LÄSARRESA 2012
red sea eXplorers
Första veckan: 18-25 juni
Andra veckan: 25 juni – 2 juli

Följ med DYK på safaribåten MV Tala – Röda Havets roligaste lekplats

Läsarresa 2012
red sea eXplorers

Andra veckan: måndag 25 juni till måndag 2 juli
Första veckan: måndag 18 till måndag 25 juni
Tema Biologi och undervattensfoto
Rutt Syd. Med avgång från Hurghada går turen till legendariska rev som Elphinstone, Daedalus och Brothers
Island.
Expeditionsledare Klas Malmberg
VIP-guide Marko Wramén, chefredaktör DYK Sverige
Vare sig du är intresserad av undervattensfoto, marinbiologi eller båda delarna så kommer du att få stort utbyte av
en vecka ombord på MV Tala tillsammans med biologen
Klas Malmberg. Han är expert på allt från nakensnäckor till
valhajar och har lett många expeditioner till bland annat
Röda havet och Filippinerna. Klas är dessutom erfaren undervattensfotograf och duktig lärare.

Tema Vrak
Rutt Nord. Med avgång från Hurghada går turen till
legendariska vrak som Thistlegorm, Rosalie Moller samt
vraken vid Abu Nuhas och Brothers Island.
Expeditionsledare Peter Collings
VIP-guide: Jesper Kjøller, chefredaktör DYK Danmark
Ingen vet mer om Röda havets vrak än engelsmannen
Peter Collings. Han har dykt på dem i 30 år och har hittat
fler vrak än han kan hålla räkning på. Oavsett om det är
första gången du dyker på Abu Nuhas, Thistlegorm, Rosalie
Moller och de andra fina vraken i norra Röda havet eller om du har dykt på dem många gånger förr, kommer
dyken att få en extra dimension när du är där tillsammans
med Peter. Bara hans omfattande briefingar, med originalritningar av skeppen och andra arkivdokument, är en
upplevelse.

Gemensamt för båda veckorna

Detta ingår i priset

Du bor ombord på MV Tala som är en liveaboard utöver det
vanliga. Det solida stålskeppet når snabbt destinationerna och
ligger stabilt i vattnet. Båten är känd för sin fina mat och MV
Tala och hennes kompetenta besättning under ledning av karismatiske ägaren Faisal Khalaf ger support till all form av dykning,
från snorkling till 100 meter djupa tekniska dyk. Du kan dyka
monkeydyk, tekniska dyk med dubbelpaket, trimix och skoter
eller helt vanliga härliga semesterdyk – MV Tala har allt och
välkomnar alla typer av dykare. Men du får mest utbyte av resan om du har minst 50 dyk och minst advanced-certifikat eller
motsvarande.

• Flyg tur/retur Köpenhamn-Hurghada
• Transfer till och från flygplatsen i Hurghada
• Boende i dubbelhytt
• Föredrag och utvidgade briefingar med Klas eller Peter
• Alla måltider och vatten/soft drinks
• Obegränsat med dykning – typiskt tre-fyra dyk om dagen
• Flaskor och bly
• Föredrag och tema-workshops med expeditionsledare
och VIP-guider.

Per vecka 11.995 DKR.

Detta ingår inte i priset

Bokning

• Hyra av utrustning
• Dubbelpaket och stageflaskor
• Nitrox, trimix och oxygen
• Skoter

Resan beställs från teknisk arrangör
Apollo Resor på +45 3520 1000. Fråga efter
Stig Johansen och ange bokningskod LÄS 205/DYK.
www.apollorejser.se

