Tel : +47 22413030 | Epost :felles@reisebazaar.no| Web :www.reisebazaar.no
Karl Johans gt. 23, 0159 Oslo, Norway

Mayotte & Nosy Be - en ukjent verden

Turkode

42396

Turen destinasjon

Mamoutzou

Destinasjoner

Turen starter

Reisen er levert av

15 dager

Madagaskar - Mayotte

Oslo

Fra : NOK

0

Oversikt

Denne dykkepakken tar deg til 2 av det Indiske havets kanskje beste dykkedestinasjoner med en artsvariasjon og topograﬁ som tar pusten fra de
ﬂeste. Med mer enn 800 registrerte ﬁskearter i dette farvannet, vulkansk opprinnelse og samtidig plassert midt i reiseveien og vandringen for noen av
havets giganter som både knølhval og spermhval gjør dette til en innertier for oss som liker år dykke, alt ligger til rette for en uforglemmelig
dykkereise.

Reiserute
Dag 1: Fly Skandinavia² til Nosy Be via Paris & Reunion med Air Austral
Dag 2: Ankomst Nosy Be, transfer til hotell
Dag 3-6: Dykking på Nosy Be, totalt 10 dykk
Dag 7: Ledig dag på Nosy Be
Dag 8: Fly til Mayotte
Dag 9-12: Dykking på Mayotte, totalt 10 dykk
Dag 13: Ledig dag på Mayotte
Dag 14: Avreise fra Mayotte via Nosy Be til Paris med Air Austral
Dag 15: Ankomst Paris og videre til Skandinavia²

Denne dykkepakken er satt sammen for å gi deg en optimal opplevelse i det Indiske havet. Glem Maldivene og de andre mer
populære øyene i dette området. En liten indre klikk innen dykkemiljøet har oppdaget Mayotte og Madagaskar og holdt dette som
en intern hemmelighet, men når har du muligheten til å oppleve den beste og mest allsidige dykkingen i dette havområdet
Vi besøker 2 av de 3 mest artsvarierte havområder i verden og for å gjøre det enda mer interessant tar vi med at Mayotte er av vulkansk

opprinnelse, og dette gir deg en helt eventyrlig topograﬁ under vann med dype raviner, og
meget dramatiske formasjoner. Ta dette sammen med at begge steder sitt midt i ruten til den
årlige vandringen av knølhval og spermhval sitter du med gode kort på hånden for å kunne
oppleve disse havets giganter under vann (august - november), men fortvil ikke utenfor
denne perioden vil du kanskje også oppleve hammerhai, manta og delﬁner.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Reunion
Denne pakken er basert på bruk av Air Austral via Paris og videre til Reunion
Dag 2; Ankomst Reunion og videre til Nosy Be
Nesten fremme, etter et ﬂybytte på den franske øya Reunion lander vi nord på Madagaskar og
Nosy Be. Her blir du møtt av representanter for vårt hotell for oppholdet og transport til
hotellet er inkludert. Dykkesenteret vil hente dere neste morgen (eller dere kan rusle bort
selv og gjøre ferdig innregistreringen denne dagen. Overnatting Hotel « Gérard & Francine »
eller lignende
Dag 3-6: Dykking Nosy Be (F)
Dere har tilsammen 4 dager med muligheter for dykking under oppholdet på Npsy Be (pakken
inneholder tilsammen 10 dykk, men dette kan selvsagt utvides). Dykkersenteret vil hente dere
hver morgen og at dere tilbake til hotellet etter endt dykking. Velg mellom 2 eller 3 dykk
daglig. Overnatting Hotel « Gérard & Francine » eller lignende
Om dykking på Nosy Be
Farvannet rundt Nosy Be har en rekke små øyer med uberørte korallrev og Tanikely Island er også en nasjonalpark og er godt beskyttet. Her
ﬁnner du gigantiske sjøvifter, skilpadder og et korallrev i meget godt behold. Perioden mellom september – november er det gode muligheter
å observere knølhval på dykkene utenfor Nosy Be. I store deler av andre perioder er det forholdsvis vanlig å også få øye på manta rokker og
hvalhai. Nosy Be har en god variasjon av alle typer dykk med strømdykk, noen få vrak og store stimer med ﬁsk
Noen av de beste dykkene i området rundt Nosy Be er selvsagt nasjonalpark området rundt Nosy Tanikely med sikt normalt på rundt 30m,
men er selvsagt væravhengig. God makro dykking ﬁnnes også i området rundt Nosy Be
Dag 7: Nosy Be (F)
Ledig dag på Nosy Be til kanskje å få med seg noen lokale lemurer eller besøk til en vaniljeplantasje. Overnatting Hotel « Gérard & Francine » eller
lignende
Dag 8: Fly Nosy Be til Mayotte (F)
Avreise til Mayotte og Comorene. Transfer til ﬂyplassen på Nosy og en kort times ﬂytur tar oss videre til neste dykkedestinasjon, Mayotte.
Overnatting Le Jardin Maoré eller lignende
Dag 9-12: Dykking Mayotte (F)
Nosy Be vil fremstå som en turistmaskin i forhold til lille uskyldige Mayotte, denne lille utposten av den tidligere franske kolonimakten. Dette er
dykking på et av verdens mest ukjente reisemål, men dette stedet vil normalt overraske selv den mest blaserte dykker. Velger du riktig årstid
kan opplevelsene under vann være hinsides all forventning, men dette er ville dyr og havet er stort, men alle forutsetninger ligger til rette for noen
dykk som du kanskje vil huske for alltid. Overnatting Le Jardin Maoré eller lignende
Om dykking på Mayotte
Som Nosy Be ligger også Mayotte på reiseruten til noen av havets store giganter. Men i tillegg til Nosy Be har du nok en tilleggsattraksjon,
vulkansk opprinnelse. Mayotte har en av verdens største laguner og dykkingen vil være både på innsiden av lagunen og i de mer enn 12
passene som er i barriererevet og det Indiske hav på utsiden. Dette er samlingsplasser for store stimer av ﬁsk, hai og er næringsrikt vann.
Dykking på Mayotte er oppdagelsesdykking og du vet aldri hva som venter under overﬂaten. Det er observert sjøkuer, over 800 ulike
ﬁskearter kaller lagunen på Mayotte sitt hjem så her er det bare å få frem artsoversiktskartet for hvert eneste dykk, et mekka for
undervannsfotografer.
Dag 13: Mayotte (F)

Ledg dag på Mayotte. Overnatting Hotel « Gérard & Francine » eller lignende
Dag 14: Avreise fra Mayotte (F)
Avreise fra Mayotte med Air Austral via Reunion til Paris
Dag 15: Ankomst Skandinavia²
Ankomst Paris om morgenen og videre med Air France til Skandinavia²

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Nosy Be - Mayotte - Skandinavia² med Air Austral
Alle ﬂyskatter inkludert 25 kilo innsjekket bagasje
Ankomst og avreise transfer på Nosy Be og Mayotte
6 netter Hotel « Gérard & Francine », Nosy Be
Romtype: dobbelt rom med balkong
Måltider: Frokost
Dykkepakke Nosy Be inkluderer 10 dykk totalt med luft, vekter og belte
6 netter Le Jardin Maoré, Mayotte
Romtype: Standard bungalow
Måltider: Frokost
Dykkepakke Mayotte inkluderer 10 dykk totalt med luft, vekter og belte
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
Visum til Madagaskar, fåes ved ankomst eller via e-visa
Personlig dykkeutstyr (leie er mulig, spør oss om priser)
Leie av undervannskamera, Sony 6000 med ulike objektiver, lys og undervannshus fra Nauticam på forespørsel
Annen nyttig informasjon:
Pris - er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med DYKKEbazaar 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.
Utvidelse av pakken: Det er mulig med utvidelse av antall dager om ønskelig, spør oss om pris
For mer informasjon om dykking en på denne reisen, se våre dykkesider - Mayotte | Madagaskar

Se vår dykkevideo fra Madagaskar:
Copyright Tropical Diving, Madagascar

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)

Pris (1 barn)

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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