
Gruppresa: Knölvalen – Havets gigant 
Ambassadör: Tomas Jansson 
Resmål: Silver Bank, Dominikanska Republiken 
Liveaboard: Truk & Caicos Aggressor II 



Känslan	  att	  snorkla	  bredvid	  en	  gigantisk	  val	  är	  nästan	  intill	  obeskrivlig.	  När	  man	  får	  
ögonkontakt	  med	  den,	  slår	  hjärtat	  många	  extra	  slag	  och	  man	  känner	  lyckoruset	  
sprida	  sig	  i	  hela	  kroppen.	  Det	  finns	  inte	  många	  platser	  där	  man	  idag	  kan	  få	  uppleva	  
dessa	  unika	  möten.	  Efter	  noggrann	  planering	  och	  research	  hittade	  vi	  den	  rätta	  
operatören,	  med	  många	  års	  erfarenhet	  och	  stor	  kunskap	  om	  knölvalar.	  

	  
Kort	  om	  resan	  
Vi	  landar	  på	  Puerto	  Plata	  International	  Airport	  30	  minuters	  resväg	  från	  hamnen	  
Ocean	  World	  marina.	  Väl	  ombord	  på	  Aggressor,	  kastar	  vi	  loss	  från	  hamnen	  i	  Puerto	  
Plata	  och	  sätter	  kurs	  mot	  Silver	  Bank,	  en	  båtfärd	  på	  ca	  8	  h.	  Vi	  avnjuter	  kvällens	  
middag	  innan	  det	  är	  dags	  att	  krypa	  till	  kojs	  och	  ”ladda	  batterierna”	  inför	  
morgondagens	  äventyr.	  Tidigt	  nästa	  morgon	  vid	  soluppgången,	  ankrar	  vi	  fast	  vid	  
resans	  mål.	  Har	  vi	  nu	  tur	  kan	  vi	  vid	  horisonten	  se	  knölvalar	  hoppa	  upp	  i	  en	  kaskad	  av	  
vatten	  och	  landa	  med	  ett	  stort	  plask.	  
	  
Vattnet	  är	  perfekt	  för	  snorkling,	  klarblått	  och	  varmt.	  Kalvarna	  kommer	  upp	  till	  ytan	  
för	  att	  andas	  ca	  var	  3:e	  till	  5:e	  min.	  De	  är	  nyfikna	  av	  sig	  och	  simmar	  ofta	  fram	  till	  oss,	  
då	  gäller	  det	  att	  hålla	  koll	  på	  den	  gigantiska	  mamman	  som	  kan	  dyka	  upp	  när	  som	  
helst.	  

Knölvalen – havets gigant 



	  

	  

Silver	  Bank	  
Cirka	  70	  mil	  från	  den	  Dominikanska	  republikens	  norra	  kust	  ligger	  Silver	  Bank.	  Revet	  
blev	  skyddat	  1986	  och	  utökades	  i	  storlek	  1996.	  Forskarna	  tror	  att	  knölvalarna	  valt	  just	  
den	  här	  platsen	  att	  föda	  sina	  kalvar	  på,	  då	  vattnet	  är	  varmt,	  grunt	  och	  det	  finns	  inga	  
fiskar	  som	  lockar	  till	  sig	  rovdjur.	  Platsen	  är	  alltså	  den	  perfekta	  barnkammaren	  för	  
kalvarna,	  innan	  de	  och	  honorna	  simmar	  norrut.	  	  
	  
Operatören	  vi	  anlitar	  är	  en	  av	  tre	  som	  har	  tillstånd	  att	  snorkla	  med	  valarna.	  Reglerna	  
är	  hårda	  för	  hur	  vi	  ska	  uppträda	  och	  det	  förväntas	  att	  vi	  respekterar	  dem.	  
Apparatdykning	  är	  inte	  tillåtet,	  valarna	  störs	  då	  i	  sitt	  naturliga	  beteende.	  	  Vi	  måste	  
vara	  medvetna	  om	  att	  det	  är	  vi	  som	  besöker	  deras	  värld,	  på	  deras	  villkor.	  60	  
personer/vecka,	  totalt	  500	  personer	  under	  en	  säsong	  får	  chansen	  till	  denna	  
fantastiska	  upplevelse.	  Du	  kan	  bli	  en	  i	  denna	  exklusiva	  lilla	  skala.	  	  

Sjungande valar 



	  

Restips	  
När	  vi	  letar	  efter	  val	  kommer	  vi	  att	  befinna	  oss	  ute	  till	  havs	  under	  flera	  timmar,	  i	  
gassande	  solsken.	  Det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  du	  använder	  solskydd,	  keps	  eller	  
liknande	  och	  solglasögon.	  Glöm	  inte	  att	  ta	  med	  dig	  kamera.	  Om	  du	  fotograferar	  
från	  däck	  är	  det	  bra	  om	  den	  har	  skydd	  för	  vatten,	  då	  det	  kan	  skvätta	  en	  del	  från	  
vågorna.	  När	  vi	  snorklar,	  rekommenderar	  jag	  helfotsfenor	  samt	  en	  3	  mm	  våtdräkt,	  
gärna	  med	  huva	  för	  att	  skydda	  nacke	  och	  huvud.	  	  
	  
Boende	  
Vår	  liveaboard,	  The	  Turks	  &	  Caicos	  Aggressor	  ll	  med	  besättning	  håller	  en	  mycket	  
hög	  standard	  och	  anses	  vara	  den	  bästa	  för	  den	  här	  typen	  av	  expedition.	  Den	  är	  
känd	  för	  sin	  goda	  service,	  rena	  behagliga	  hytter	  och	  utmärkt	  mat.	  Besättningen	  har	  
många	  års	  erfarenhet	  och	  stor	  kunskap.	  	  	  	  
	  
Hur	  går	  det	  till?	  
För	  att	  hitta	  honor	  med	  kalv	  kommer	  vi	  att	  delas	  in	  i	  mindre	  grupper	  som	  hjälps	  åt	  
att	  spana	  från	  mindre	  båtar.	  Båtarna	  står	  i	  kontakt	  med	  varandra.	  När	  val	  påträffas	  
informeras	  samtliga	  båtar.	  Kaptenen	  är	  den	  som	  meddelar	  Divemastern,	  som	  i	  sin	  
tur	  tar	  reda	  på	  om	  det	  är	  dags	  att	  glida	  ner	  i	  vattnet.	  Är	  det	  ok,	  följer	  hela	  gruppen	  
försiktigt	  efter.	  Båtarna	  är	  försedda	  med	  dykstegar	  och	  soltak.	  	  
	  



	  

Målgrupp	  
Om	  du	  vill	  uppleva	  ett	  oslagbart	  äventyr	  med	  många	  stora	  möten?	  Då	  är	  det	  här	  
drömresan	  för	  just	  dig.	  Silver	  Bank	  är	  en	  av	  de	  bästa	  platserna	  på	  jorden	  för	  att	  
möta	  och	  snorkla	  med	  knölvalar.	  Eftersom	  du	  kommer	  att	  tillbringa	  ett	  stort	  antal	  
timmar	  i	  vattnet,	  behöver	  du	  ha	  snorkelvana,	  kunna	  behärska	  vågor	  och	  små	  
strömmar	  som	  kan	  förekomma,	  då	  vi	  befinner	  oss	  ute	  på	  havet.	  	  
	  
Scuba	  Travels	  ambassadör	  Tomas	  Jansson	  finns	  med	  för	  att	  göra	  resan	  till	  ett	  
oförglömligt	  äventyr.	  Han	  har	  ett	  brinnande	  intresse	  för	  undervattensfotografering	  
och	  filmning.	  Han	  finns	  till	  hands	  under	  resan	  så	  att	  du	  att	  ska	  få	  ut	  det	  bästa,	  
hjälper	  dig	  gärna	  så	  att	  du	  kommer	  hem	  med	  oslagbara	  bilder/film	  som	  visar	  
äventyret	  för	  dina	  nära	  och	  kära.	  	  
	  
Bli	  en	  bättre	  undervattensfotograf	  	  
Under	  resan	  kommer	  Scuba	  Travels	  ambassadör	  Tomas	  Jansson	  att	  hålla	  kortare	  
samlingar	  där	  du	  får	  lära	  dig	  mer	  om	  undervattensfotografering	  samt	  ge	  tips	  på	  hur	  
du	  säkert	  dyker	  med	  din	  kamera,	  för	  att	  ta	  den	  perfekta	  bilden	  eller	  filmsekvensen.	  
Eftersom	  vi	  är	  ute	  till	  havs	  under	  hela	  resan,	  håller	  jag	  genomgångarna	  när	  det	  
passar	  gruppen.	  Det	  kommer	  inte	  bli	  några	  tunga	  teoripass.	  	  	  
	  
Kortare	  samlingar	  kommer	  att	  hållas	  om:	  
	  
•Möten	  med	  valar	  och	  andra	  större	  djur.	  
• Säkerhet	  vid	  fotografering	  och	  filmning.	  
• Videofilmning	  och	  redigering(Gopro).	  
•Digital	  bildbehandling.	  
• Fotobok	  med	  bilder	  och	  text	  från	  resan.	  

	  



	  

Resans ambassadör – Tomas Jansson 

Med	  på	  detta	  oslagbara	  äventyr	  följer	  vår	  ambassadör	  Tomas	  Jansson.	  Han	  finns	  
med	  på	  resan	  för	  att	  ge	  tips	  och	  råd	  om	  hur	  du	  bör	  närma	  dig	  valarna	  så	  att	  dina	  
bilder	  blir	  så	  personliga	  som	  möjligt.	  Fråga	  honom	  också	  om	  goprofilmning	  och	  
fridykning,	  två	  favoriter	  han	  är	  mycket	  bra	  på.	  	  	  
	  
Redan	  som	  9	  åring	  började	  han	  fridyka	  med	  Nisses	  Fridykarklubb.	  Det	  var	  här	  
hans	  intresse	  för	  dykning	  och	  det	  marina	  livet	  tog	  fart.	  Som	  15	  åring	  började	  
Tomas	  på	  ideell	  basis	  som	  fridykarinstruktör	  för	  barn	  mellan	  9-‐15	  år	  och	  19	  år	  
senare	  finns	  Tomas	  fortfarande	  hos	  Nisses	  på	  fredagskvällarna.	  Åren	  gick	  och	  så	  
småningom	  tog	  Tomas	  klivet	  över	  till	  apparatdykning.	  Han	  gick	  ett	  antal	  
utbildningar	  med	  slutmål	  som	  PADI	  Divemaster.	  Under	  sin	  studietid	  jobbade	  
Tomas	  extra	  hos	  Mares	  samt	  hjälpte	  till	  på	  dykarkurser	  under	  kvällar	  och	  helger.	  
Intresset	  för	  undervattensfotografering	  har	  
bara	  blivit	  allt	  starkare	  under	  åren	  och	  efter	  en	  
haj	  expedition	  till	  södra	  Röda	  Havet	  förstod	  
Tomas	  undervattensfotografering	  är	  hans	  
framtid.	  
	  
Nyfiken	  undervattensfotograf	  
Tomas	  har	  under	  flera	  år	  rest	  runt	  i	  världen	  
och	  upptäcker	  än	  idag	  nya	  destinationer	  att	  
utforska.	  Det	  finns	  alltid	  något	  nytt	  som	  lockar	  
Tomas.	  Hans	  största	  intresse	  är	  idag	  hajar,	  
stora	  som	  små.	  Han	  är	  tacksam	  för	  att	  
möjlighet	  ges	  till	  att	  fotografera	  
utrotningshotade	  arter.	  	  För	  att	  förmedla	  sin	  kunskap	  och	  delge	  sina	  upplevelser	  
anlitas	  Tomas	  ofta	  idag	  som	  föredragshållare.	  Han	  berättar	  gärna	  om	  sina	  resor	  
och	  undervattensfotografi.	  	  Är	  du	  nyfiken	  på	  att	  veta	  mer	  om	  Tomas	  och	  hans	  
verksamhet	  samt	  se	  hans	  alster	  besök	  då	  www.scubasite.nu.	  
	  



	  	  

Vi	  förbehåller	  oss	  rätten	  att	  ändra	  priserna	  vid	  valutaförändringar	  och	  vid	  förändringar	  på	  flygpriser.	  När	  du	  bokar	  
accepterar	  du	  Scuba	  Travels	  resevillkor,	  läs	  igenom	  dessa	  här:	  http://scubatravel.se/min-‐resa/resevillkor.php	  
	  
Angivet	  innehåll	  på	  utflykter	  som	  Scuba	  Travel	  har	  i	  sin	  information,	  t.ex.	  resans	  innehåll,	  antal	  dyk,	  dykning	  på	  ett	  
speciellt	  ställe,	  är	  angivna	  för	  optimala	  förhållanden	  t.ex.	  politiska/myndighets	  beslut,	  väder	  etc.	  kan	  påverka	  resan.	  
Ansvarig	  dykledare	  eller	  kapten	  har	  alltid	  rätt	  att	  ändra	  resans	  innehåll	  p.g.a.	  väder,	  politiskt	  beslut	  eller	  annan	  
åtgärd	  som	  ligger	  utanför	  dennes	  kontroll	  och	  som	  kan	  äventyra	  resenärernas	  eller	  fartygets	  säkerhet.	  	  Vid	  sådan	  
ändring	  har	  resenären	  ingen	  rätt	  till	  kompensation	  eller	  återbetalning.	  

Om resan 

Datum: 11	  –	  18	  mars,	  2017 
Resmål:  Silver	  Bank,	  Dominikanska	  Republiken 
Liveaboard: Truk	  &	  Caicos	  Aggressor	  II 
 
Inkluderat I  priset :  

• Transfers	  Puerto	  Plata	  flygplats	  –	  båt	  t/r	  (vid	  grupptransfer)	  
• 7	  nätter	  i	  delad	  hytt	  med	  eget	  badrum	  ombord	  Aggressor	  II	  	  
• 3	  måltider	  per	  dag	  samt	  vatten,	  is	  te,	  kaffe,	  läsk,	  juice,	  lokal	  öl	  och	  vin	  
• 6	  dagars	  fridykning	  inkl.	  guide,	  mask,	  fenor,	  snorkel,	  vikter	  

	  
Ej  inkluderat i  priset:  

• Flyg	  Skandinavien	  –	  Puerto	  Plata,	  Dominikanska	  republiken	  t/r	  
• Extra	  hotellnätter	  före	  och	  efter	  liveaboarden	  
• Whale	  sanctuary	  fee	  på	  USD	  150	  betalas	  kontant	  ombord	  
• Flygplatsskatt	  ca	  USD	  20	  	  
• Övriga	  aktiviteter,	  utrustning,	  drycker	  och	  måltider	  
• Dricks	  	  

	  
Pris per person i  standard hytt: 	  25	  995	  SEK	  
Pris per person i  master suite*:  27	  995	  SEK	  
*Större	  hytt	  med	  dubbelsäng	  



Om resan 
Til lägg: 
	  
Hyra	  av	  dykutrustning:	  	  
Snorklingsutrustning	  finns	  tillgänglig,	  se	  ovan	  för	  information.	  
	  
Försäkring:	  
Avbeställningsskydd	  via	  ERV	  kan	  läggas	  till	  för	  6	  %	  av	  resans	  totala	  pris	  
	  
Extra	  bagage:	  
På	  grund	  av	  de	  alltmer	  stränga	  restriktioner	  då	  det	  gäller	  bagagevikt	  på	  flygplan	  så	  måste	  
varje	  väska	  godkännas	  av	  flygbolaget.	  Vi	  hjälper	  gärna	  till	  ifall	  ni	  behöver	  boka	  extra	  bagage.	  
Avgifterna	  varierar	  mellan	  flygbolagen.	  Kontakta	  Scuba	  Travel	  i	  god	  tid	  inför	  avresa.	  
	  
	  
Viktigt: 
• Alla	  pass	  måste	  vara	  giltiga	  minst	  6	  månader	  efter	  hemkomstdatum	  
	  



	  

På	  vilka	  sätt	  kan	  jag	  betala	  min	  resa?	  
Via	  bankgiro,	  kontoöverföring	  eller	  via	  onlinebetalning	  med	  VISA,	  Mastercard	  och	  Eurocard	  	  

Hur	  mycket	  skall	  jag	  betala	  och	  när?	  
När	  du	  har	  bekräftat	  en	  bokning	  med	  Scuba	  Travel	  så	  kommer	  du	  att	  få	  en	  
bokningsbekräftelse	  inom	  en	  till	  två	  arbetsdagar.	  För	  att	  kunna	  säkra	  din	  plats	  på	  resan	  så	  
behöver	  du	  betala	  en	  deposition	  på	  2	  000	  SEK	  inom	  7	  dagar	  från	  bokningsdatumet.	  Bokar	  du	  
en	  resa	  med	  reguljärflyg	  måste	  även	  hela	  flygkostnaden	  betalas	  omgående	  för	  att	  Scuba	  
Travel	  ska	  kunna	  boka	  ditt	  flyg,	  innan	  detta	  är	  gjort	  kan	  flygkostnad	  och	  tillgång	  förändras.	  
Resterande	  slutbetalning	  skall	  betalas	  senast	  14	  dagar	  innan	  avresa.	  	  

Varför	  välja	  Scuba	  Travel?	  
•	  ”Kvalitetsprodukter	  -‐	  överkomliga	  priser"	  -‐	  Efter	  många	  år	  i	  dykindustrin	  så	  har	  vi	  knutit	  
kontakter	  världen	  över.	  På	  grund	  av	  detta	  kan	  vi	  med	  hjälp	  av	  ledande	  partners	  inom	  
industrin	  erbjuda	  våra	  kunder	  högkvalitativa	  produkter	  till	  överkomliga	  priser.	  	  

•	  Vi	  kan	  dykning	  -‐	  All	  vår	  personal	  är	  erfarna	  dykare	  och	  har	  dykt	  på	  flera	  olika	  destinationer	  
världen	  över.	  Tillsammans	  så	  har	  vi	  besökt	  över	  70	  länder	  och	  de	  flesta	  av	  oss	  är	  även	  
dykinstruktörer.	  Vid	  sidan	  av	  vår	  sälj-‐	  och	  kontorspersonal	  så	  har	  vi	  ett	  stort	  nätverk	  av	  
Scuba	  Travel	  ambassadörer	  som	  är	  specialister	  inom	  flera	  olika	  områden	  såsom	  UV-‐
fotografering,	  teknisk	  dykning,	  marinbiologi	  etc.	  Dessa	  ambassadörer	  utgörs	  bl.a.	  av	  Anders	  
Salesjö,	  Ingvar	  Eliasson,	  Jonna	  Bergström,	  Tomas	  Jansson,	  Hans	  Örnhagen	  och	  Micke	  
Bergström.	  

•	  Personlig	  service	  -‐	  Eftersom	  vi	  är	  välbemannade	  gör	  det	  att	  vi	  kan	  erbjuda	  utmärkt	  
kundsupport.	  Vi	  kan	  även	  erbjuda	  dig	  en	  personlig	  reserådgivare	  om	  du	  önskar.	  På	  en	  av	  
våra	  mest	  populära	  destinationer,	  Egypten,	  har	  vi	  även	  en	  person	  anställd	  i	  Hurghada	  som	  
möter	  upp	  våra	  gäster	  och	  som	  även	  hjälper	  till	  med	  transfer,	  kundsupport	  m.m.	  

•	  Vitt	  utbud	  av	  destinationer	  -‐	  Från	  Galapagos	  och	  Mexiko	  i	  väst	  till	  Mikronesien	  och	  Fiji	  i	  
öst.	  Scuba	  Travel	  erbjuder	  semesterpaket	  som	  är	  anpassade	  till	  alla	  slags	  smaker	  och	  
budgetar.	  

•	  Sponsrar	  projekt	  -‐	  Genom	  åren	  så	  har	  vi	  stöttat	  organisationer	  som	  arbetar	  för	  att	  bevara	  
djurlivet	  (t.ex.	  Havslädersköldpaddan).	  Likaså	  har	  vi	  även	  i	  flera	  fall	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  
operatörer	  och	  tjänster	  där	  de	  ekonomiska	  tillgångarna	  stannar	  inom	  det	  lokala	  samhället	  
och	  vi	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  arbeta	  på	  detta	  sätt.	  

•	  Utmärkt	  soliditet	  -‐	  Vårt	  företag	  har	  ett	  AA	  betyg	  vilket	  betyder	  hög	  kreditvärdighet	  enligt	  
Soliditets	  värderingssystem	  som	  bygger	  på	  ca	  2400	  besluts	  parametrar.	  

•	  Resegaranti	  -‐	  Vi	  har	  en	  lagstadgad	  resegaranti	  ställd	  till	  Kammarkollegiet	  som	  innefattar	  
alla	  kunder	  som	  köper	  paketresor	  av	  oss.	  	  

	  


