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Klubbtur til Filippinenes utrolige undervannsverden med Norges Dykkeforbund

Turkode

Destinasjoner

Turen starter

40923

Philippines

Oslo - Bergen - Stavanger

Turen destinasjon

Reisen er levert av

16 Days

Cebu

Fra : NOK

16 855
Oversikt
Opplev et av Asias kanskje beste dykkesteder i samarbeid med Norges Dykkeforbund. Turen vil ha et faglig innhold med fokus opp undervannsfotografi og marinbiologi og er åpen
for alle medlemmer i klubber tilknyttet Norges Dykkeforbund. En spennende reise med 3 av øygruppens beste og mest unike dykke destinasjoner gir deg en blanding av fantastisk
makro, veggdykk og forhåpentligvis møte med den meget sky revehaien utenfor Malapasucua.

Reiserute
Dag 1 (28/5/19): Avreise fra Oslo via London/Hong Kong/Manila til Dumaguete
Day 2 (29/5/19): Ankomst Dumaguete og transfer til Pura Vida Dauin
Dag 3-5 (30/5-1/6/19): Makro dykking Dumaguete regionen
Dag 6 (2/6/19): Transfer til Cabilao Island med båt (muligheter for dykking på veien)
Dag 7 & 8 (3 & 4/6/19): Vegg og makro dykking Cabilao Island
Dag 9 (5/6/19): Transfer til Malapascua Island
Dag 10-13 (6/6-9/6/19): Thresher Shark, vrak, koraller venter på Malapascua Island
Dag 14 (10/6/19): Ledig dag på Malapascua Island
Dag 15 (11/6/19): Transfer tilbake til Cebu og fly via Hong Kong / London til Oslo
Dag 16 (12/6/19): Ankomst Oslo

Denne reisen er i regi av Norges Dykkerforbund og er kun for medlemmer. Reisen er ledet av enten en av Morges neste
undervannsfotografer eller marinbiloginstruktør som vil stå for det faglige på reisen. Dette er første reise som legges opp i
samarbeid med NDF og vi har valgt Filippinene som lansering destinasjon, og ikke uten grunn! Dauin, Cabilao og
Malaspcua gir et meget godt tversnitt av Filippines uvirkelige og varierte undervannsnatur. Her finner du fantastisk makro,
bløtkoraller, imponerende veggdykk, omtrent garantert hvalhai møte og ikke minst den imponerende revehaien.
Dag 1 (28/5/19): Avreise fra Oslo²
Denne pakken er basert på utreise med Cathay Pacific via London/Hong Kong & Manila til Dumaguete.
Dag 2 (29/5/19): Ankomst Dumaguete og til Dauin
Du ankommer Dumaguete og etter en kort transfer er du fremme på Pura Vida Dauin. Innsjekk og tid for litt papirarbeid. Vi

burde være fremme sen ettermiddag så gode uligheter til både kanskje et kvelsdykk eller et nattdykk? Overnatting Pura
Vida Sauin
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Dag 3-5 (30/5-1/6/19: Dykking Dauin (F)
Dumaguete har etterhvert se siste årene opparbeidet seg som et av verdens mest utrolige makro dykkedestinasjoner og
er uten tvil på samme nivå som Lembeh stredet. De fleste av dykkene er faktisk tilgjengelig rett ut fra land, men vi vil også
gjøre båtdykk under oppholdet (mest sannsynlig i farvannet rundt klassiske Apo Island). en annen kuriositet i dette
området er en god del vrakrester som er dumpet i havet (som f.eks en del kjøretøy fra 2. verdenskrig). Dauin er kjent for
stort utvalg av ulike arter nakensnegler, frogfish, blekkspruter, nålefisk, barrakuda, taggmakrell, skorpionfisk, ulile arter ål,
og ikke minst blåringet blekksprut (en av verdens mest giftigste arter)
Noen populære dykkesteder rundt Dauin inkluderer bl.a
Bonnet's Corner - dette er et av områdets beste makro steder etter vår mening. Dette dykket er nok kanskje kjedelig hvis
du ikke er fotograf og er stort sett sandbunn, men her vil du kunne se noen av de mest utroligste og merkeligste
skapningene som finnes under vann
Banka Wreck - rett rundt hjørnet for Bonnet's Corner finner du dette spesielle stedet og her er det store muligheter for å oppdage miniatyr sjøhester, nplefisk, frogfish og
mange andre rare skapninger.
Apo Island - Etter vår mening det beste dykket du kan gjøre i Dumaguete. Sikte her har alltid vært meget bra og fargene er nesten uvirkelige og innbyr ti lmye tid under
vann.Det du kan forvente her er vakre koraller, stimer av makrell og barracuda og mye annet.
Klikk her for å se en full liste over Dauin dive sites
Dag 6 (2/6/19): Transfer til Cabilao Island (F)
Etter frokost starter vi på reisen over sundet til Cabialao Islande. Transfers mellom Dauin og Cabilao og v.v. er vanligvis med dykkebåt, men avhengig av værforhold. Overnatting
Cabilao Beach Club (Det er planlagt 2 dykk + 1 nattdykk denne dagen om tiden tillater dette.)
Dag 7 & 8 (3 & 4/6/19): Cabilao Island (F)
Cabilao er et sted skapt for å slappe av og er utenfor den vanligste turistløypa på Filippinene. Men du har ikke reist hit for å ligge i solen med paraplydrinker og fantastisk dykking
venter. Spesialiteten til Cabilao Island er mygne sjøhester og eksepsjonelt god makro dykking i tillegg til både harde og bløte koraller. Cabilao er også et beskyttet område og det
er 2 "ikke-fiske" soner i forbindelse med farvannet rundt Cabilao. Du finner ingen motoriserte kjøretøyer på Cabilao, bortsett fra et par allestedsnærværende tri-cycles og et par
mopeder. Overnatting Cabilao Beach Club
Noen populære dykkesteder på Cabilao inkluderer bl.a
Cambaquiz - veggdykk og starter på ca 10m ned til 70m. Her finner du en del små grotter hvor du ofte kan se hai. PÅ ca 30m kommer du til inngangen til en enorm grotte
som det er mulig å svømme inn, et meget imponerende vidvinkel dykk.
Pangangan Wall - dette er makro dykking på sitt beste og det meste ligger på mellom 3-6m. Dette er hjemsteder til en del unike arter som bl.a djevel skorpionfisk og en
rekke nakensneglearter. Fra 7m og dypere finner du en imponerende vegg som fortsetter ned til rundt 60m
South Point - Utrolig bra veggdykk med overhengog grotter og er fullstendig dekket av koraller. Selve veggen går ned til rundt 60m.
Klikk her for å se full liste over Cabilao Island dive sites.
Dag 9 (5/6/19): Transfer til Malapascua Island (B)
Etter frokost er det med båt tilbake til Cebu og videre med minibuss til nordspissen av Cebu Island. Herfra er det en kort banka (tradisjonell filippinsk båt) over til Malapascua
Island (Fra Cebu til Malapascua tar det ca 4 timer totalt). Er du heldig rekker du frem i tide for et solnedgangs eller nattdykk på Malapascua. Overnatting Ocean Vida Resort
Dag 10-13 (6-9/6/19): Malapascua Island (F)
I tillegg til hvite sandstrender og svaiende palmer er nok hovedattraksjonen for dykkere som reiser til Malapascua den omtrent garanterte opplevelsen for å kunne oppleve
revehai (thresher shark). Mellom Malapascua og Cebu Island finner du store dyp og ved Monad Shoal (et platå på rundt 20-24m) kommer revehaien opp omtrent hver eneste
morgen ved soloppgang og det er her du vanligvis starter dykkedagen, før frokost! Dette er muligens (sammen med hvithai) den mest imponerende av haiartene med sin enorme
og elegante hale kan et voksent dyr måle opptil 6m og veie rundt 500 kilo. Denne arten er ikke en aggressiv hai og det er vanlig at svømmer rundt dykkere. Overnatting Ocean
Vida Resort
Noen populære dykkesteder på Malapascua inkluderer i tillegg til Monad Shoal bl.a
Gato Island - 45 minutter fra Malapascua finner du denne klippen. Gato Island er kjent for sine havslanger og white tip revhai som du ofte finner sovende under overheng
og i tunnelen som går tvers igjennom Gato Island. Dette er kanskje det mest imponerende dykkesteder sammen med Monad SHoal i Visaya øygruppen og et "must-dive" på
Malapascua
Doña Marilyn - en ferge som ble et offer for tyfonen "Ruby" i 1988. Fergen var på vei fra Leyte til Cebu når den fatale ulykken inntraff og en rekke mennesker omkom i
forliset (det er derfor ikke tillatt å penetrere dette vraket ut av respekt for de som omkom). Fergen ligger på styrbord side på sandbunn på en dybde av 32m. Vraket starter
fra ca 16m og vraket er fullstendig dekket av svarte koraller og er hjemsted til en mengde tropiske fisker, nakensnegler og revehai. Dykket kan ofte ha sterk strøm.
Klikk her for å se full liste over Malapascua Island dive sites.

Dag 14 (10/6/19): Malapascua Island (F)
Etter 26 dykk er det tid for å slappe av litt og kanskje slenge seg ned på den strandbaren med en paraplydrink i hånden. Hvis du fortsatt har lyst på litt badeliv kan vi anbefale en
dags tur til den innbydende Calanggaman Island for en dag med litt R&R (vær avhengig). Overnatting Ocean Vida Resort
Dag 15 (11/6/19): Avreise fra Malapascua (B)
Etter frokost (avhengig av når du reiser fra Cebu) er det tilbake til Cebu flyplass og reise tilbake til Europa.
Dag 15 (12/6/9): Ankomst Oslo²
Ankomst Oslo²

Viktig Informasjon
Pakken inkluderer:
Fly Oslo² - Dumaguete // Cebu - Oslo² med Cathay Pacific & Cebu Pacific
Alle flyskatter
Alle transfers mellom Dumaguete flyplass / Cabilao / Malapascua / Cebu flyplass
4 netter Pura Vida, Dauin 29/5-2/6/19

Romtype: Deluxe
Måltider: Frokost
3 netter Cabilao Beach Resort, Cabilao Island 2-5/6/19
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Romtype: Deluxe
Måltder: Frokost
6 netter Ocean Vida Resort, Malapascua Island 5-11/6/19
Romtype: Deluxe
Måltider: Frokost
Totalt antall dykk i pakken: 20 inkludert NITROX eller luft, vekter, belte, DM
DAN Europe dykkeforsikring

Not included:
Parkavgifter for dykking ved Dauin, Cabilao & Malapascua Island
Tillegg for spesialdykk:

Calanggaman Island: PHP 150 per person + parkavgift PHP 500 per dykker
Doña Marylyn Wreck: Drivstoffs tillegg PHP 150 per dykker.
Gato Island: Barbecue PHP 300 per person

Reise- og avbestillingsforsikring
Tips

Annen nyttig informasjon;
Pris - er per person i delt twin/dobbelt rom med utreise fra Oslo
Oslo² Det er mulig med utreise fra andre byer i Norge og pris for eventuelle tilslutninger fåes på foresprøsel.
Beste tiden for denne pakken: Den "offisielle" regntiden for denne delen av Filippinene er jun-jan med den mer dramatiske "tyfon" sesongen mellom jul-okt. Sjøforholdene er
normalt rolige på vårparten og dette er da også den beste tiden for å se revehai, manta og blåringet blekksprut, flamboyant cuttlefish og nakensnegler.
Sikt: Normalt +/- 25m
Vanntemperatur: 26-30°C
Dumauete / Dauin dykking: mekka for undervannsfotografi or artsvariasjon, makro, og merkerlige kryp er Dauins store trekkplaster sammen med legendariske Apo Island
Cabilao Island: Fantastisk veggdykking med gigantiske viftekoraller, makro dykking, pygmè sjøhester, soloppgang og nattdykk mulig.
Malapascua Island: Hovedattraksjon er selvsagt revehai (thresher shark), Gato Island for bløtkoraller og revhai, meget bra makro dykking samt vrakdykk på fergen Doña Marilyn.
Deltagerliste - klikk her

Se vår dykke video fra denne destinasjonen:
© Sea Explorers Philippines

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

må., 20 mai 19 / ty., 04 jun 19

Pris (1 voksen)

NOK 16 855

Status reise

Ledig
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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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