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Dive Wakatobi - Sulawesis perle

Turkode

Destinasjoner

Turen starter

8388

Indonesia

Oslo - København - Stockholm - Gøteborg

Turen destinasjon

Reisen er levert av

11 Days

Makassar

Fra : NOK

16 390
Oversikt
Wakatobi er regnet (sammen med Raja Ampath) som et av verdens ypperste dykkedestinasjoner. Wakatobi består av 5 bebodde øyer og en rekke mindre ubebodde atoller og er en
del av Indonesias nest største nasjonalpark system på nærmere 13 900 kvadratkilometer.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Dag 2: Ankomst Singapore og videre til Makassar
Dag 3: Fly til Wakatobi
Dag 4-10: Dykking Wakatobi (2 dykk daglig)
Dag 10: Avreise fra Wakatobi via Makassar og Singapore til Skandinavia²
Dag 11: Ankomst Skandinavia²

Wakatobi har lenge vært en av Indonesias mest avsidesliggende øygrupper og fikk først for et par år siden
flyforbindelse med Sulawesi. Wakatobi ligger i øygruppen Tukang Besi Islands i den nordlige delen av Flores
havet, sørøst for Buton Island. Øygruppen består av 5 hovedøyer – Wanci, Kambode, Kaledupa, Tomia og
Binongko (herfra navnet Wakatobi) samt en rekke mindre ubebodde øyer. Øygruppen tilhørte historisk under
Sultanen av Buton, men har siden 1964 vært en del av provinsen Sulawesi Tenggara.
Øygruppen ligger ved et av de største og mest varierte korallsystem i Indonesia og hele øygruppen ble i 1996 erklært som
nasjonalpark og inkluderer over 13 900 km2 (noe som gjør dette til det nest største beskyttede området i Indonesia).
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Pakken er basert på avreise med Singapore Airlines fra en av deres gateways i Europa og Singapore til Makassar
Dag 2: Singapore til Makassar
Etter en mellomlanding og flybytte i Singapore ankommer du Makassar på ettermiddagen. Overnatting Four Pojnts by
Shertaon eller lignende i Makassar.

Dag 3: Fly til Wakatobi Islands (Wangi-Wangi Island) (F,L,M)
Fly på formiddagen til Wangi-Wangi Island hvor du blir møtt av vår lokale representant fra Hoga Island Dive Resort og
transfer til Hoga Island.
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Dag 4 til 10: Wangi-Wangi Island (F,L,M)
Pakken inkluderer 2 dykk daglig under oppholdet. Overnatting Hoga Island Dive Resort
Dag 11: Avreise fra Wangi-Wangi Island / Makassar / Singapore
Avreise om morgen / tidlig ettermiddag for fly tilbake til Makassar og videre forbindelse med Singapore Airlines via Singapore
til Skandinavia²
Dag 12: Ankomst Skandinavia²
Du ankommer en av Singapore Airlines mange gateways i Europa og videre forbindelse til Skandinavia med enten SAS, Lufthansa eller KLM (fra Amsterdam)

Viktig Informasjon
Pakken
Fly Skandinavia² - Makassar - Skandinavia² med Singapore Airlines
Fly Makassar - Wakatobi - Makassar med regionale flyselskap
Alle flyskatter (ikke avreiseskatter fra flyplasser i Indonesia)
30 kilo innsjekket bagasje på Singapore Airlines
1 natt Four Points by Sheraton eller lignende, Makassar
Romtype: Deluxe
Måltider: Frokost
8 netter Hoga Island Dive Resort, Wakatobi
Romtype: Bungalow
Måltider: Fullpensjon
Ankomst transfer Wakatobi - Hoga Island Dive Resort tur/retur
Dykkepakke inkluderer: 2 dykk daglig under oppholdet med vekter, bly og DM
DAN Europe dykkeforsikring (gjelder kun for pakker inkludert fly til/fra destinasjonen via DYKKEbazaar/DIVEPlanet eller medlemmer an Norges Dykkeforbund)

Pakken inkluderer ikke;
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Kun 10 kilo bagasje til Wangi Wangi, ekstra kilo koster ca kr 20 per kilo)
Personlig dykkeutstyr
Avreiseskatt fra flyplasser i Indonesia
Transfers i Makassar

Annen 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 Gøteborg, København, Oslo, Stockholm, Bergen & Stavanger. Avreise fra andre byer i Skandinavia på forespørsel
Beste reiseperiode: Det er egentlig ingen sesong for Wakatobi øyene og dykking kan stort sett gjøres 265 dager i året. Høysesongen for destinasjonen er mellom mar-des (med
april/mai og sep/nov som den travleste tiden). Perioden jul-aug har nok den beste sikten i og med at vannet er noe kaldere. I perioden nov-apr er det også observert grindhval i
området rundt Wakatobi
Sikt: Under normale omstendigheter fra 20-40 meter
Nedbør: Wakatobi får ca 4x mindre nedbør enn det som er standard for Indonesia og luftfuktigheten ligger normalt sett på 65-75%
Temperatur: Gjennomsnittstemperaturen er stort sett rundt 30-32ºC gjennom hele året og vanntemperaturen er perfekt for korallvekst og det er heller ikke notert noen bleking av
korallene i regionen.
Destinasjonen er kjent for: makro, undervannsfotografering, god sikt, koraller
Annen informasjon: Stengt i Jan, Feb & Mars

Se vår destinasjons video for denne destinasjonen:
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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)

Denne 11 dagers turen er gyldig fra 18 april 2018 til
31 desember 2019.

NOK 16 390

Status reise

Ledig

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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