
UPPLEV  

FILIPPINERNA
✤ Rävhajar vid Monad Shoal 
✤ Muck-dykning
✤ Komfortabla strand resorts
✤ Dykning i “korall triangeln” 
✤ Mandarinfish
✤ Fantastisk macrodykning

Underbart	 både	 under	 och	 över	 ytan!	 På	 den	 här	
resan	till	Filippinerna	kommer	du	över	ytan	att	få	njuta	
av	 utmärkt	 service,	 god	mat	 och	 en	 härlig	 atmosfär.	
Under	 ytan	 väntar	 äventyret	 på	 dig	 i	 form	 av	 en	
vackert	färgsprakande	värld	och	dykning	i	toppklass!
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Ö	:ll	ö	på	Filippinerna	

AA	åka	från	ö	Bll	ö	på	Filippinerna	är	eA	utmärkt	seA	aA	få	se	flera	platser	och	njuta	av	olika	
dykvaAen.	I	Visayasområdet	är	det	smidigt	och	enkelt	aA	ta	sig	runt	med	förbokade	transferbilar	
och	båtar.	Du	kan	väja	aA	kombinera	två,	tre	eller	kanske	t.o.m.	fyra	olika	öar.	Dykcentren	på	alla	
resmålen	 har	 samma	 ägare,	 så	 du	 bokar	 eA	 dykpaket	med	 eA	 visst	 antal	 dyk	 och	 kan	 sedan	
utnyAja	dessa	på	samtliga	platser.	I	Filippinerna	är	det	säsong	året	runt,	men	bäst	dykning	får	du	
perioden	oktober	Bll	 juni,	eHersom	det	inte	är	lika	heA	och	fukBgt	som	under	sommaren.	Här	
kan	du	dyka	bland	vackra	koraller,	delfiner,	färgglada	småfiskar,	sköldpaddor	och	flera	hajarter.		

Många	av	våra	resmål	i	Filippinerna	erbjuder	något	av	den	bästa	landbaserade	dykningen	som	
finns	 i	världen.	Möjligheterna	är	 i	princip	obegränsade	 i	aA	kombinera	olika	typer	av	dykning.	
Välj	 mellan	makrodykning	 vid	 Dumaguete,	 fantasBsk	 väggdykning	 vid	 Alona	 eller	 kanske	 leta	
rävhaj	i	morgonljuset	vid	Malapascua.
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Ocean	Vida	-	di7	boende	på	Malapascua	

Malapascua	 är	 den	 perfekta	 platsen	 för	 avkoppling	 och	 dykning.	 Ön	 har	 en	 skön	
avslappnad	atmosfär	och	här	går	allt	i	sin	egen	takt.	Även	om	de	flesta	kommer	hit	för	aA	
dyka	i	de	kristallklara	vaAnen	som	omgiver	ön,	finns	det	mycket	för	icke-dykare	aA	uppleva	
också.	 Endast	 70	minuters	 båAur	 från	 ön	 ligger	 Calangaman	 Island,	 en	 av	 de	 vackraste	
öarna	i	Filippinerna.	EHer	en	lång	dag	i	solen	kan	du	välja	aA	ta	det	lugnt	i	en	hängmaAa	
eller	njuta	av	en	skön	massage,	anBngen	på	stranden	eller	i	diA	eget	rum.	

Ocean	 Vida	 Beach	 and	 Dive	 Resort	 ligger	 vid	 den	 vackra	 stranden	 Bounty	 Beach	 och	
öppnade	2012.	Resorten	har	20	 rum	som	är	av	hög	 standard.	Alla	 rum	 inkluderar	privat	
terrass	 eller	 balkong	 och	 är	 vackert	möblerat	med	möbler	 i	 abaca	 och	mahogny.	 I	 varje	
rum	 finns	 det	 luHkondiBonering,	 säkerhetsbox,	 minibar,	 varmdusch,	 badhanddukar	 och	
graBs	Wi-Fi.	Välj	mellan	rum	med	vacker	havsutsikt	som	ligger	precis	vid	stranden	eller	eA	
rum	precis	bakom	dykcentret	med	utsikt	över	trädgården.  

Ocean	 Vida	 restaurang	 erbjuder	 eA	 stort	 utbud	 av	 lokala	 och	 Europeiska	 räAer	 och	 har	
allBd	skaldjursräAer	med	råvaror	fångade	av	de	lokala	fiskarna	samt	kokos,	mango,	papaya	
och	citrongräs.
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Dykning	på	Malapascua	

I	anslutning	Bll	resorten	ligger	även	dykcentret	Sea	Explorers	som	funnits	här	sedan	2000.	
Dykcentret	 har	 tre	 komfortabla	 dykbåtar	 som	 tar	 dykare	 Bll	 alla	 dykplatser	 omkring	
Malapascua.	De	har	flera	dukBga	guider	och	tar	enbart	fyra	dykare	per	guide	när	det	är	dags	
för	dykning. 

Malapascua	är	känt	för	aA	ha	väldigt	bra	hajdykning	och	vill	man	se	den	välkända	rävhajen	
är	deAa	eA	utmärkt	 ställe	 aA	dyka	på.	 I	 det	djupa	 vaAnet	 runt	Monad	Shoal	 och	Kemod	
Shoal	lever	och	jagar	dessa	hajar.	Gillar	man	makrofotografering	är	man	nästan	garanterad	
aA	få	se	nakensnäckor,	frogfish,	sjöhästar	och	bläckfisk.
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Amun	ini	-	diI	boende	på	Bohol	

Amun	ini	finner	du	på	tre	hektar	mark	precis	vid	havet	 	 i	regionen	Anda	på	sydöstra	spetsen	av	Bohol.	En	
avlägsen	 plats	 i	 Filippinerna	 som	 erbjuder	 fantasBska	 upplevelser	 för	 både	 snorklare	 och	 dykare	 som	
värdesäAer	 möjligheten	 aA	 få	 vara	 lite	 mer	 ensam	 på	 dykplatserna	 än	 aA	 platsen	 man	 kommer	 Bll	 är	
lä]llgänglig.		

Den	300	meter	 långa	vita	stranden	framför	kristallklara	blå	vaAnet	göra	deAa	resort	Bll	eA	rikBgt	paradis!	
Boendet	 är	 en	 mix	 av	 både	 tradiBonellt	 filippinsk	 arkitektur	 men	 i	 en	 modern	 tappning	 av	 västerländsk	
interiör	 design.	 Sedan	 2012	 har	 gäster	 njuBt	 av	 en	 fantasBsk	 service	 som	 levereras	 med	 stor	 porBon	
Filippinsk	värme!	

Det	finns	två	typer	av	boende	och	det	är	anBngen	Deluxe	twin	room	eller	Deluxe	King	room.	King	rummen	är	
60	 kvadratmeter	medan	 twin	 rummen	är	 50	 kvadratmeter	 stora.	Annars	har	 rummen	 samma	utbud	med	
luHkondiBonering,	TV,	minibar,	skrivbord	samt	en	suite	badrum.	Samtliga	rum	har	en	balkong	som	veAer	ut	
mot	havet	så	aA	ni	kan	njuta	av	utsikten.
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Dykning	vid	södra	Bohol	

Bohol	finner	du	central	för	vad	som	oHast	kallas	för	“korall	triangeln”,	eA	centrum	för	stor	marin	fauna	med	
över	76%	av	världens	korallarter	återfinns.	6	av	världens	7	olika	havsköldpaddor	och	över	2000	arter	av	fiskar.		

Amun	ini	erbjuder	det	bästa	möjlighet	aA	uppleva	denna	stora	mångfald	av	marint	djurliv.	 	Här	är	du	 långt	
ifrån	mass	turism	och	du	kan	i	 lugn	och	ro	njuta	av	de	33	dykplatserna.	I	siA	stora	dykcenter	finner	du	som	
gillar	aA	fota	under	vaAnet	eA	stora	kamerarum	där	du	kan	ta	hand	om	din	utrustning	före	och	eHer	dyken.	
Du	 kommer	 aA	 erbjudas	 2	 guidade	 dyk	 på	 morgonen	 och	 2	 guidade	 dyk	 på	 eHermiddagen	 samt	 eA	
mandarinfisk	dyk	vid	kl	17	och	eA	kvällsdyk	vid	kl	18.	För	dig	som	vill	gå	en	kurs	på	plats	är	det	inga	problem	
men	vi	behöver	veta	i	förväg	vilken	kurs	du	vill	gå	så	aA	vi	kan	boka	in	det	med	dykcentret.		

EHersom	deAa	 är	 en	 så	 pass	 avlägsen	 dykplats	 så	 Bllåter	 resorten	 inte	 deco,	 solo	 eller	 djupare	 dyk	 än	 30	
meter.	Det	är	också	vikBgt	aA	förstå	aA	Amun	ini	har	implementerat	en	strikt	policy	aA	revet	inte	får	vidröras	
som	gäller	för	både	dykare	och	snorklare.	
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Atlan:s	Dumaguete	Resort	-	diI	boende	på	Dumaguete	

Resorten	 ligger	endast	30	minuter	 från	flygplatsen	 i	Dumaguete.	När	du	kommer	 fram	möts	du	av	en	
lyxig	 resort	 som	 ligger	 precis	 vid	 en	 långsträckt	 och	 lugn	 strand.	 Området	 är	 omgärdat	 av	 en	 tropisk	
trädgård	med	många	växter	 som	är	ovanliga	även	 för	aB	vara	 i	Filippinerna.	Men	bäst	av	allt	 så	 ligger	
resorten	bara	en	stenkast	från	många	fantasFska	dykplatser	kring	Dauin	Marine	Sanctuary.	

Likt	 sin	 systerresort	 i	 Puerto	 Galera	 erbjuder	 resorten	 hög	 nivå	 på	 servicen	 och	 även	 bra	 bekvämt	
boende.	 Bland	 faciliteterna	 som	 erbjuds	 finns	 bland	 annat	 eB	 kompleB	 dykcenter	med	möjlighet	 aB	
utbilda	dig	Fll	högsta	utbildningsnivå,	klassrum,	kamerautrymme,	bar	och	restaurang,	spaområde,	pool	
och	strandbar.	

GraFs	trådlöst	internet	finns	Fllgängligt	för	alla	gäster.	Njut	av	aB	kunna	surfa	i	restaurangen,	vid	poolen,	
på	 rummet	 eller	 Fll	 och	 med	 på	 stranden.	 På	 resortens	 spa	 kan	 du	 njuta	 av	 härliga	 behandlingar,	
aromaterapi,	och	thailändsk	eller	svensk	massage.
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Atlan:s	Dumaguete	Resort	

Rummen	som	erbjuds	på	resorten	är	Deluxe,	Garden	suite,	Ocean	front,	Seaview,	och	Premier	
garden	suite.	Samtliga	rum	erbjuder	luPkondiFonering,	minibar,	toaleBarFklar,	takfläkt,	ensuite-
toaleB	i	anknytning	Fll	rummet,	varmvaBen	som	är	uppvärmt	av	solen,	kabel-TV	med	graFs	film	
och	sportkanaler,	säkerhetsbox,	kaffe	och	te	samt	trådlöst	internet	i	samtliga	rum.	

Deluxe-rummen	har	dubbelsäng	som	kan	konverteras	Fll	två	enkelsängar.	Några	av	rummen	går	
aB	få	som	sammansaBa	rum	med	genomgång.	Dessa	rum	används	vanligtvis	av	familjer.	Garden	
Suite-rummen	 finns	 anFngen	 med	 king	 bed,	 två	 enkelsängar	 eller	 två	 queen	 beds.	 De	 här	
rummen	kommer	också	med	en	stor	möblerad	terass.	Ocean	Front-rummen	har	en	direkt	utsikt	
över	havet	och	är	utrustade	med	en	king	bed	som	kan	konverteras	Fll	två	enkelsängar	vid	behov.	
Seaview	 Suite-rummen	 har	 en	 queen	 size-säng	 samt	 utsikt	 över	 havet	med	 en	 stor	 balkong.	
Premier	 Garden	 Suite-rummen	 (2	 rum)	 har	 en	 queen	 size-säng	 som	 kan	 konverteras	 Fll	 två	
enkelsängar.

070-535	50	77	
info@divers.se	
www.DIVERS.se



Dykning	i	Dumaguete	

Med	över	33	fantasFska	dykplatser	kring	resorten	på	varierande	avstånd,	finns	det	dyk	som	passar	dykare	på	
alla	nivåer.	Du	kan	dyka	1	dyk	om	dagen	eller	köra	hela	5	dyk	om	dagen,	du	bestämmer	hur	många	dyk	du	vill	
göra	och	resorten	hjälper	dig	sedan	aB	genomföra	dyken.		

Dykningen	passar	dig	som	ska	göra	dina	första	dyk	och	lära	dig	dyka,	har	kommit	en	bit	i	din	dykkarriär	eller	är	
en	 mer	 avancerad	 dykare	 och	 vill	 få	 en	 lite	 större	 utmaning.	 Det	 erbjuds	 även	 dykning	 för	 dig	 som	 är	
intresserad	av	teknisk	dykning.		

Det	som	är	karaktärisFskt	för	dykningen	kring	Dauin	är	muck-dykningen.	En	unik	typ	av	dykning	som	görs	på	
svart	lavasand.	Dykningen	erbjuder	fantasFska	möten	med	konsFga	djur	som	vistas	på	denna	sand.	Allt	från	
frogfish	 och	 pygmesjöhästar	 Fll	 mandarinfiskar	 och	 märkliga	 bläckfiskar.	 Men	 det	 är	 inte	 enbart	 denna	
dykning	 som	 erbjuds	 utan	 även	 eB	 besök	 på	 Apo	 Island	 rekommenderas	 starkt.	 Denna	 dykplats	 erbjuder	
kritvit	sand	med	hårdkoraller	som	kryllar	av	sköldpaddor,	perfekt	även	för	snorklare.	På	utsidan	kan	du	även	
möta	stora	sFm	av	trevally.
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Datum		 30	Mars	-	15	April	2023	
Resmål		 Rundresa	Filippinerna		-	Sydostasien	

Inkluderat	i	priset	

➔	Flyg	från	Köpenhamn/Göteborg/Stockholm	–	Cebu	 	med	Qatar	inklusive	30	kg	bagage	och	1	
handbagage	
➔	*	
➔	Transfer	Cebu	-	Malapascua	och	Ocean	Vida	resort	
➔	4	näBers	boende	i	del	i	dubbelrum	på	Ocean	VIda	med	frukost	inkluderat		
➔	3	dagars	dykning	med	Sea	Explorers	(2	dyk	om	dagen	med	Nitrox,	vikter,	guide	och	tank	
inkluderat)	
➔	Transfer	Fll	Anda	Bohol	och	Amun	Ini	resort	
➔	5	näBers	boende	i	del	i	dubbelrum	på	Amun	Ini	med	frukost	inkluderat		
➔	4	dagars	dykning	med	3	dyk	om	dagen	inklusive	Nitrox,	vikter,	guide	och	tank	
➔	Transfer	Fll	Dumaguete	och	AtlanFs	resorts	and	spa	
➔	5	näBers	boende	på	AtlanFs	Dumaguete	i	del	i	dubbelrum	med	frukost	inkluderat	
➔	4	dagars	dykning	med	2	dyk	om	dagen	inklusive	Nitrox,	vikter,	guide	och	tank	
➔	Transfer	Fll	Dumaguete	flygplats	
➔	Inrikes	flyg	Fll	Manila	
➔	Flyg	från	Manila	-	Köpenhamn/Göteborg/Stockholm		med	Qatar	inklusive	30	kg	bagage	och	1	
handbagage	

Ej	inkluderat	i	priset	

➔	Hyra	av	dykutrustning	
➔	MarinparksavgiPer	
➔	Alkohol	
➔	Övriga	akFviteter	och	målFder	som	inte	specificeras	ovan	
➔	Dricks	Fll	guider	och	personal,	rekommenderas	men	är	inte	eB	krav	
➔	Avbeställningsskydd	samt	reseförsäkring	

Pris	per	dykare:	42	995	SEK	

*	 Då	 flygen	 inte	 är	 släppta	 ännu	 kan	 det	 behövas	 en	 extra	 naA	 i	 Cebu,	 informaBon	
kommer	ut	I	maj	2022	
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Betalning	och	kontakt	

På	vilka	säI	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	ska	jag	betala	min	resa	och	när?	

För	resor	med	en	kostnad	mellan	0	-	29	995	SEK	är	deposiFonen	2000	SEK.	För	eB	resor	som	
kostar	över	29	995	SEK	krävs	minst	10%	 i	deposiFon	(ändringar	kan	gälla	 för	vissa	produkter).	
Flyget	betalas	separat	och	betalas	cirka	9	-	11	månader	innan	avresa	beroende	på	om	flyget	har	
lanserats.	Flygpriset	kan	bekräPas	först	när	du	har	betalat	flyget.	

För	 resor	 över	 50000	 SEK	 krävs	 en	 betalning	 på	 50%	 6	månader	 före	 avresa.	 50%	 avser	 det	
totala	beloppet	exkl.	deposiFon	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	ePer	aB	avtalet	blivit	bindande	för	parterna,	 får	arrangören	höja	priset	 för	resan	
med	 eB	 belopp	 som	 motsvarar	 kostnadsökningarna	 om	 dessa	 t.ex.	 beror	 på	 ändringar	 i	
transportkostnader,	 flyg,	 skaBer	 &	 avgiPer	 och	 ändringar	 i	 valutakurser.	 Angivet	 innehåll	 på	
unlykter	 som	 Scuba	 Travel	 Scandinavia	 har	 i	 sin	 informaFon,	 t.ex.	 resans	 innehåll,	 antal	 dyk,	
dykning	 på	 eB	 speciellt	 ställe,	 är	 angivna	 för	 opFmala	 förhållanden.	 Oförutsägbara	
omständigheter,	t.ex.	poliFska	beslut	eller	myndighetsbeslut,	väder	etc	kan	påverka	resan,	och	
ansvarig	ledare	eller	kapten	har	allFd	räB	aB	ändra	resans	innehåll	om	vederbörande	anser	aB	
omständigheterna	 kan	 äventyra	 resenärernas	 eller	 fartygets	 säkerhet.	 Vid	 sådan	 ändring	 har	
resenären	ingen	räB	Fll	kompensaFon	eller	återbetalning.
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Tillägg	
					
➔	Hyra	av	dykutrustning	
Dykutrustning	finns	Flllgänglig	aB	hyra	under	resan	kontakta	Divers.se	för	mer	info.	12L-	flaska,	
vikter,	viktbälte	och	bly	är	inkluderat	i	priset.	All	dykutrustning	samt	nitrox	måste	förbokas.	Du	
måste	även	dyka	med	dykdator	och	SMB.	Har	du	inte	deBa	går	det	aB	hyra	eller	köpa	dykdator	
och	SMB	aB	köpa	på	DIVERS.se	
➔	Avbeställningsskydd	
Avbeställningsskydd	 via	 ERV	 kan	 läggas	 Fll	 för	 6%	 av	 resans	 totala	 pris.	 Måste	 beställas	 i	
samband	med	resan,	och	betalas	samFdigt	som	anmälningsavgiP.	
			
➔	Extra	bagage	
På	grund	av	alltmer	stränga	restrikFoner	då	det	gäller	bagagevikt	på	flyget	så	måste	varje	väska	
godkännas	 av	 flygbolaget.	 Vi	 hjälper	 gärna	 Fll	 ifall	 ni	 behöver	 boka	 extra	 bagage.	 AvgiPerna	
varierar	mellan	flygbolagen.	Kontakta	Scuba	Travel	i	god	Fd	inför	avresa.	

Vik:gt	
			
➔	DiB	pass	måste	vara	gilFgt	minst	6	månader	ePer	din	hemkomst.	Flyger	du	via	Guam	eller	
USA	måste	du	ansöka	om	ESTA	senast	72	h	innan	avresa.	DeBa	görs	enkelt	via	denna	länk	och	
kostar	ca	17	USD	per	person:	hBps://esta.cbp.dhs.gov/esta/.	ESTA-Fllståndet	är	gilFgt	under	två	
års	Fd	(förutsaB	aB	diB	pass	inte	går	ut	inom	denna	Fd).	
			
➔	Alla	dykare	måste	ha	med	sig	eB	gilFgt	dykcerFfikat,	bevis	på	dykförsäkring	samt	loggbok	för	
dykare.	
			
➔	För	denna	resa	rekommenderar	vi	alla	dykare	aB	vara	cerFfierade	PADI	Open	Water-dykare	
eller	motsvarande,	 samt	ha	cirka	10	 loggade	dyk.	Har	du	 inte	 loggat	något	dyk	under	senaste	
året	rekommenderar	vi	aB	du	gör	eB	avrostningsdyk	innan	avresan.	

➔	 För	 aB	 få	 dyka	 måste	 du	 ha	 med	 dig	 papper/kort	 på	 aB	 du	 är	 försäkrad.	 Vi	 ber	 dig	 aB	
kontrollera	din	hemförsäkring	för	aB	se	om	den	täcker	dykning	samt	sjukhustransport.	Behöver	
du	kompleBera	med	en	ren	dykförsäkring	rekommenderar	vi	DAN	Insurance	som	kan	köpas	via	
denna	länk:	hBp://www.diversalertnetwork.org	
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Prak:sk	informa:on	
					
➔	Försäkringar	
I	Filippinerna	är	allmän	sjukvårdsförsäkring	 inte	en	självklarhet.	Du	ska	därför	skriva	ut	och	ta	
med	dig	papper	på	aB	du	har	en	 fungerande	dykförsäkring.	Observera	aB	deBa	 inte	behöver	
vara	detsamma	som	en	vanlig	sjukvårdsförsäkring,	ring	och	hör	vad	din	hemförsäkring	täcker	för	
aB	vara	 säker.	Har	du	 ingen	dykförsäkring	 sedan	Fdigare	 löser	du	den	enklast	på	Divers	Alert	
Network,	DAN.	

➔	Öronproblem	
Du	 kommer	 troligtvis	 aB	 ligga	 i	 vaBnet	många	 Fmmar	 dagligen	 under	 under	 denna	 resa.	 Då	
kommer	dessvärre	öronbekymmer	som	på	beställning.	Du	bör	därför	ha	med	dig	förebyggande	
behandling	 mot	 yBre	 hörselgångsinflammaFon,	 extern	 oFt.	 EB	 bra	 recepnriB,	 förebyggande	
läkemedel	 mot	 yBre	 hörselgångsinflammaFon	 är	 OFnova.	 Har	 du	 oPa	 bekymmer	 bör	 du	
dessutom	ha	med	örondroppar	för	behandling	av	en	uppkommen	inflammaFon	t	ex	Terracortril	
med	 polymyxin	 B.	 Denna	 medicin	 är	 receptbelagd,	 men	 går	 i	 regel	 aB	 få	 utskriven	 om	 du	
förklarar	 syPet	med	den	 för	 din	 läkare.	Observera	 aB	 yBre	 hörselgångsinflammaFon	 inte	 har	
något	 med	 tryckutjämningsproblem	 aB	 göra.	 Har	 du	 oPa	 bekymmer	med	 tryckutjämning	 av	
öron	eller	bihålor	bör	du	istället	be	läkaren	läkaren	skriva	ut	avsvällande	medicin	i	form	av	t	ex	
Rinexin.	På	resorten	säljer	de	även	anFbioFska	örondroppar.	

➔	Klimat	
Det	är	varmt	i	vaBnet	och	på	land	på	Filippinerna.	VaBentemperaturen	variera	såklart	ju	djupare	
vi	dyker,	men	vi	kan	räkna	med	temperaturer	mellan	25-28	grader	vid	ytan.	Vi	rekommenderar	
heldräkt	för	aB	få	bäBre	skydd,	så	ta	med	deBa	hemifrån	om	du	har,	annars	går	det	fint	aB	hyra	
på	plats.	Vad	det	gäller	klädsel	på	land	kommer	du	aB	spendera	det	mesta	av	Fden	i	shorts	och	
T-shirt.	Mellan	mars	och	juni	så	är	det	som	varmast	i	Filippinerna	med	temperaturer	på	ca	28-30	
grader	och	även	på	naBen	så	går	det	aldrig	under	25	grader.	

➔	EluIag	och	WiFi	
På	resorten	är	eluBagen	europeiska	sFckkontakter	bestående	av	två	runda	sFP	med	220	samt	
110	volt	(som	i	Sverige).	Det	finns	WiFi	på	hela	Atmosphere	Resort	samt	på	alla	rum.	

➔	Resevaluta	
Valutan	 i	 Filippinerna	 är	 filippinska	 pesos,	men	 även	 US	 dollar	 fungerar	 bra.	 De	 flesta	 större	
hotel,	 restauranger	 och	 buFker	 accepterar	 kreditkort	 och	 så	 även	 på	 Atmosphere	 Resort.	 På	
Atmosphere	kan	man	betala	med	Visa,	MasterCard	och	American	Express	 (dock	5%	Fllägg	på	
just	 AmEx).	 Närmsta	 bankomat	 finner	 du	 i	 Dumaguete,	 30	 min	 bilfärd	 bort.	 På	 Atmosphere	
Resort	kan	du	säBa	upp	alla	kostnader	på	rummet	och	betala	vid	utcheckning.	

➔	Dricks	
Olika	 länder	 har	 olika	 kulturer.	 Hos	 oss	 i	 Europa	 förekommer	 normalt	 inte	 större	 summor	 i	
dricks,	 medan	 det	 i	 andra	 delar	 av	 världen	 är	 den	 huvudsakliga	 delen	 av	 lönen	 inom	
serviceyrken.	I	Filippinerna	är	det	kutym	aB	betala	dricks,	men	inget	krav.	Vi	föreslår	ca	10%	om	
du	vill	ge	dricks.	

➔	Fotografering	
Du	kanske	vill	dokumentera	din	resa	med	olika	typer	av	kameror.	På	dykcentret	kan	du	dels	hyra	
undervaBenskameror	och	på	resorten	finns	rymligt	kamerarum	med	laddningsstaFoner.	Utanför	
dykcentret	finns	stora	kar	med	färskvaBen	för	aB	skölja	kameran.	

➔	Mer	informa:on	
Du	finner	mer	informaFon	om	resortens	prakFska	detaljer	samt	akFviteter	de	kan	erbjuda,	på	
vår	hemsida:	
hBp://scubatravel.se/desFnaFoner/asien/filippinerna/landbaserat/atmosphere-resort.php	

OM EXPEDITIONEN

070-535	50	77	
info@divers.se	
www.DIVERS.se
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