
❖ Väggdykning och korallträdgårdar 
❖ Makrodykning 
❖ Ak4viteter för icke-dykare 
❖ Samtliga transfers ingår 
❖ Bekväma boenden 
❖ Välj mellan 7,9 eller 14 dagars program 
❖ Upplev Balis bästa dykning

0301 - 221 00   |   scubatravel.se 
info@scubatravel.se 
facebook.com/scubatravel.se

UPPLEV EN  
RUNDRESA PÅ BALI

Ett mångsidigt resmål. På Bali finns det något för alla, 
dykare som icke-dykare samt familjer. På dessa rundresor 
får du chansen att se mer utav denna fantastiska ö där både 
dykningen och övriga aktiviteter är mångsidiga. Här finns 
allt ifrån väggar och korallträdgårdar till makro och stora 
fiskar och för dig som inte dyker finns det häpnadsväckande 
natur, fantastiska tempel, yoga, spa och mycket mer.
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Des0na0on - Bali 
Bland de 17 000 öarna i Indonesiens arkipelag är Bali den mest kända, och det finns många anledningar 
4ll varför Bali är eS drömresmål. Landskapet är hisnande, från dolda orörda stränder 4ll risodlingar, 
vulkaner och klippor som putsas av vågorna och 4ll och med vaSenfall finns aS uUorska här. Bali har 
någon4ng för alla oavseS om du dyker eller inte. 

Den balinesiska kulturen är något utöver det vanliga i Indonesien, med tradi4oner och trosuppfaSningar 
som präglar vardagen och som är mycket färgstark och dynamisk. Du kanske kommer hit första gången 
för aS upptäcka denna fantas4ska ö, men du kommer säkert aS komma 4llbaka hit igen. Balineserna är 
vänliga och uppmärksamma, ler all4d och gör siS bästa för aS hjälpa 4ll.  

Bali är dessutom eS av de mest kända resmålen för resenärer i hela Sydostasien, ön imponerar verkligen 
med sin otroliga mångfald när det gäller dykning. Här kan du möta det mesta som undervaSensvärlden 
har aS erbjuda. Sköldpaddor, clownfiskar och alla "klassiker" finns det goS om, även harmlösa revhajar 
kan du se simma förbi. Det finns även mer specifika arter som mantor, papegojfiskar, Mola Mola och 
tusentals ”criSers” så som nakensnäckor, räkor och krabbor. OavseS vilka förväntningar du har finns det 
mycket aS se och upptäcka här. 
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9 dagars rundresa - För dykaren

Under denna Safari kommer ni aS dyka på de två mest populära des4na4onerna på Bali,  Tulamben och 
Nusa Lembongan & Penida. 

Tulamben i nordöstra Bali har eS av de mest kända vraken i Sydostasien, USAT Liberty, eS 120 meter långt 
vrak som är eS fantas4skt konstgjort rev e^er alla dessa år under vaSnet. Den biologiska mångfalden är 
otrolig i deSa område och de flesta dyk görs från land och svarta lavasanden ger ännu bäSre kontraster än 
vit sand. Dessutom är det eS litet paradis för makroälskare. 

Nusa Lembongan är en fantas4sk liten paradisö som ligger bara 30 minuter från södra Bali, klarblåS vaSen, 
vit sand och en otrolig utsikt över Balis vulkaner, den typ av landskap du förväntar dig när du tänker på 
semester i Asien. Det är en av de sällsynta platserna där du kan se mantor och Mola Mola och njuta av 
några spännande dyk över magnifika korallrev.
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Dagsschema - dykare 9 dagars 
safari

Dag 1 - Du blir upphämtad på flygplatsen och 
kö r d 4 l l h o t e l l e t i Tu l a m b e n . U n d e r 
e^ermiddagen genomför du diS första dyk.  

Dag 2 - Du kommer aS dyka först i Amed, 
Jemeluk Wall och Pyramids är två fina och läSa 
dykplatser som är 4llgängliga för alla nivåer, e^er 
lunchen åker du 4llbaka 4ll hotellet och du 
avslutar dagen med eS av de mest imponerande 
dyken på Bali, naSdykning på Liberty-vraket. 

Dag 3 - Under dagen genomförs 3 dyk i Tulamben 
varav eS på USAT Liberty, följt av eS vägg dyk och 
eS revdyk.  

Dag 4 - Morgonen börjar med din transfer från 
Tulamben 4ll Nusa Lembongan. På vägen 4ll 
Sanurs hamn stannar ni för aS besöka det 
berömda Tirta Gangga-templet och äta lunch i 
Sanur innan ni tar båten ut 4ll Nusa Lembongan.  

Dag 5 - Här gör ni tre dyk under dagen med lunch 
på båten. Senare ansluter ni er 4ll resten av 
gruppen för aS njuta av solnedgången.

Dag 6 - Det är dags aS åka vidare 4ll södra Nusa 
Penida, närmare bestämt 4ll Manta Point för aS 
se Mantas och ta chansen aS se Mola mola i 
Crystal Bay. Din dag kommer aS avslutas med den 
fantas4ska solnedgången vid Devil's tear. 

Dag 7 - 2 dyk innan lunch samt 1 dyk e^er lunch 
på Nusa Penida.  

Dag 8 - Du återvänder 4ll dykplatserna Manta 
Point och Crystal Bay, så aS du återigen kan 
uppleva de majestä4ska mantarockorna och få en 
ny chans aS se en gigan4sk solfisk (Mola Mola). 

Dag 9 - Ni tar båten 4llbaka 4ll Bali och får sedan 
transfer vidare 4ll flygplatsen. 
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9 dagars rundresa - För icke-dykaren

Under denna safari kommer du att besöka två av de mest populära destinationerna, Tulamben & Amed samt 
Nusa Lembongan & Penida. 

Tulamben och Amed påminner om det tradi4onella Bali, dessa fiskebyar ligger långt från mängden på södra 
Bali och ger dig möjlighet aS upptäcka överraskande landskap med svarta sandstränder längs Balisjön. 
Tradi4on och balinesisk kultur är ledande i livss4len här. Du kan snorkla nästan överallt i deSa område. 
 
Lembongan och Penida har eS helt annat landskap än Amed och Tulamben. Här är det som en paradisö, 
klarblåS vaSen, do^er av grillad fisk när du går längs den vita sandstranden. Nusa Lembongan är mer 
utvecklad än Tulamben, folk kommer hit för aS utöva dykning förstås, men också surfing och yoga.
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Dagsschema - icke-dykare alternativ 2
Dag 1 - Du blir upphämtad på flygplatsen och körd 4ll 
hotellet i Tulamben. Beroende på när du hämtar oss på 
e^ermiddagen har du 4llräckligt med 4d för aS 
slappna av vid poolen. 

Dag 2 - På morgonen besöker du byn Selang och den 
tradi4onella saltproduk4onen. E^er lunchen tas ni ut 
på en tradi4onell fiskebåt av typen "Jungkung" för en 
kryssning på havet. Ni njuter sedan av solnedgången 
med en vacker utsikt över Mount Agung och havet. 

Dag 3 - Du kommer under morgonen aS snorkla vid 
USAT Liberty-fartygsvraket som bara ligger några få 
meter djupt. På e^ermiddagen kommer du aS njuta av 
en massage på 90 minuter och dagen avslutas med 
solnedgången vid Pacha Beach i Amed. 

Dag 4 - Morgonen börjar med din transfer från 
Tulamben 4ll Nusa Lembongan. På vägen 4ll Sanurs 
hamn stannar ni för aS besöka det berömda Tirta 
Gangga-templet och äta lunch i Sanur innan ni tar 
båten ut 4ll Nusa Lembongan.  

Dag 5 - På morgonen gör ni en tur 4ll Lembongans 
mangroveområde och på e^ermiddagen kopplar ni av på 
spaet. Senare kan du njuta av solnedgången i poolen på 
Tamarind Resort. 

Dag 6 - På morgonen gör du en båSur 4ll Nusa Penida 
och snorklar med mantarockor. Senare, 4llbaka på Nusa 
Lembongan e^er lunch kan du njuta av solbad vid poolen 
eller på stranden. 

Dag 7 - På morgonen har du en yogaklass. E^er aS ha 
återhämtat alla dina sinnen äter du lunch och senare får 
du njuta av 90 minuters spa. 

Dag 8 - På morgonen har du möjlighet aS välja mellan 
nästa yogaklass och en "Lazy Morning" och njuta av 
poolen. E^er lunchen får du din första indonesiska 
matlagningskurs som följs av en middag på samma ställe 
för aS förbäSra dina smaklökar. 

Dag 9 - Ni tar båten 4llbaka 4ll Bali och får sedan transfer 
vidare 4ll flygplatsen. 
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Ditt boende i Tulamben - Minabali Bunga'lo 
Minabali Bunga'lo är idealiskt beläget på Balis östkust. Hotellet ligger i den lilla staden Tulamben där de 
vik4gaste ak4viteterna är dykning och solbadning. Hotellet ligger bara 200 meter från det berömda 
USAT Liberty Shipwreck och andra excep4onella dykplatser. Tulambens stenstrand ligger 100 meter från 
bungalowerna och den är läS aS nå via en skuggig s4g bakom hotellet. 

De 6 bungalowerna är fint inredda med balinesiska konstnärliga målningar och trämöbler av högsta 
kvalitet. Inredningen kommer säkert aS öka dina känslor för balinesisk konst och dess auten4ska 
kunnande. Du kommer också aS njuta av alla bekvämligheter du är van vid i eS modernt hem. 

Varje rum är placerat runt om på fas4gheten framför poolen eller med exo4sk utsikt över trädgården. 
Bungalowerna har en privat terrass där det är avkopplande aS ta en drink eller äta frukost i början av 
dagen. Den unika s4len i rummen har inspirerats av den balinesiska kulturen och designats av ägaren. 

Hotellet har en egen spaavdelning där de erbjuder tradi4onella balinesiska massager och andra spa 
behandlingar så som nagel och kroppsbehandlingar.  

Om deSa alterna4v skulle vara fullbokat kommer du istället aS bokas in på eS likvärdigt hotell i 
närheten. 
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Ditt boende på Nusa Lembongan - Pondok Jenggala 
Pondok Jenggala är en perfekt 4llflyktsort för semester långt bort från det livliga livet i södra Bali. Den 
vackra anläggningen har en atmosfär som påminner om eS hem långt borta från hemmet och villorna 
visar upp en blandning av modern arkitektur som konstnärligt smälter samman med balinesisk 
inredning. Hotellet ligger miS i en grön tropisk trädgård och är perfekt för fri4dsresenärer. Pondok 
Jenggala har också en pool med solstolar, poolbar, varmvaSen och lu^kondi4onering. 

Pondok Jenggala ligger i Klungkung, bara 100 meter från stranden Nusa Lembongan som du når på en 2 
minuters promenad. Här finns en utomhuspool, en restaurang och rum med egen terrass. 

Om deSa alterna4v skulle vara fullbokat kommer du istället aS bokas in på eS likvärdigt hotell i 
närheten. 
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Ditt boende i Pemuteran - Arjuna Homestay 
Under din vistelse kommer du aS bo på Arjuna Homestay som ligger I anslutning 4ll dykcentret i 
Pemuteran. Arjuna Homestay ligger 200 meter från huvudvägen i Pemuteran. Hotellet har 16 rum med 
utsikt över poolen, trädgården och bergen. Samtliga rum har lu^kondi4onering och eget badrum. På 
hotellet finns egen restaurang som är öppen hela dagen och serverar en härlig mix av indonesiska och 
västerländska räSer. Arjuna Homestay är eS perfekt ställe aS bo på när du besöker norra Bali. Du 
kommer aS vara i närheten av Menjangan Marine Park men också nära de flesta av de aSrak4va 
platserna i norr. Du kommer aS ha eS idealiskt läge mellan djungel, berg och små paradisiska öar som 
kan erbjuda dig spektakulära landskap samt en fridfull och resursskapande atmosfär.  

Om deSa alterna4v skulle vara fullbokat kommer du istället aS bokas in på eS likvärdigt hotell i 
närheten.  
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Dykning vid Pemuteran 
Indonesien har en ovanligt stor mångfald av marint liv och dykplatser. Med över 17 000 öar 
utspridda över eS stort område runt ekvatorn, kan man bara föreställa sig den rikedom som 
finns under havsytan. Bali är en av dessa 17 000 öar och förmodligen Indonesiens mest 
populära dykresemål. Med utmärkt boende, kvalitetsutrustning samt massor av kultur och 
shopping, kommer inte deSa som någon överraskning.  
 
Dyken görs från inhyrda lokala båtar, och dessa kan ta dig 4ll de många välkända dykplatserna i 
området. En absolut höjdpunkt är aS dyka vid Meniangan Island, bara 35-40 minuter från 
dykcentret. Här finns en otrolig mångfald, och är eS perfekt ställe för makrodykning.  

 
Resorten har eS eget husrev som är väl värt aS dyka på. Strömmarna är milda, vaSnet är klart 
med sikt upp 4ll 30 meter. Här finns bra varia4on på koraller och artrikedom året runt. Du kan 
hiSa frogfish, ghost pipefish, ovanliga krabbor, sjöhästar och ibland även leaffish samt 
mandarinfiskar.  
 
Secret Bay är ännu en dykplats du måste testa om du gillar makrodykning; här får du 
möjligheten aS ta fantas4ska makrobilder då det finns en uppsjö av mo4v och ”modeller” under 
ytan.

http://facebook.com/scubatravel.se


Datum  28 Juni - 09 Juli Ordinarie resa 2023 
Resmål  Bali - Indonesien - Indiska Oceanen 

Inkluderat i priset 

➔ Flyg Stockholm – Denpasar Bali t/r 
➔ 1 naS i del i dubbelrum med frukost på Novotel Airport hotel med flygplatstransfer t/r 
➔ Transfer 4ll Tulamben 
➔ 3 NäSers boende i Tulamben i del i dubbelrum med fullpension (frukost, lunch och middag) 
➔ 7 Dyk på Tulamben över 3 dagar (se schema för planering), inklusive transfers, Nitrox, 
dykutrustning, guide, vikter och flaska 
➔ Transfer 4ll Nusa Lembongan 
➔ 5 NäSers boende på Nusa Lembongan i del i dubbelrum med fullpension (frukost, lunch och 
middag) 
➔ 10 Dyk på Tulamben över 4 dagar (se schema för planering), inklusive transfers, Nitrox, 
dykutrustning, guide, vikter och flaska 
➔ Övriga ak4viteter som beskrivs i schemat på 4digare sidor 
➔ Transfer 4llbaka 4ll Denpasar för flyg hem 

Ej inkluderat i priset 

➔ Övriga ak4viteter, mål4der & dryck som ej nämns ovan 
➔ Dricks, rekommenderas men är inte eS krav 
 
 

Pris per dykare: 29 995 SEK 
Pris per icke-dykare: 24 995 SEK 

Grupperbjudande : vid 11/22/33 personer bokade utgår en rabaX på 1000 SEK 
per person som reduceras på slu\akturan.  
OBS det behöver vara exakt 11/22/33 som är bokade för a9 raba9en som utgår är 
11000/22000/33000 SEK, som sen delas ut på alla bokade.  
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OM EXPEDITIONEN



Datum  28 Juni - 14 Juli Förlängda resan 2023 
Resmål  Bali - Indonesien - Indiska Oceanen 

Inkluderat i priset 

➔ Flyg Stockholm – Denpasar Bali t/r 
➔ 1 naS i del i dubbelrum med frukost på Novotel Airport hotel med flygplatstransfer t/r 
➔ Transfer 4ll Tulamben 
➔ 3 NäSers boende i Tulamben i del i dubbelrum med fullpension (frukost, lunch och middag) 
➔ 7 Dyk på Tulamben över 3 dagar (se schema för planering), inklusive transfers, Nitrox, 
dykutrustning, guide, vikter och flaska 
➔ Transfer 4ll Nusa Lembongan 
➔ 5 NäSers boende på Nusa Lembongan i del i dubbelrum med fullpension (frukost, lunch och 
middag) 
➔ 10 Dyk på Tulamben över 4 dagar (se schema för planering), inklusive transfers, Nitrox, 
dykutrustning, guide, vikter och flaska 
➔ Övriga ak4viteter som beskrivs i schemat på 4digare sidor 
➔ Transfer 4ll Pemuteran 
➔ 5 NäSers boende i Pemuteran i del i dubbelrum med fullpension (frukost, lunch och middag) 
➔ 10 Dyk på vid Pemuteran över 4 dagar  inklusive transfers, Nitrox, dykutrustning, guide, vikter 
och flaska  
➔ Transfer 4llbaka 4ll Denpasar för flyg hem 

Ej inkluderat i priset 

➔ Övriga ak4viteter, mål4der & dryck som ej nämns ovan 
➔ Dricks, rekommenderas men är inte eS krav 
 
 

Pris per dykare: 37 395 SEK 
Pris per icke-dykare: 31 995 SEK 

Grupperbjudande : vid 11/22/33 personer bokade utgår en rabaX på 1500 SEK 
per person som reduceras på slu\akturan.  
OBS det behöver vara exakt 11/22/33 som är bokade för a9 raba9en som utgår är 
16500/33000/49500 SEK, som sen delas ut på alla bokade. 
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OM EXPEDITIONEN



Betalning och kontakt 

På vilka säX kan jag betala min resa? 
Via bankgiro, kontoöverföring, swish eller via onlinebetalning med VISA, Mastercard eller 
Eurocard. Önskar du betala i annan valuta, var god kontakta Scuba Travel. 

Hur mycket ska jag betala och när? 
Deposi4on 
För resor med en kostnad mellan 0 - 29 995 SEK är deposi4onen 2000 SEK. För eS resor som 
kostar över 29 995 SEK krävs minst 10% i deposi4on (ändringar kan gälla för vissa produkter) 

Flygbetalning 
Flyget betalas separat och betalas cirka 9 - 11 månader innan avresa beroende på om flyget har 
lanserats. Flygpriset kan bekrä^as först när du har betalat flyget. 

För resor över 50 000 SEK 
För resor över 50 000 SEK krävs en delbetalning på 50% 6 månader före avresa. 50% av det 
totala beloppet exkl. deposi4on och flygkostnad. 

 
Kontakt  
 
Scuba Travel Scandinavia  
0301-22100 - info@scubatravel.se 

Vänligen notera följande: 

När du bokar accepterar du Scuba Travel Scandinavias resevillkor. Inträffar kostnadsökningar för 
Scuba Travel e^er aS avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan 
med eS belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa t.ex. beror på ändringar i 
transportkostnader, flyg, skaSer & avgi^er och ändringar i valutakurser. Angivet innehåll på 
uUlykter som Scuba Travel Scandinavia har i sin informa4on, t.ex. resans innehåll, antal dyk, 
dykning på eS speciellt ställe, är angivna för op4mala förhållanden. Oförutsägbara 
omständigheter, t.ex. poli4ska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resan, och 
ansvarig ledare eller kapten har all4d räS aS ändra resans innehåll om vederbörande anser aS 
omständigheterna kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har 
r e s e n ä r e n i n g e n r ä S 4 l l kompensa4on eller återbetalning.
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OM DYKRESAN
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OM DYKRESAN
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Tillägg 
     
➔ Hyra av dykutrustning 
KompleS dykutrustning inklusive 12L-flaska, vikter och viktbälte ingår i priset. All dykutrustning 
förbokas med oss. Du bör även dyka med dykdator och en ytmarkeringsboj (SMB). Har du inte 
deSa går det aS hyra. Fråga oss om prislista. 

➔ Avbeställningsskydd 
Kontrollera så aS du har avbeställningsskydd. Om inte kan vi hjälpa dig aS boka via Gouda. Det 
kan läggas 4ll för 7% av resans totala pris. Måste beställas i samband med resan, och betalas 
sam4digt som anmälningsavgi^. 
 

Vik0gt 

➔ DiS pass måste vara gil4gt minst 6 månader e^er din hemkomst. 

➔ Alla dykare måste ha med sig eS gil4gt dykcer4fikat, bevis på dykförsäkring samt loggbok för 
dykare. Ifall du ska gå en PADI Open Water kurs behöver du ingen 4digare erfarenhet. 

➔ Om du inte är cer4fierad dykare så kan du läS genomföra din dykkurs under dem här 
rundresorna. Säg bara 4ll när du bokar så arrangerar vi deSa för dig. 

➔ På grund av alltmer stränga restrik4oner då det gäller bagagevikt på flyget så måste varje 
väska godkännas av flygbolaget. Vi hjälper gärna 4ll ifall ni behöver boka extra bagage. 
Avgi^erna varierar mellan flygbolagen. Kontakta Scuba Travel i god 4d inför avresa. 
   
➔ För denna resa rekommenderar vi alla dykare aS vara cer4fierade PADI Open Water-dykare 
eller motsvarande. Har du inte loggat något dyk under senaste året, rekommenderar vi aS du 
gör eS avrostningsdyk innan avresan. Ifall du ska gå en PADI Open Water kurs behöver du ingen 
4digare erfarenhet. 

➔ För aS få dyka måste du ha med dig papper/kort på aS du är försäkrad. Vi ber dig aS 
kontrollera din hemförsäkring för aS se om den täcker dykning samt sjukhustransport. Behöver 
du kompleSera med en ren dykförsäkring rekommenderar vi DAN Insurance som kan köpas via 
denna länk: hSp://www.diversalertnetwork.org 
 
➔ Scuba Travel 4llhör de endast 3% av Sveriges bolag som uppfyller de hårda kraven på AAA-
kreditra4ng hos Bisnode.com. Vilket innebär högsta kreditvärdighet och en stor trygghet för dig 
som resenär aS boka din semester med oss. 


