
De fleste, der er på en uges dyk-
kerferie vælger, udover de tre dage 
på liveaboard, at tage to endags-
ture med, så det samlede antal dyk 
kommer op på 15 dyk på en uge. 
I dette program er der endda plads 
til en fridag, udover den oblika-
toriske fridag der er til afgasning, 
inden man skal op og flyve.

Ægyptisk-europæisk stil
Maden og betjeningen er en 
blanding af ”ægyptisk-europæisk 
style” og der er masser af begge 
dele. Syv søfolk på en båd med 
plads til seksten dykkere. Egen 
kahyt med toilet og bad, store 
opholds- og spiserum samt masser 
af dæksplads, er nok til, at dagene 
ombord er væk, før de begyndte.

Turen fra lufthavnen til dykkercen-
teret er måske dit første glimt af et 
moderne Ægypten, der er gearet til 
turisme år 2005. På dykkercenteret 
prøves grej og dykkercertifikatet 
tjekkes – og tro det eller lad være, 
der dykkes efter reglerne! Fra cen-
tret køres der til havnen, hvor der er 
et utrolig ”leben” sidst på eftermid-
dagen, da det er en af de store 
indtjekning dage.

Tre dage uden sko
Dine næste tre dage foregår uden 
sko, da det er ”ægyptisk style”.
Når først skoene er smidt, dine ting 
ligger i kahytten og du sidder på 
topdækket og kikker ud over det 
fantastiske sceneri, der omgiver 

dig, får du din første bekræftelse 
på, at du har truffet et godt valg for 
dine dykkerdage. Du kan jo vælge 
at drikke en øl og skåle på en god 
tur med dine dykkerkollegaer – der 
skal jo ikke dykkes første dag. Øl 
og dykning accepteres ikke som en 
sammenblanding ombord.

Dykkerguiden ombord er den 
ansvarlige for din sikkerhed i de 
dage, du er på liveaboard. Alle 
guides er engelsktalende (du kan 
endda være heldig at få en flot, 
dansktalende og lyshåret pige ;-).
I vores tilfælde hed dykkerguiden 
nu Mark og kom fra England...
Han var en meget kompetent og 
erfaren guide, med stor fokus på 
sikkerhed - så meget, at det var en 
ren fornøjelse.

Turen er incl. bly og luft, og perso-
nalet fylder tankene mellem dykke-
ne. Det første dyk bruges bla til at 
finde den rigtige mængde bly. Det 
røde hav kræver mere vægt end 
det danske vand (typisk mellem 2-4 
kg. mere). 
Årstiden for din tur afgør, hvad du 
kan forvente at se, men forvent at 
se en MASSE, for der er en masse 
at kigge på i området. Både over 
og under vandoverfalden.

Dykningen er et helt kapitel for sig 
og svær at beskrive med ord - det 
skal ses og opleves, men glæd jer.

Henrik og Lars, Dykkergæster.

Fact:
Februar
•	luft 10°-24° (nat/dag)
•	Vand 22°
•	Dybde fra 0-30 meter, største parten på 

0-18 meter
•	Halvdelen af revenes dyr er mest aktive 

om natten.
•	Koralrev udgør ca. en halv pct. af 

havene, men der lever omkring en 
fjerdedel af alle havets dyre og fiskearter

•	På verdensplan er koralrevene voldsomt 
truede.

•	Thistlegorm: 27°48.800N 33°55.250E
•	En del af dykkene foregår i Ras 

Mohammed, som er National Park og 
revene er derfor meget velbevarede.

Tips:
•	Lad handsker og kniv ligge hjemme, da 

de er forbudt at dykke med.
•	Dykkercomputeren er en god ting på 

disse multi-level dyk.
•	Varmt tøj, da det kan være koldt, specielt 

når det blæser.
•	Dykkerlygte (natdyk-vrag).
•	Pas på overvægt – det er dyrt.
•	5-7 mm dykkerdragt er nødvendigt.
•	Drik masser af væske, vand er gratis 

ombord.
•	Aftal prisen på forhånd - når du laver 

noget på egen hånd. Eks: Taxi mm.

Dykkersteder:
•	Ras Caty
•	Jarkfish Alley
•	Shark Reef
•	Dunraven-Beacon Rock
•	Thistlegorm
•	Shag Rock
•	Small Crack
•	Ras Ghazali
•	Woodhouse Reef
•	Jackson Reef
•	Sharm Coast
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VERDEN RUNDT  MED  ATLANT IS  RE JSER

Koraler, fisk og vrag er faste ingredienser for 
dykning i området omkring Shame el Sheikh, 
der ligger på sydspidsen af den ægyptiske 
halvø Sinai. Og liveaboard er et alternativ, du 
ikke bør  fravælge, når du vil dykke nemt og 
koncentreret i området.

Liveaboard-konceptet består af fire primære ting. Det 
handler om at dykke, slappe af, spise og sove - elementer 
som de fleste af os kan være med på. En fuld dykkerdag 
ser derfor ud sådan: sove, dykning, spisning, afslapning, 
dykning, spisning, afslapning, dykning, afslapning, dyk-
ning, spisning og afslapning. Alt er koncentreret omkring 
din dykning - og det er nu slet ikke så tosset endda. 

11 dyk på 3 dage er koncentreret nok til, at de mange 
indtryk slet ikke kan nå at sætte sig. Men det gode ved 
dykning er jo, som I alle ved, at man kan leve af indtryk-
kene længe efter. For indtrykkene kommer stille og roligt 
tilbage, når tankerne vender tilbage til det blå vand.

100% koncentreret dykning
Liveaboard i Shame el Sheikh - Ægypten


