
 

Röda Havet med Dyk-Leif 7-14 december 2017 
För 11´året sticker vi söder ut för att sluta upp med Kimmo Hagman för dykning i Röda Havet.  

Detta är en resa som passar alla dykare erfaren som nybörjare! 

Vi flyger direkt till Hurghada. 

Med på resan kommer Kimmo Hagman finnas. Han är en legend i Röda Havet, han är en välrenommerad Uv-fotograf & dykare.  

Kimmo kan ta dig på ditt livs äventyr under vattnet men även ge dig hand fasta stöd i Uv-foto . 

Dyk-Leif skeppare Anders kommer byta ratten mot undervattenvärlden och vara med på resan. Så behöver du en trygg par kompis så ställer 

han gärna upp. 

Vi flyger till Hurghada och sticker ut på ett stort dykfartyg som på ett lyxigt & bekvämt sätt tar hand om oss.  

Exakt rutt kommer vi secial designa tillsamman med Kimmo. Men vi kommer blanda en härlig mix av Röda Havet fina vrak & rev i Norra 

delarna. 

 
I resan ingår: 

-Direkt flyg t/r Hurghada från Arlanda 

-Mat ombord på planet 

-Bagage 20kg. Går att köpa till ytterligare vikt. 

-Visum (obs, passet måste vara giltligt 6 månader efter hemkomst) 

-Transfer t/r flygplats / dykbåt 

-Live Aboard resan med alla dyk 

-Mat ombord på båten 

-Del i dubbelhytt 

-Marinpark avgifter 

-Skatter/bränsle/hamn avgifter 

-Tryckkammarförsäkring 

-12 liters flaska och bly på båten. 

-Kamera / uv-foto suport av Kimmo!! 

-Trevliga & nya dykkompisar! 

 

Går att köpa / hyra till: 

-Avbokningsskydd 

-Dykutrustning 

-hyra 15 liters flaska 36 euro/veckan 

-Nitrox 60 euro (12 liters)  

70 euro (15 liters)  

90 euro (dubbelpaket)  

/veckan beroende på flask storlek 

-RB flaskor 35 euro, sofnolime 10 euro, Syre 20 euro/veckan 

-Stage flaska riggad 30 euro 

-Extra bagage på flyget 

-Öl 3 euro/burk ½  
 
Pris:14 900 skr/pers 

Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn!  

För bokning: info@dykleif eller tel.0525-33080 

(OBS! Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, prisjustering.) 

 

 

 


