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Dive the wrecks of Iron Bottom Sound

Turkode

Destinasjoner

Turen starter

39604

Solomon Islands

Oslo - Stockholm - Gøteborg - København

Turen destinasjon

Reisen er levert av

13 Days

Honiara

Fra : NOK

På forespørsel
Oversikt
The World War II Battle of Guadalcanal was the first major offensive and a decisive victory for the Allies in the Pacific theatre. Diving in the Solomon Islands is an opportunity to
explore an extraordinary array of ships, aircraft, even submarines. The sea floor in some areas is strewn with these remains from World War II, many now forming new artificial reefs,
teeming with marine life.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Honiara via Singapore
Dag 2: Ankomst Singapore om ettermiddagen og videre forbindelse til Brisbane
Dag 3: Ankomst Brisbane om morgenen og videre forbindelse til Honiara, Salomonøyene
Dag 4-11: Dykking på vrakene i Iron Bottom Sound og ytre øyer i atollen Guadalcanal
Dag 12: Muligheter for utflukter på Guadalcanal
Dag 13: Avreise fra Honiara tilbake til Europa via Brisbane og Singapore
Dag 14: Ankomst Skandinavia²

Det er året 1942, og både den tyske hæren og de keiserlige japanske styrkene er på sitt sterkeste i sine
respektive militærkampanjer. I Stillehavet står de japanske styrkene rett utenfor Australias territorium og noen byer
som Darwin har allerede litt truet med invasjon av de japanske styrker, men tidevannet er i ferd med å snu!
De allierte styrkene er klare til å kjempe til seg kontrollen over øyene i regionen og presse de japanske styrkene tilbake, øy
for øy. Den 7. august 1942 stormer US Marines inn over strendene på Tulagi, Ghautu, Tanambogo og Guadalcanal.
Mens Tulagi, Ghautu og Tanambogo raskt ble erobret og kom under amerikansk kontroll i løpet av èn dag, ble kampen om
Guadalcanal etter hvert et blodbad. Guadalcanal var meget strategisk viktig for de japanske styrkene, også grunnet
Henderson Field (som fortsatt er dagens flyplass) var det selvsagt ingen som var villige til å gi seg uten kamp. Stillingskrigen
fortsatte derfor uten stans i flere måneder med enorme tap på begge sider uten tilsynelatende noen ende i sikte (japanerne
kaller da også Guadalcanal «Shu Shima», Island of Death)
I kampene som varte på Guadalcanal mellom 1941-1945 ble det senket hele 33 amerikanske skip og 14 japanske skip (som
man vet om i dag) og fikk deretter navnet «Iron Bottom Sound». Guadalcanal har blitt et museum over død, smerte og lidelse

for de mange som mistet sine liv i kampene for frigjøringen av Stillehavsregionen. Utfallet av slaget på Guadalcanal snudde
tidevannet for de allierte tyrkene og var starten på en kampanje som skulle ta fem til det siste slaget fant sted på Okinawa i
august 1945.
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I dag er Iron Bottom Sound et mekka for vrakdykkere og tekniske dykkere fra hele verden som kan utforske denne delen av
vår fellesarv og krigshistorie og havet utenfor. Av de mange vrakene som du vil kunne oppleve her sammen med USS Aroon
Ward og USS Atlanta kan vi nevne den amerikanske krysseren Quincy, den australske krysseren Canberra og det japanske
hangarskipet Kinugasa og slagskipet Kirishima. Selv om de fleste av vrælene på Guadalcanal krever teknisk dykking finnes
det fortsatt en del skip og krigsmateriell som ligger innenfor rammene for fritidsdykkere også.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Denne pakken er basert på reise med Singapore Airlines fra Europa
Dag 2: Singapore til Brisbane
Ankomst Singapore på ettermiddagen og etter en kort pause er det rett videre til Brisbane (stopp i Singapore er tillatt).
Dag 3: Brisbane til Honiara
Du er nesten fremme og ankommer Brisbane om morgenen for den siste delen av utreisen til Salomonøyene og hovedstaden Honiara. Ved ankomst Henderson Field,
Salomonøyenes internasjonale flyplass blir du møtt av vår representant og eskortert til ditt bosted for oppholdet på Guadalcanal i sentrum av Honiara.
Honiara i seg selv er ikke noe spesiell sted og det er ikke så veldig mye å finne på her på kveldene, men du kan alltids bli æresmedlem i den lokale yacht klubben, som i hvert fall
gir deg tilgang til et av byens eneste vannhull. Her treffer du mennesker og kan få deg en liten matbit og ikke minst kaldt øl i roligere omgivelser. Overnatting Kitano Medano Hotel
eller lignende.
Dykking på Guadalcanal
Guadalcanal er en av de største øyene i de sentrale deler av Salomonøyene og det er også her du finner landets hovedstad, Honiara. Guadalcanal vår åsted for noen av
de hardeste kampene i Stillehavet under 2. verdenskrig, spesielt under sommeren 1942-1973 (se for øvrig TV serien «Pacific» for noen episke filmøyeblikk fra kampene
som fant sted på Guadalcanal), når de amerikanske styrkene gikk til motangrep mot de japanske invasjonsstyrkene som var godt etablert på Guadalcanal fra 1939 og
utover.
Noen av de hardeste kampene fant sted rett utenfor kysten av det som i dag utgjør Honiara, og har siden fått navnet «Iron Bottom Sound», grunnet de mange vrakene som i dag
hviler på bunnen av lagunen. Guadalcanal, sammen med Chuuk er nå derfor på alle vrakdykkeres ønskeliste, men til tross for lettere tilgjengelighet og bedre priser får faktisk
Guadalcanal langt færre dykkere på besøk enn Chuuk i Mikronesia
En av grunnene for dette er nok at de fleste vrakene på Guadalcanal ligger dypere og egner seg best for teknisk dykking. Noen av signaturvrakene på Guadalcanal er USS
Aaron Ward og USS Atlanta. Under oppholdet vil du mest sannsynlig kunne dykke på de mest kjente vrakene og et er flyvrak, kanoner og mitraljøser, krigsskip, minesveipere,
oljetankere, u-båter, tanks og mye annet krigsmateriell i havet utenfor Guadalcanal.
I tillegg til dette er det også muligheter til å besøke selvsagt de mer kjente kampstedene på land på fritiden mellom dykkene og i tillegg finnes det fantastiske korallrev som er vel
verdt å utforske for litt lettere rekreasjonsdykking om man har fått nok av gamle vrak. Det er ikke uten grunn at Salomonøyene alltid har vært en av våre favoritt dykkesteder i
verden, en plass de fortsatt holder og er godt innenfor våre 10 beste dykkesteder i verden.
Dag 3-11: Dykking på Guadalcanal
Vi har valgt å ikke inkludere frokost i denne pakken på hotellet siden det finnes en utmerket lokal frokost kafè rett ved hotellet som serverer mat og kaffe langt bedre enn hotellet,
bare spør etter Lime Lounge i resepsjonen. Under oppholdet har vi inkludert 12 dykk fra land i Honiara pluss en utflukt til Tulagi med 2 dykk inkludert lunsj. I tillegg har vi lagt inn
en dagstur til Florida Island med 2 dykk og lunsj inkludert.
Dag 12: Honiara & Guadalcanal
Ledig dag på Guadalcanal for avgassing. Hvis du ønsker det kan vi også organisere dagsturer til noen av de mer kjente krigsminnesmerkene på Guadalcanal. . Overnatting
Kitano Medano Hotel eller lignende.
Dag 13: Avreise fra Honiara
Transfer til flyplassen rundt kl 12 for starten på en meget lang reise tilbake til Europa via Brisbane og Singapore.
Dag 14: Ankomst Skandinavia²
Ankomst inn til London eller Frankfurt på ettermiddagen og videre forbindelse til Skandinavia²

Viktig Informasjon
Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Honiara - Skandinavia² med Singapore Airlines
Alle flyskatter
30 kilo innsjekket bagasje
Ankomst & avreise transfer Guadalcanal
9 netter Solomon Kitano Mendana Hotel, Honiara
Romtype: Seaview deluxe west
Måltider: Ingen
12 dykk inkludert tanker, vekter, belte, transport og "kastom fee" ut ifra Honiara
Dagstur med 2 dykk og lunsj inkludert til Florida Island
Tulagi weekend utflukt med 2 dykk og lunsj inkludert
DAN Europe dykkeforsikring (gjelder kun for pakker inkludert fly til/fra destinasjonen via DYKKEbazaar/DIVEPlanet eller medlemmer an Norges Dykkeforbund)

Ikke inkludert;
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Gasser og andnet teknisk dykking utstyr;
Decompression dives attract a surcharge of AUD$20 stage (pony) bottles or twins. A redundant air system is mandatory for decompression dives.
Oxygen AUD7¢ per litre (includes tank, regulator, fill and analysing).
Helium AUD20c per litre
Rebreather scrubber material AUD$20 per kg.

Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med rutefly og pris vil avhenge av ledig kapasitet på ønsket reisedato samt sesong

for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er mulig, og pakken kan selvsagt også kombineres med andre
destinasjoner i regionen
Skandinavia² menes avreise fra Bergen, Stavanger, Oslo, København, Gøteborg & Stockholm
Beste tiden å besøke denne destinasjonen: Salomonøyene er tropiske og meget fruktbare og med en beliggenhet nærmest på ekvatorlinjen er det stort sett de same
temperaturene året rundt og ligger på rundt 30°C med temperaturen på natten rundt 20°C. Ingen typisk regntid for Salomonøyene og nedbør kan komme hele året (normalt våtest i
perioden desember – mars).
Destinasjonen er kjent for: dette er i hovedsak en destinasjon med fokus på tech dykking siden omtrent 50+ av alle vrakene i Iron Bottom Sound ligger utenfor
rekkevidden til vanlig fritidsdykking. Atttraksjonene er er selvsagt dykking på de mange vraken fra 2. verdenskrig som ligger på havbunnen utenfor Guadalcanal.
Advarsel: Alle vrak på Salomonøyene er nasjonale minnesmerker og fjerning av gjenstander er derfor ikke tillatt og kan / vil bli straffeforfulgt.
Ta hensyn til lokale regler og verdier: befolkningen på Salomonøyene har et meget intrikat og rike kultirtradisjoner "kastoms" som kan variere fra provins til provins. Det
anbefales derfor på det sterkeste at man tar hensyn til disse og evt spør før man tar seg til rette for å unngå ubehagelige situasjoner.
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Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen

Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på
at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
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