
   W-Dyk Resa  

           Röda havet,  September 2015 

Resan går till Marsa Shagra som ligger vid kusten ca 25 mil söder om Hurghada. 

Marsa Shagra är en liten by eller dyk camp på stranden.  

Här är dykningen mycket bra och anpassad för att passa alla, från nybörjare till teknisk dykare.  

Området har ett utomordentligt rikt undervattensliv och vi har förutom vackra koraller även chans 

att få se både Haj, Delfiner och Dugong  

För er som är lite mer erfarna så går dagsbåtar till tex legendariska Elphinstone reef. 

 

I priset ingår:  

Flyg ToR, transfers, boende i dubbelrum med helpension, 6 dagar obegränsad dykning från land inkl 

tank och vikter. (2 checkupdyk ingår om man vill )  

Dykningen sker från land eller med båt till olika pris i olika zoner beroende på hur långt från campen 

dykplatsen ligger. Båt bokas på plats. 

 

Helpension, del i dubbelrum 8 nätter (då har vi rum direkt vi kommer samt hela avresedagen då vi 

lämnar sen kväll), Boendet är i ”chalets” dubbelrum i stenhus med egen toa och dusch 

(enklare boende Hut och tält finns om du vill spara hundralappar.) 

 

Med på resan kan även ickedykare följa med då det funkar alldeles utmärkt att bara bada / snorkla 

och slappa eller hitta på några lokala aktiviteter.  

Pris / person 

Dykare Från 12 980 kr (icke dykare från 11080 kr) 

 

Avresa 26 September kl 18,15 från Arlanda (mellanlandning i Istanbul) 

Hemkomst 4 Oktober kl 17,05  

 

Mer info om dykningen http://redsea-divingsafari.com/diving 

Mer info om boendet http://redsea-divingsafari.com/villages/marsa-shagra/accommodation 

 

Mer och utförligare info och anmälan kontakta Patrik@w-dyk.se eller tel 070-34 55 666 

OBS!! Flyg är inte bokat ännu. Flygbiljetter betalas vid bokning, 4500 kr för att priset ska kunna gälla 

Det går inte att hålla platser och finns inte flygstolar i lägsta prisklasser som finns just nu och 

som detta är baserat på så kommer priset att förändras och justeras vid slutfakturering. 

Priset ovan är baserat på flygstolar som finns just nu i skrivande stund! 

Resan sker med PH Travel som teknisk arrangör.  
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