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Daniel och jag har satt ihop en Black Water resa, och nu verkar 
det finnas en, eller någon plats kvar… Är du intresserad?  
Eller kanske känner någon som är intresserad? 

För inspiration kolla in mitt Instagram-flöde 
https://www.instagram.com/magnuslundgrenphotography/ 

Kontakt: daniel@scubatravel.se
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I N S P I R A T I O N
Black Water



BLACK WATER MAGIC 
14 nov - 21 nov, 2020 
med förlängning till den 26 nov 
 
Upplägget inkluderar en Black Water fotoworkshop 
Vi bor på Pacifico Azul Resort, 
som ligger endast en 2,5 timmes transfer från Manilla. 

.



Lite om resan 

Vi kommer att få möjlighet att dyka 
Black Water på en plats som 
troligtvis är den bästa platsen i 
världen! Vi får tillgång till de bästa 
ljus-ramperna och vassaste 
guiderna. Ration är en guide per två 
dykare. Allting är riggat för att vi skall 
lyckas så bra som möjligt. 

Varje kväll går vi ut vid sju-tiden för 
två långa black water dyk. De första 
6 dagarna genomför vi ju då 12 BW-
dyk från båt med tillgång till den 
bästa kunskapen som finns. Grymt 
upplägg. 
 
Paketet inkluderar också 4 dagdyk 
som du gör när det passar dig. Om 
du vill dyka ännu mer dagtid så 
köper du enkelt till fler dyk på plats 
efter tycke och smak. 

På resorten severas frukost, lunch, 
middag och oftast natta-mat efter 
sista nattdyket. 

Färlängningen med extra dagar 
efter våra första 6 dagar måste bokas 
på förhand för att det skall finnas 
plats. Jag tänker stanna de fyra extra 
dagarna såklart. 

Risk? Enligt samtal med Daniel på 
Scuba Travel tror de flesta att 
resandet öppnar upp redan i 
september. För dig som resenären 
och beslutar att boka skall det vara 
noll risk då det finns resegaranti. Full 
info och uppdatering kring det från 
Daniel.  
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