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Socorro 

Har	  alltid	  drömt	  om…	  	  
Revillagigedos	  skärgård,	  mer	  känt	  under	  namnet	  Socorro.	  Var	  och	  en	  av	  de	  4	  öarna	  bjuder	  på	  sitt	  
speciella	  äventyr,	  som	  närkontakt	  med	  gigantiska	  mantor	  och	  hajar	  som	  får	  dig	  att	  nästan	  tappa	  
andan.	  Har	  vi	  turen	  på	  vår	  sida	  är	  chanserna	  stora	  att	  vi	  dessutom	  får	  simma	  med	  delfiner	  och	  
knölvalar.	  Väl	  ombord	  på	  Nautilus	  Explorer,	  kastar	  vi	  loss	  från	  hamnen	  i	  Cabo	  San	  Lucas,	  vid	  
Bajahalvöns	  södra	  udde.	  Framför	  oss	  har	  vi	  nu	  en	  båtfärd	  på	  ungefär	  400	  km	  innan	  vi	  når	  vårt	  
mål,	  Scorro.	  Det	  är	  nu	  dags	  att	  stänga	  av	  mobilen.	  Täckning	  saknas	  under	  dagarna	  ute	  till	  havs.	  
	  
Socorro	  öarna	  har	  sedan	  länge	  varit	  en	  drömdestination	  för	  många	  dykare.	  Området	  jämförs	  
med	  Galapagos	  och	  Cocos	  eftersom	  mångfalden	  här	  är	  mycket	  stor.	  När	  Socorro	  nämns	  i	  olika	  
sammanhang	  talas	  det	  ofta	  om	  gigantiska	  och	  närgående	  mantor	  med	  en	  vingbredd	  på	  5-‐6	  
meter.	  Platsen	  är	  den	  absolut	  bästa	  i	  världen	  för	  att	  möta	  och	  fotografera	  dessa	  stora	  graciösa	  
djur.	  
	  



VÄDER, KLIMAT OCH BOENDE 

Kallt	  i	  vattnet?	  
När	  vattentemperaturen	  sjunker	  till	  runt	  21	  grader,	  som	  det	  gör	  under	  februari	  och	  mars	  månad	  
är	  chansen	  som	  störst,	  att	  knölvalar	  med	  kalvar	  dyker	  upp.	  En	  torrdräkt	  eller	  en	  7	  mm	  våtdräkt	  
kommer	  att	  fungera	  bra	  här.	  Vädret	  den	  här	  tiden	  på	  året	  är	  mycket	  behagligt,	  22	  –	  29	  grader	  i	  
luften.	  
	  
Risk	  för	  att	  bli	  sjösjuk?	  	  
Du	  måste	  vara	  införstådd	  på	  att	  under	  24	  timmar	  T/R	  Socorro,	  kommer	  vi	  att	  befinna	  oss	  ute	  på	  
öppet	  hav.	  Förhållandena	  till	  havs	  är	  oftast	  mildare	  på	  utresan	  medan	  tillbakaresan	  kan	  bli	  lite	  
tuffare.	  Fartyget	  är	  utrustat	  med	  dubbla	  satellitmottagare	  och	  kontinuerlig	  övervakning	  sker	  av	  
väderprognoserna.	  Nautilus	  Explorer	  är	  ett	  stabilt	  fartyg	  som	  lugnt	  glider	  fram	  genom	  vattnet.	  Är	  
du	  orolig	  för	  att	  bli	  sjösjuk,	  rekommenderar	  vi	  att	  du	  tar	  kontakt	  med	  din	  läkare	  eller	  apotek.	  
Sjösjukeplåstret	  har	  ökat	  tillgängligheten	  för	  liveaboards.	  
	  



Består	  av	  4	  öar,	  San	  Benedicto	  Island,	  Socorro	  Island,	  Roca	  Partida	  och	  Clarion,	  som	  
gemensamt	  kallas	  för	  Socorro.	  De	  vulkaniska	  öarna	  är	  hem	  för	  många	  endemiska	  arter	  och	  
blev	  skyddat	  1994.	  Näringsrika	  strömmar	  från	  Stilla	  havet	  passerar	  öarna	  och	  ger	  skydd	  för	  
många	  marina	  arter	  som	  migrerar	  från	  djupet	  i	  sin	  färd	  mot	  Cortez	  havet.	  	  
	  
SAN	  BENEDICTO	  
Här	  börjar	  vårt	  äventyr	  med	  ett	  check	  out	  dyk	  innan	  vi	  fortsätter	  till	  andra	  närliggande	  
dykplatser.	  Här	  är	  inte	  alltför	  djupt	  och	  det	  är	  oftast	  lugnt	  vatten.	  Området	  är	  välkänt	  för	  sina	  
rengöringsstationer	  där	  större	  fiskar	  blir	  putsade	  av	  mindre.	  De	  gigantiska	  mantorna	  
kommer	  hit	  när	  de	  vill	  bli	  av	  med	  besvärliga	  parasiter.	  De	  kan	  komma	  oss	  dykare	  väldigt	  
nära.	  Det	  händer	  att	  när	  de	  är	  på	  mindre	  än	  1	  meters	  avstånd	  från	  dig,	  tar	  ögonkontakt	  och	  
sedan	  simmar	  bredvid	  dig.	  Kom	  ihåg,	  att	  det	  sker	  helt	  på	  deras	  villkor.	  I	  utkanten	  av	  ön	  kan	  
finnas	  stora	  stim	  av	  hammarhaj.	  
	  
SOCORRO	  
På	  den	  västra	  sidan	  av	  ön	  är	  chansen	  som	  störst	  att	  träffa	  på	  knölval	  och	  hajarna	  Silky,	  
Galapagos	  och	  Silvertip.	  Hajar	  som	  regelbundet	  besöker	  just	  den	  här	  platsen.	  Den	  östra	  sidan	  
går	  starka	  strömmar,	  hit	  brukar	  stora	  grupper	  av	  hammarhaj	  komma	  till	  sin	  
rengöringsstation	  för	  att	  bli	  putsade.	  Här	  gäller	  det	  att	  ta	  skydd	  bakom	  klipporna	  för	  att	  inte	  
skrämma	  dem.	  När	  mörkret	  faller	  över	  reven	  kan	  du	  få	  se	  flygfiskar	  i	  fartygsljuset,	  bli	  jagad	  
av	  delfiner	  och	  Silkys.	  
	  
ROCA	  PARTIDA	  
Är	  toppen	  på	  en	  undervattensvulkan,	  som	  droppar	  tusen	  meter	  rakt	  ner.	  Det	  ultimata	  dyket.	  
Klippans	  vertikala	  väggar	  är	  behängda	  med	  branta	  avsatser	  och	  sprickor.	  Här	  lever	  en	  
fantastisk	  variation	  av	  fiskar,	  muränor,	  jätte	  langusters	  och	  en	  stor	  mängd	  vitfenad	  revhaj.	  
Hajarna	  vilar	  ovanpå	  varandra	  som	  staplade	  vedträn,	  i	  väntan	  på	  att	  ge	  sig	  ut	  på	  kvällens	  
jakt.	  Både	  på	  norra	  och	  södra	  sidan	  av	  klippan	  finns	  rengöringsstationer,	  hit	  kommer	  jätte	  
mantor	  och	  hajar.	  Ute	  i	  det	  blå	  kan	  du	  se	  Galapagos	  haj	  bli	  rengjorda.	  Med	  lite	  tur	  kan	  vi	  
också	  få	  se	  stora	  stim	  av	  hammarhaj.	  	  
	  

Revillagigedos skärgård 
	  



Målgrupp	  
Vill	  du	  uppleva	  ett	  oslagbart	  äventyr	  med	  många	  stora	  möten?	  Då	  är	  det	  här	  drömresan	  
för	  just	  dig.	  Eftersom	  Revillagigedos	  skärgård	  kan	  vara	  en	  utmaning,	  ställs	  krav	  på	  dig	  
som	  dykare.	  Du	  måste	  behärska	  vågor	  och	  starka	  strömmar.	  Detta	  är	  inte	  en	  plats	  för	  
oerfarna	  dykare.	  	  
	  
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	  kommer	  att	  finnas	  till	  hjälp	  under	  resan	  för	  att	  du	  ska	  komma	  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	  få	  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	  några	  tunga	  teoripass.	  	  	  
	  
Kortare	  samlingar	  kommer	  att	  hållas	  om:	  
	  

• Olika	  objektiv	  för	  vidvinkelfotografering.	  
• Möten	  med	  hajar	  och	  andra	  större	  djur.	  
• Säkerhet	  vid	  fotografering	  och	  filmning.	  
• Videofilmning	  och	  redigering(Gopro).	  
• Digital	  bildbehandling.

	  

UV-FOTO OCH GOPROFILMNING 
	  



Resans ambassador - 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	  valhajarna	  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	  fredagkvällarna.	  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	  hajexpedition	  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.	  
	  



	  

Är	  ett	  oceangående	  fartyg	  som	  hanteras	  med	  stor	  omsorg	  och	  respekt	  av	  sin	  kanadensiska	  ägare	  
kapten	  Mike	  Lever	  och	  hans	  besättning.	  Fartyget	  håller	  lika	  hög	  standard	  som	  det	  största	  
kryssningsfartyg	  och	  har	  samma	  internationella	  certifiering,	  SOLAS	  och	  ISM.	  Med	  sina	  35	  meter	  
från	  för	  till	  akter	  är	  hon	  ett	  relativt	  litet	  fartyg,	  men	  ger	  en	  känsla	  av	  rymd.	  Det	  finns	  gott	  om	  
utrymme	  för	  att	  i	  lugn	  och	  ro	  kunna	  arbeta	  med	  sina	  nytagna	  bilder	  eller	  koppla	  av	  med	  en	  bok.	  
På	  nedre	  däck	  finns	  9	  lyxhytter.	  Salongen	  och	  matsalen	  hittar	  du	  på	  huvuddäck.	  På	  övre	  däck	  
finns	  2	  sviter	  och	  en	  hot	  tub.	  Fartyget	  är	  specialbyggt	  för	  att	  passa	  dykare.	  
	  
Soppor,	  bröd,	  bakverk	  och	  efterrätter,	  bakas	  och	  lagas	  på	  plats.	  Det	  bidrar	  till	  att	  maten	  som	  
serveras	  ombord	  är	  fantasifull	  och	  fräsch.	  Dagens	  4	  måltider	  har	  ett	  urval	  av	  förrätter	  och	  där	  
emellan	  ett	  stort	  utbud	  av	  snacks.	  Måltiderna	  varvas	  mellan	  buffé	  och	  bordsservering,	  med	  
menyer	  från	  det	  nordamerikanska	  och	  europeiska	  köket,	  en	  touch	  av	  Mexiko	  förekommer	  också.	  

Nautilus Explorer 



	  	  

Om Resan 
Datum:	  1	  -‐	  10	  mars,	  2016	  	  

Liveaboard:	  Nautilus	  Explorer	  	  
Resmål:	  Socorro,	  Mexiko	  
	  

Inkluderat	  i	  priset:	  
•	  Transfers	  i	  Mexiko	  mellan	  hotell/flygplats	  -‐	  båten	  	  
•	  10	  dagar/9	  nätter	  ombord	  på	  båten	  i	  delad	  dubbelhytt	  med	  eget	  badrum	  	  
•	  Alla	  måltider	  ombord	  på	  Nautilus	  Explorer,	  snacks	  och	  alkoholfri	  dryck.	  	  
•	  7	  dagars	  dykning	  med	  totalt	  ca	  25	  dyk	  inklusive	  guide,	  vikter,	  12L	  flaska	  	  
•	  Alla	  marinparksavgifter	  
	  

Ej inkluderat i priset: 
•	  Flyg	  från	  Skandinavien	  –	  Cabo	  San	  Lucas	  t/r	  (ca	  10	  000	  SEK	  inkl.	  skatter)	  
•	  Extra	  hotellnätter	  före	  och	  efter	  liveaboard-‐delen	  	  
•	  Övriga	  måltider	  och	  aktiviteter	  som	  inte	  beskrivs	  ovan	  	  
•	  Alkohol	  ombord	  	  
•	  Dricks	  till	  besättningen	  rekommenderas	  men	  är	  frivilligt	  	  
•	  Hyra	  av	  dykutrustning	  (exklusive	  ovan	  nämnd	  utrustning)	  	  
•	  Tryckkammaravgift	  USD15	  (betalas	  ombord)	  
•	  Hamnavgift:	  USD	  65	  (betalas	  ombord)	  
	  

Pris per person:	  25	  995	  SEK	  

Vi	  förbehåller	  oss	  rätten	  att	  ändra	  priserna	  vid	  valutaförändringar	  och	  vid	  förändringar	  på	  flygpriser,	  som	  sker	  på	  
eller	  före	  ert	  bokningsdatum.	  Bokningsdatumet	  är	  dagen	  då	  er	  deposition	  noterats	  på	  Scuba	  Travels	  bankkonto.	  	  
	  
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.	  



	  

Tillägg: 
	  
Hyra	  av	  dykutrustning	  
Fråga	  oss	  om	  pris	  
	  
Försäkring	  
Avbeställningsskydd	  –	  6	  %	  av	  resans	  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.	  
	  
Viktigt: 

	  
Alla	  pass	  måste	  vara	  giltiga	  minst	  6	  månader	  efter	  hemkomstdatum.	  Alla	  dykare	  måste	  ha	  
ett	  dykcertifikat,	  loggbok	  för	  dykare	  	  

Krav	  på	  dykerfarenhet	  samt	  rekommendationer: 

• På	  en	  del	  platser	  	  kan	  strömmarna	  vara	  lite	  starkare	  så	  vi	  rekommenderar	  att	  man	  har	  
AOW	  certifikat	  när	  man	  ska	  dyka	  här	  och	  minimum	  50	  loggade	  dyk. 

	  

Om Resan 



	  

På	  vilka	  sätt	  kan	  jag	  betala	  min	  resa?	  

• Via	  bankgiro	  eller	  kontoöverföring. 
• VISA,	  Mastercard	  och	  Eurocard	  (vi	  behöver	  en	  fullmakt	  för	  att	  kunna	  genomföra	  

betalningen) 

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	  3	  000	  SEK	  inom	  10	  dagar	  från	  bokningsdatumet.	  
Resterande	  belopp	  skall	  betalas	  enligt	  informationen	  i	  bokningsbekräftelsen. 

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	  fyra	  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.	  Då	  Egypten	  är	  en	  av	  våra	  mest	  populära	  destinationer	  så	  har	  vi	  även	  en	  
egyptisk	  personal	  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,	  t.ex.	  våra	  kustbaserade	  äventyrspaket	  i	  Ecuador. 

•	  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	  gäller	  alla	  


