Itsenäisyyspäivän safari ”Deep South”
29.11.-6.12.2018
Reitti on suunniteltu kattamaan eteläisen Punaisenmeren parhaimmat kohteet! Tätä reittiä ei ole monesti saatavilla,
joten nyt mukaan tälle erikoisreissulle!
Reitin kohteissa on mahdollisuus nähdä mm. vasarahaita, rauskuja ja mantoja (Daedalus). Elphinstonen erikoisuus on
Oceanic whitetip haikalat sekä upeat pehmytkorallit. St.Johns´lla koralliriutta on täynnä pieniä ja upean näköisiä
caverneja (läpiuinteja). Virkistyssukeltamisen parhautta koko viikon ajan. Egyptiin suuntautuvilla safareillamme
ilmoitettu reitti pyritään toteuttamaan ilmoitetunmukaisena. Sukelluskeskuksesta johtumattomista syistä kuten
viranomaisten toiminta tai sääolosuhteet voivat aiheuttaa muutoksia toteutettavaan reittiin.
Matkanjohtajana ja kouluttajana matkalla Oulun Sukelluskeskuksen Tomi Väisänen.

Suorat lomalennot
Helsinki- Hurghada 29.11.2018 08.25 - 13.40
Hurghada-Helsinki 6.12.2018 15.00 - 20.20
Linja-automatka Hurghada-Port Ghalibin satama. Takaisin satamaan saavutaan 4.12.2018.

Matkan hintaan sisältyy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suorat lomalennot Helsinki - Hurghada– Helsinki
Lämpimät ateriat ja juomat lennoilla
Lentokenttäkuljetukset kohteessa sekä avustaminen kentällä
Egyptin viisumi Suomen passin haltijoille
Liveaboard Punaisellamerellä täysihoidolla, kuusi päivää ja kuusi yötä veneellä
Paikallisopas sekä Oulun Sukelluskeskuksen oma opas
Kaikki sukellukset matkalla; tavallisesti 3-4 per päivä pl. aluksen lähtö- ja saapumispäivät, jolloin
tavallisesti 2 sukellusta
Aluksella olevat standardisäiliöt (yleensä ALU 12 ltr) ja painot
Luonnonpuistomaksut sekä viranomaismaksut
1kpl 30kg sukellustavaralaukku

Hintaan ei sisälly:
•
•
•

Henkilökohtaiset sukellusvarusteet; mikäli tarvitset vuokravarusteita, mainitse siitä varauksesi
yhteydessä
Matkatavaralisämaksut: 40€/20kg laukku (Jokainen matkustaja valitsee omat lähtöselvitettävät
matkatavarat)
Vapaaehtoinen painekammiovakuutus (6 €)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vapaaehtoinen matkavakuutus; kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus (Dive Assuren sukelluvakuutus Oulun Sukelluskeskuksen kautta 47,90€)
Polttoainelisämaksu (yht. n.30 €, sidottu USD kurssiin)
15 ltr terässäiliö 36 € /vko; (Nitrox 15L / 55€)
Tuplasäiliöt 72 € / vko (Nitrox 75€ /vko)
Nitrox 12L 45€ /vko
Deco-happi 30 € / vko
Rebe-happi 20 € / vko
Helium n. 0,05 € /litra (pitää olla useampi käyttäjä)
Sofnolime noin 13 € /kg, hinta vahvistetaan varattaessa
Tipit miehistölle ja paikallisoppaalle, suositus yht. n. 30-40 €
Olut (á 2 €) ja viini(16 € / pullo)

Egypti ja Punainenmeri
Vertaansa vailla oleva sukelluslomakohde, joka on snorklaamisen ja sukeltamisen harrastajien mekka. Punaisenmeren
kimaltavan pinnan alla piileksivät maailman hienoimpiin kuuluvat koralliriutat. Lentoaikaa Suomesta on vain viitisen
tuntia ja perillä sinua odottavat Punaisenmeren rannat, ihana ja tasainen lämpö sekä kristallinkirkkaat sukellus- ja
snorklausvedet.
Punaisenmeren nimi johtuu siellä havaittavasta Trichodesmium erythraeum -nimisestä levästä, joka "kukkiessaan"
muuttuu punertavan ruskeaksi. Meren punaisuutta lisää auringonlaskun aikaan sen pinnasta heijastuvat punasävyiset
vuoret sekä toisinaan punaisena hehkuva taivaanranta.
Punainenmeri on suolaisimpia ja lämpimimpiä kaikista merielämää sisältävistä vesistöistä. Suotuisista merivirroista ja
runsaasta haihtumisesta johtuva meren korkea suolapitoisuus ovat luoneet erinomaiset edellytykset rikkaalle
eläimistölle ja koralliriutoille. Punaisessameressä on yli 1100 erilaista kalalajia ja sieltä on tavattu yli 200 erilaista
korallityyppiä.
Tässä videota 2014 vuoden matkalta mm. Daedaluksella ja Elphinstonella.

Oulun Sukelluskeskus Oy on rekisteröity Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin matkanjärjestäjänä
rekiströintitunnuksella 14/17/Mj.
Palveluhinnaston mukainen palvelumaksu 15 € / varaus.
Katso alta voimassa olevat ehdot:
Yleiset valmismatkaehdot
Lisä- ja erikoismatkaehdot

