Liveaboard 2.0 i Röda Havet
Rutt:

Daedalus - Fury Shoal

Datum:

prel 2019-12-05 – 2019-12-12(beroende på charterflyg)

Flyg utresa: 2019-12-05
Hemresa:
2019-12-12
Ovan uppdateras så fort chartertider för vintern 2019 är kända
Båt:
Beskrivning

Avenue (byggår 2019!!!)
- Super Luxury Yacht
-Built 2019
- Dimensions: 37 m long – 8 m wide
- Capacity: Up to 26 divers at 12 rooms and 1 Sea view panorama suite
- First floor: room #1and 2 DBL, Restaurant,
- Second floor: room #3, 4, 5,6,7,8 (Sea view). Saloon and Diving Area
-Third floor: Rome # 9,10,11,12 DBL (sea view), #13 Panorama Sea view
suite and Sun Deck
- Fourth floor: Large Sundeck and Captain Cabin
- Rooms # 7-12 can be 2 beds or one large bed

I resans pris ingår
Transfer Hurghada flygplasts- båten t o r
7 nätter 6 dagar dykning
Helpension (alla måltider) samt snacks, kaffe, the, vatten, kalla drycker
Alla skatter och tillståndsavgifter, Marinparksavgifter
Nitrox till alla certifierade dykare
2 dykguider
12l flaska och vikter
Wi-Fi
Grupp T-shirt
I resans pris ingår inte
Hyra av utrustning
Kostnad för visum
Alkohol (medtages det man vill ha)
Dricks till personalen
Övrigt:
Möjlighet att hyra 15l flaska, dubbelpaket, stage flaska, trimix gas samt rebreather flaskor.
Övrig utrustning
Vem passar resan för:
Alla certifierade dykare med minst 15-20 dyk. Bra om du har PADI AOWD eller motsvarande.
Saknar du AOWD eller Nitrox? Inga problem det kan vi ordna under resan. Kolla med Patrycja.
Kostnader
Dykare 800EUR
Icke dykare 600EUR
Flyg med charter beroende på vilket bolag som flyger Hurghada alt Marsa Alm
Pris idag oklart, brukar ligga på ca 3 400 - 4 000DKK
Anmälan
Vill du följa med då är du välkommen med din anmälan snarast möjligt till
patrycja.hakansson@gmail.com
Bokningsavgift för båten med 200EUR och bokningsavgift för flyg med ca 1 000DKK.
Fyller vi inte båten, då kommer den att fyllas på med andra dykare antingen från Sverige(andra
dykklubbar) eller andra länder.
Om MRS
Masters Red Sea är väl renommerat Hurghada baserad liveaboard företag med många års
erfarenhet.
Deras båtar och resor är av högstandard, komfort och god mat. Dykningen/dykställen anpassas till
gruppens önskemål (inget är omöjligt). Guiderna har lågvarig erfarenhet och brukar bli ”en i gänget”

Mer om MRS och rutten kan ni läsa här http://mastersredsea.net/south-trips/

Frågor?
Kontakta Patrycja Håkansson 070-1809083 eller patrycja.hakansson@gmail.com

