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AZORERNA
Pico, en av nio unika öar, och ett paradis värt ett besök! 

Mitt ute i Atlanten reser sig nio 
magiskt vackra vulkanöar och 
runt om dem gnistrar det klarblå 
havet. I dessa unika vatten är 
chanserna mycket stora att du får 
dyka med Mobulas och blåhaj. 

Efter en spektakulär inflygning med Atlanten under vingarna landar vi på ön Horta. Här checkar vi ut vårt bagage 
och fortsätter med färja över till Pico. Där blir vi varmt mottagna av representanter från dykcentret CW AZORES.

Vad sägs om att få se en grupp kaskeloter leka med varandra och delfiner som rör sig så graciöst i vattnet att 
det liknar balett? Azorerna är mest känd för sin valskådning. Av världens 80 valarter finns 21 av dem i vattnen 
runt Azorerna. Därför anser många att dessa vatten är en av de tre bästa destinationerna i världen för val- och 
delfinsafari. Viktigt att komma ihåg, är att på Azorerna styrs säsongen för valskådning (maj-oktober) av vädret. 

Själva dykningen i sig är också ett äventyr du sent kommer att glömma. Dykgenomgångarna görs mycket noggrant. 
När utrustningen sitter på plats, tar du några steg över den trånga gatan ner till hamnen, som ligger precis intill 
dykcentret. Stabila gummibåtar tar oss sedan ut på Atlanten. Dykguiderna är professionella och hittar lätt ut till 
dykplatserna. Sikten varierar mellan 30 - 50 m och vattnet kan vara en aning strömt ibland. Undervattenslandskapet 
består av svart vulkanlava, med stora klippformationer och skrevor där du bl.a. hittar muränor, skorpionfiskar och 
gigantiska stingrockor. Åker du några timmar längre ut kan du träffa på stora grupper av mobulas (stor rocka) samt 
blåhaj. Alla får möjlighet till att beundra dessa vackra giganter på nära håll.
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Med vinden i håret och solen i ansiktet beger vi oss ut på havet i snabba gummibåtar (RIB) de är nyckeln till att 
komma nära dessa graciösa giganter.

Efter ca en timme är vi ute på öppet vatten. Då gäller 
det att spana ut över vågorna eller titta där guiderna 
pekar. Lättast att upptäcka valarna är när de andas ut. 
Sedan gäller det att hålla en stadig blick. Har vi tur får 
vi se när de dyker ner eller leker. Ett tips till dig som vill 
ha med ett fotominne hem; använd minst ett 300 mm 
objekt eller större, samt att du tar bildserier.  
Vi är ute ca 3 - 4 timmar, så glöm inte solkräm, keps 
och solglasögon.

Hur hittar man valarna och delfinerna? Runt om på 
öarna finns ett antal utsiktstorn (vigias,) där erfarna 
spanare håller utkik efter valar och delfiner. De 
meddelar båtarna via radio, vilka positioner valarna 
och delfinerna befinner sig på. Båtarna är även försedda med gps koordinater, så de vet var de tidigare har sett 
stora grupper. Chanserna är stora att de håller till på samma plats.
 
Delfinsnorkling går till så här.  När masken, snorkeln och fenorna är på plats, väntar man på sitt kommando. Det 
är bara två dykare åt gången som får vara i vattnet samtidigt med delfinerna. Det är en helt underbar känsla att se 
delfiner under vattnet. Att få se dem göra sina akrobatiska hopp i vågorna är också en fin upplevelse. 

VALÄVENTYR
UPPLEV BÅDA VALAR OCH DELFINER PÅ SAMMA PLATS
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Vi blir väl omhändertagna av Enrico och Dania på CW Azores. Dykcentret är det största på Pico och har val- och 
delfinskådning som sin specialitet. Det är ett mycket välorganiserat dykcenter med bra och trevliga guider. Du 
kan låna din och yokeflaskor från 12 - 15 liter. 

DYKPLATSER 
Lokala dyk, vi når snabbt de närliggande dykplatserna 
med våra gummibåtar. Undervattenslandskapet består 
av vulkanstenar, där sikt på 30 meter inte är ovanligt. 
Djurlivet består bl.a. av, skorpionfiskar, muränor, gigantiska 
stingrockor, fireworms, papegojfiskar och många andra 
fiskarter.

Princess Alice, tar cirka 3-4 timmar med båt. Väl framme 
mitt ute i Atlanten kan du se stora mörka skuggor som glider 
fram under vattenytan. Dykplatsen är ett undervattensberg 
som börjar på ca 30 m djup och sluttar neråt i de blå. Runt 
undervattensberget cirkulerar ett stort antal Mobulas. De är 
här för att para sig. De bara glider förbi dig med sina vingar. 
De brukar hålla till vid ytan eller på 5 - 15 meters djup.  

Hajdyk, gummibåten kör så att skummet yr och efter 
ca 1 timme är vi framme vid dykplatsen som är en stor 
platå. Runt om platån är det väldigt djupt och det är här 
blåhajarna håller till. För att locka fram hajarna behöver vi 
meska. Det innebär att man slänger fiskrens i vattnet för att 
skapa ett doftspår över platån. Sedan är det bara att vänta. 
Det kan ta allt från 20 min till 2 timmar innan hajarna dyker 
upp. För att få utföra hajdyk, krävs att du är PADI Advanced 
eller liknande och har 50 loggade dyk.

Nattdyk, finns möjlighet att göra. Allt beror på väder och vind. Ta med egen lampa, finns även att låna. 
Nattdyket sker inte långt från dykcentret.
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DYKNING 
VULKANLANDSKAP, MURÄNOR, SKORPIONFISK OCH MOBULAS



Under sommaren kan vädret förändras snabbt. På förmiddagen kan det vara stark sol, vid lunch kan det komma 
en liten regnskur. Det kan även blåsa upp en del när man tar sig från ön och ut på öppet hav. Temperaturen i 
vattnet kan variera mellan 21-23 grader.  Det är bra att ha minst en 5 mm våtdräkt eller tjockare. Ta gärna med 
huva och handskar.

SOMMARKLÄDER 
Under din vistelse kommer du att använda shorts, T-shirt och flip-flops. Om du beger dig till någon lokal 
restaurang som erbjuder havets läckerheter eller deras goda kött, rekommenderas långbyxor och skjorta. 

Under dagtid måste du tänka på att solen tar kraftigt. Glöm inte att smörja in dig eller att ha med en keps/hatt 
om du är ute på delfin eller valskådning. En vindtät 
jacka är också att rekommendera. Det finns att låna 
när du får din flytväst.

HOTEL CARAVELAS
Vårt hotell ligger ca 5 minuter från dykcentret, 
affärer, resturanger mm. Hotellet håller en bra 
standard med pool och internetuppkoppling. Svenskt 
eluttag gäller. Ta gärna med en förgreningsdosa för 
laddning av olika apparater och batterier. Gällande 
internet så går det att låna en internetkabel i 
receptionen, annars finns wifi vid ingången. Maten 
som erbjuds på olika restauranger är allt från pizza, 
hamburgare, fisk, pasta, kött mm. Det finns även 
finare resturanger som är väl värt ett besök samt mycket prisvärt och har eget vin och öl (Super Bock).

VÄDER & KLIMAT 
Sol, regn och vind. Det varierar snabbt.
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Inkluderat i priset:
• Flyg Stockholm - Horta t/r* 
• Transfer Horta flygplats - Boende på Pico t/r
• 7 nätter i del i dubbelrum på Hotel Caravelas inklusive frukost
• 1 check dyk runt Pico samt 1 lokalt dyk alternativt 1 valskådning under dag 1
• 1 dags dykning vid Princess Alice (mantor) 2 dyk
• 2 dagars hajexpedition med 1 långt dyk per expeditionsdag
• UV- -fotografen Tomas Jansson är med på resan som Scuba Travel Ambassadör

Pris per person: 17 495 SEK

* Vid sen bokning kan det förekomma ändring av flyg samt övernattning
*Dykning inkluderar guide, 12 L flaska & bly

Tillägg:
• 1 dags dykning vid Princess Alice (mantor) 2 dyk: 1 650 SEK
• 1 dags hajexpedition med 1 långt dyk per expeditionsdag: 1 290 SEK
• Finns möjlighet att boka extra dyka samt nattdyk, detta beror på vind och platser  
• Finns möjlighet att boka extra val eller delfinturer

Pico - Azorerna
18 - 25 augusti 2013
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