Dykkersafari i Filippinerne
blandt tropefisk og hajer
To uger og 24 dyk. Afrejse 17. marts og 14. april 2007.
Pris pr. person fra kr. 16.995

Filippinerne er uden sammenligning et af de bedste dykkerlande i verden. Landet består af 7.107
øer, og under havoverfladen rundt om de fleste øer er en forunderlig verden af koraller, tropefisk,
rokker, skildpadder, havslanger og ikke mindst hajer. Culture Adventure giver dig den perfekte
kombination af ferieoplevelser og dykning i Filippinerne.
Du oplever det pragtfulde land både over og under vandet, og undervejs kommer du til at møde
smilende filippinere, professionelle guider samt andre entusiastiske dykkere. Vi har nøje udvalgt fire
forskellige steder, hvor du skal bo, og ikke kun med øje for livet i havet, men også så du mellem
dykkene får en pragtfuld ferie med sol, strand, naturoplevelser, mad, drikke og fornøjelige timer.
Og har du en medrejsende, som ikke dykker, kan han eller hun sagtens rejse med og nøjes med at
snorkle eller nyde livet på strandene.
Rejsen dag for dag:
Dag 1 (og 2): Afrejse
Du flyver du fra København til London og herfra videre til Hong Kong, hvor du
lander næste dag. Fra Hong Kong er der cirka 2½ times flyvning det sidste
stykke til Cebu og Mactan Island. Flyselskabet er Cathay Pacific.
Dag 2: Ankomst Mactan Island, Cebu
Flyet lander på Mactan Island, en ø, der ligger ud for Cebu og som både huser
lufthavn og en masse gode hoteller langs en dejlig kyststrækning med hvide
sandstrande. I lufthavnen bliver du mødt af vores lokale repræsentant fra
Prosafari, og han sørger for transport til Bella Vista Hotel, som ligger cirka 15
minutters kørsel fra lufthavnen. Om aftenen samles du med de øvrige
rejsende til en forfriskning og orientering om de næste dages oplevelser.

Bella Vista Hotel
Trestjernet hotel beliggende
på Mactan Island med udsigt
til strædet og broen til Cebu.
I alt 48 værelser med tv,
aircondition, telefon, minibar
og internetstik. Fra
swimmingpoolen og den
udendørs jacuzzi på taget er
der udsigt til havet, og her
ligger også restaurant og
bar. Øvrige faciliteter tæller
sauna, fitnesscenter og
skønhedssalon. Nærmeste
strand ligger en kort taxitur
fra hotellet.

Dag 3: Hilantungan Island, Cabilao
Island og Panglao Island, Bohol
Efter morgenmad på hotellet bliver du kørt
med bus til kysten, hvor en dykkerbåd ligger
og venter. Dykkereventyret begynder med
dykning ved Hilantungan Island, som ligger
blot 15 minutters sejlads fra Mactan Island, Senere fortsætter
båden mod syd til Cabilao Island, hvor frokost kan købes, og der
er naturligvis også tid til endnu et dyk før afgang mod Alona
Beach på Panglao Island nær Bohol. Overnatning på Bohol Divers Lodge, der ligger sammen med
dykkercenteret og med let adgang til husrevet, hvor du kan blandt andet se læbefisk og dragefisk.

Bohol Divers Lodge
Beliggende på den 800 meter lange hvide sandstrand og med
direkte adgang til dykkercenteret på Alona Beach. Værelserne er
enkle, og indrettet i filippinsk stil. Alle har som minimum bad og
toilet samt loftsvifte eller aircondition. Swimmingpool, bar,
restaurant, tennis-bane, vandsportsfaciliteter og alt, der hører et
dykkercenter til er at finde på hotellet.
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Dag 4: Balicasag Island
Dagens dykkertur går til den marinebeskyttede ø, Balicasag Island, som ligger 40 minutters sejltur
fra dykkercenteret. Her er der tid til to dyk. Om aftenen er det muligt at prøve et natdyk ved
husrevet ud for Alona Beach, og senere frister måske en af de mange restauranter i området eller
nattelivet. Overnatning på Bohol Divers Lodge.
Dag 5: Panglao Island og Bohol
Hele dagen går med en uforglemmelig udflugt med lokal guide
rundt på Panglao Island og Bohol. Højdepunkterne er Hinagdanagrotten, sejltur på Loboc-floden og ikke mindst de uforlignelige
Chocolate Hills, der er et naturfænomen, som Bohol er kendt for
viden om. Efter turen er der fælles middag på Panglao Island
Resort, hvor der bliver serveret en luksuriøs filippinsk buffet
(betales lokalt). Overnatning på Bohol Divers Lodge.
Dag 6: Arco Point, Paliton Reef og Siquijor Island
I dag er det tid til at fortsætte rejsen, og det sker med båd fra Alona Beach og
en cirka tre timers sejltur til Siquijor Island. Undervejs er der dykning ved
Arco Point, hvor der er mange havslanger og moræner, som svømmer rundt
mellem de bløde koraller. Der er også tid til et dyk ved Paliton Reef, inden
båden ligger til ved Siquijor Island, en ø med mange sagn og fortællinger om
sort magi, hekse- og healingkunst. Du vil dog nok mest opleve øens rolige
tempo og kan nyde livet på det dejlige strandresort, Coco Grove. Mulighed for
natdyk ved husrevet.
Dag 7: Apo Island
Tidlig morgenmad og derefter afgang til den
naturskønne vulkanøen Apo Island, hvor der
venter nogle af rejsens mest spændende
dyk. På to strømdyk får du mulighed for at
opleve jackfish, skildpadder, groupers,
snappers og Napoleonsfisk. Mellem dykkene
bliver der serveret en udsøgt frokostbuffet
(betales lokalt) på Kan Upin Resort.
Overnatning på Coco Grove Beach Resort.

Coco Grove Beach Resort
Tropisk resort beliggende
direkte på en hvid
sandstrand. Gæster bor i en
af de 25 bungalows, der er
udstyrede med aircondition,
minibar og veranda. Der er
en lille swimmingpool på
resortet og adgang til en
større på nærliggende Coco
Grove Paradise Beach. Fra
restauranten og sunsetbaren
er der udsigt til den smukke
strand og nogle aftener
underholder en lokal
dansetrup med et
spektakulært show.

Dag 8: Siquijor Island
Dykning i nærheden af Siquijor Island. Om aftenen fælles middag med de andre
dykkergæster efterfulgt af et farverigt og traditionelt danseshow med lokale
optrædende (betales lokalt). Overnatning på Coco Grove Beach Resort.
Dag 9: Cebu og Malapascua Island
Om formiddagen er det tid til afsked med Siquijor Island. Hurtigfærgen sejler
dig til storbyen Cebu, hvor der er mulighed for at shoppe i det enorme
varehus, SM City. Bagefter venter tre timer i bus for at nå til Maya, hvor en
dykkersafaribåd venter. Sejlads i cirka 40 minutter til Malapascua Island og
hotellet Sunsplash Resort.
Dag 10: Monad Shoal og Gato Island
Dagen byder på tre dyk, og på det første,
der er et tidligt morgendyk er der gode
chancer for at komme tæt på de
imponerende tresherhajer, som er tre-fire
meter lange, men harmløse, da de kun
spiser fisk. Monad Shoal er en såkaldt
sunket ø, som rejser sig fra havbunden, og
det er her, de harmløse hajer kommer op fra
dybet for at lade småfisk rense sig. Dagens
to andre dyk foregår ved Gato Island, der også bliver kaldt Snake Island. Her
ses ofte den hvidtippede revhaj, som bor mellem grotter og sprækker rundt
om den lille ø. Overnatning på Sunsplash Resort.

Sunsplash Resort
Strandhotel med restaurant,
cocktailbar og flydende bar i
vandet ud for den
bountyagtige strand, som
hotellet ligger direkte på.
Værelserne er pæne med
aircondition, vifte samt en
lille hyggelig veranda.
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Dag 11: Monad Shoal og Gato Island
Endnu en dag ved Monad Shoal og Gato Island, i dag med fire
dyk. Det første er igen et tidligt morgendyk for at spotte
tresherhajer og måske også djævlerokker. Morgenmaden får du
på båden, og efter endnu et dyk ved Monad Shoal sejler du videre
til Gato Island og dagens tredje dyk. Det sidste dyk denne dag er
et natdyk til en grotte, og netop dette dyk bliver betegnet som et
af de bedste i Sydøstasien. Her er blandt andet chance for at se
den sjældne coral catshark. Overnatning på Sunsplash Resort.
Dag 12 (og 13*): Monad Shoal og Mactan Island
Der er lige tid til et sidste dyk ved Monad Shoal, før kursen bliver sat tilbage mod Mactan Island,
hvor du bor den sidste nat på Bella Vista Hotel*.
Dag 13 (eller 14*): Hjemrejse
Dykkereventyret er slut for denne gang. Fra Cebu og Mactan Island flyver du retur mod Danmark
med flyskift i Hong Kong og London.
Dag 14 (eller 15*): Ankomst Danmark
*På afrejsen 17. marts har du to nætter på Macatan Island før hjemrejsen.
Pris pr. person
I delt dobbeltværelse fra kr. 16.995
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.350
Rabat for medrejsende, der ikke skal dykke kr. 1.500
Prisen inkluderer:
• Fly Danmark-Cebu t/r med Cathay Pacific via London og Hong Kong
• Lufthavnsskatter og afgifter (p.t. kr. 1.600 pr. person)
• 2 nætter på Bella Vista Hotel (3 nætter på afrejsen 17. marts)
• 3 nætter på Bohol Divers Lodge
• 3 nætter på Coco Grove Beach Resort
• 3 nætter på Sunsplash Resort
• Dagstur med guide på Bohol
• Transport mellem lufthavn og hotel på Mactan Island t/r
• Al sejlads mellem de forskellige øer og hoteller
• 24 dyk** inklusive tank, vægtbælte, båd og divemaster
• Alle dykkerafgifter

Informationsaften
Til februar arrangerer
vi en informationsaften i København
om dykkersafarien og
Filippinerne generelt.
Du får mere at vide
om tid og sted ved
bestilling af rejsen.

**Det nøjagtige antal dyk kan variere på grund af vejrforhold
Prisen inkluderer ikke:
Måltider (som kan købes meget billigt på alle hoteller og resorts), afrejseskat fra Filippinerne (p.t.
550 pesos, som betales lokalt ved udrejse), lovpligtig EU-ansvarsforsikring (kr. 28 pr. person),
porto og ekspedition kr. 50, evt. afbestillingsforsikring og personlige rejseforsikringer samt evt. leje
af dykkerudstyr (hvis du ikke medbringer eget udstyr koster det kr. 2.000 at leje lokalt udstyr til
hele rejsen).
Krav:
Som dykker skal du have minimum PADI Open Water-certifikat. De fleste dyk på rejsen kræver dog
PADI Advanced Open Water, men har du ikke det, kan dykkene blive justeret til Open Water.
Afrejsedatoer 2007:
Faste afgange 17. marts og 14. april.
Rejsen gennemføres ved minimum ti tilmeldte, hvilket også er det maksimale antal dykkere, der
kan deltage for at få det bedst mulige ud af forholdene.
Andre afrejsedatoer:
Hvis I er en gruppe mellem seks og ti personer, kan I selv bestemme jeres afrejsedato. Ring og hør
nærmere om priser på fly og mulighederne ved denne løsning.
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