSng	hos	Bisnode.com.	Vilket	innebär	högsta	kreditvärdighet	och	en	stor	trygghet	för	dig	
som	resenär	aT	boka	din	semester	med	oss.	
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