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Dykresa Gozo/Malta 23-30 Juni 2019 

Nästa sommar, 23-30 juni 2019, åker 

vi återigen med klubben till ön Gozo 

i Medelhavet. 

Gozo är den norra ön på Malta och 

erbjuder en spännande natur av 

vulkaniska bergarter med bla 

grottformationer, laguner och ett 

fantastiskt växt- och djurliv. 

I första hand kommer vi att fridyka 

och snorkla på de olika dykplatserna, 

men för de som önskar finns också 

möjlighet för sportdykning under 

veckan – merkostnad för detta 

betalas på plats av respektive. 

Vi kommer att bo gemensamt i 3st sk. Farmhouse med självhushållning. 

Kraven för att få följa med är: 

• Medlem i klubben 

• Rekommenderad ålder lägst 14 år, alt enligt 

särskild överenskommelse 

• Fridykarkunskaper motsvarande Fridykare Steg-2 

samt erfarenhet från utomhus fridykning. 

Kontrollera med din ledare ifall du är osäker på om 

du är/blir kvalificerad. 

• Godkänt livräddningsprov lika Fridykare Steg-3 

• Aktivt deltagande vid klubbens träningar under VT-

2019 (riktmärke minst 1gång/vecka) 

För mer info om fridykarkunskaperna – se hemsidan 

alt klicka på nedan länkar 

Steg 2 Anvisningar 2014 

Steg 3 Anvisningar 2014 

  

http://www.hsdk.org/wp-content/uploads/2010/08/Steg-2-Anvisningar-2014.pdf
http://www.hsdk.org/wp-content/uploads/2010/08/Steg-3-Anvisningar-2014.pdf
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Kostnad 4.000:- varav anmälningsavgift 500:- 

Kostnaden är kraftigt subventionerad av klubben genom 

klubbens inkomster av strandstädningar mm. 

I kostnaden ingår: 

- Flygresa t/r Arlanda/Malta inkl bagage 2x23kg,  

(23 Juni 07:35 - 11:25 / 30 Juni 12:25 - 16:15) 

- Transfer Malta/Gozo och Qala t/r 

- Logi i dubbelrum med självhushållning 

- Samtliga måltider på plats 

- Bil- och Båtutfärder till fridykarmål 

Eventuell hyra av utrustning på plats, sportdykning och relaterat ingår ej. 

Anmälan till resan gör du per mail: info@hsdk.org senast 30 november 

Efter bekräftelse får du en faktura på anmälningsavgiften (500:-) till klubbens konto:  PG 79 16 04-2 

Då vi har totalt 20 platser så gäller först till kvarn och i den ordning din anmälan kommit in. 

Slutfaktura (3.500:-) till klubbens konto senast 31 mars 2019 

Anmälnings-/Deltagaravgiften återbetalas ej vid ev avbokning (undantag kan göras om annan 

medlem tar över platsen) 

Om du har några allergier, tar mediciner eller något annat väsentligt som vi behöver veta måste du 

meddela detta i god tid innan. 

Ytterligare info kommer att mailas ut till alla som anmält sig till dykresan. 

Se vidare: http://divebluewaters.com/page 

Har du några frågor – maila gärna eller ring: Mikko Laulumaa,  073 – 301 15 08 
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