
✤ Rikkaasta merielämästään kuuluisa 
Tubbataha on avoinna sukeltajille 
vain 3 kuukautta vuodesta

✤ Tiikerihait, mantarauskut, viiksihait, 
tonnikalaparvet, makroeliöt, 
valashait, kilpikonnat… Ja 
uskomaton määrä muita 
mereneläviä!

Sukella harvinaisessa Unescon 
maailmanperintökohteessa!

❖ 7-yön sukellussafari täysihoidolla
❖ 5 opastettua sukellusta/sukelluspäivä
❖ Aluksella 8 viihtyisää hyttiä kylpyhuoneella
❖ v. 2015 uudistettu vankkarakenteinen alus
❖ Reitin varrella kaksi eri atollia ja Jessie 

Beazley -riutta

      Sukellusmatkat maailman merille
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TUBBATAHAN RIUTTA• 29.5.-5.6.2021
 Sulunmeri, Filippiinit
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Dive Travel Finland järjestää ryhmämatkan Filippiineille, Tubbatahan riutalle. Riutta on kahden 
suuren atollin muodostama koralliriutta keskellä Suluninmerta. Lähtö -ja paluusatama safarilla on 
Puerto Princesa, Palawanin saarella. Safari kiertää viikon ajan Tubbatahan parhaimmat 
sukelluskohteet. Tubbatahan riutta on auki sukeltajille ainoastaan 12 viikkoa vuodesta. Lyhyen 
sukelluskauden vuoksi alueen safarit ovat todella kysyttyjä ja ne varataan täyteen vuosia 
ennakkoon. Eikä ihme, sillä alueen vedet ovat tunnettuja sen uskomattoman monipuolisesta ja 
aktiivisesta merielämästään! Nyt Dive Travel Finlandin asiakkailla on mahdollisuus päästä 
osallistumaan tälle ainutlaatuiselle safarille toukokuussa 2021.

‘’Imagine yourself surrounded by pristine hard corals as far as the eyes can see, thousands and thousands of 
reef fish, cruising sharks and rays, swimming turtles and drop offs into oblivion. Welcome to Tubbataha!’’
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Perustietoa matkasta
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Safarireitti

Päivä 1:  NORTHERN TIP OF NORTH ATOLL

Päivä 2: SOUTHERN END OF NORTH ATOLL

Päivä 3: NORTHERN TIP OF SOUTH ATOLL

Päivä 4: SOUTHERN END OF SOUTH ATOLL

Päivä 5: SOUTHEAST OF NORTH ATOLL

Päivä 6: JESSIE BEAZLEY REEF
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• 7 siistiä deluxe -hyttiä, 1 tilavampi sviitti -hytti. Kaikissa hyteissä on oma kylpyhuone ja 
ilmastointi. 

• Yhteensä 16 asiakaspaikkaa

• Viihtyisät tilat; tilava sukelluskansi, aurinkokannella paljon istuskelutilaa sekä poreamme, 
viihtyisä lounge ja ruokailutila sisätiloissa

• Tasokasta ja monipuolista ruokaa koko safarin ajan tarjoileva keittiö

• Aluksella on ilmainen WIFI

• Vankkarakenteinen v. 1989 valmistunut alus, uudistettu v. 2015

• Aluksen pituus 33 metriä, nopeus 7-8 solmua

• Luxus-tasoinen alus takaa viihtyvyyden koko matkan ajan myös pinta-ajoilla!

Sukellusmatkat maailman merille

Azores -safarialus
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Päivämäärä 29.5.-5.6.2021
Kohde Tubbatahan riutta, Sulunmeri, Filippiinit 

Hinta

Deluxe hyttipaikat 4.595 USD/hlö
Sviitin hyttipaikat 5.385 USD/hlö

Huom! matka on hinnoiteltu USAn dollareissa. Maksuaikataulu jäljempänä, veloitamme USD-kurssin 
mukaisesti euroissa.

Hintaan sisältyy
➔ Lennot  Manila -  Puerto Princesa - Manila
➔ Kuljetukset Puerto Princesa - Azores safarialus - Puerto Princesa
➔ Majoitus jaetussa 2 hlön hytissä
➔ Aamupala, lounas, illallinen ja välipalat aluksella
➔ Virvoitusjuomat, kahvit, vesi, oluet ja paikalliset viinit aluksella
➔ 5 opastettua sukellusta/sukelluspäivä 
➔ Tankit, painovyöt ja painot
➔ Kuljetukset kohteessa
➔ Suomalainen matkaopas mukana safarilla 

Hintaan ei sisälly
➔ Lennot Helsinki - Manila - Helsinki 
➔ Tipit (130-150USD)
➔ Nitrox (9USD/sukellus)
➔ Suojelualue lupamaksut 140USD (Marine Park Fees)*
➔ Varustevuokra
➔ Matka- ja sukellusvakuutukset

*Lupamaksut menee paikalliselle valvovalle viranomaiselle (Marine Park Fee)

Maksuaikataulu
➔ Varausmaksu 500 USD

➔ 40% matkasta tulee olla maksettu 6 kk ennen safarin alkua, tai sitä myöhempien varausten 
yhteydessä
➔ Loppumaksu erääntyy 75 vrk ennen matkaa

➔ Veloitamme USAN dollarin mukaisen summan euroina laskutuspäivän eurokurssin mukaan. 
Eurokurssi Forex.fi, laskutus 14 päivää ennen eräpäivää
➔ Suoritetuista maksuista ei palautuksia asiakkaan peruuttaessa matkan

Matkainfo 
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Lisätiedot
    
➔ Huomioithan, että matkasuunnitelma on alustava suunnitelma retkelle. Suunnitelma voi muuttua 
sääolosuhteiden tai muiden ennalta arvaamattomien syiden vuoksi. Kapteeni tekee lopulliset 
päätökset safarin aikana

➔ Ilman lämpötila: n. 26-28C

➔ Veden lämpötila: n. 25-27C

➔ Kysy lisää varustevuokrasta

➔ Mahdollisuus 15 L tankkiin etukäteen varattuna

➔ Peruutusehdot tämän matkan osalta menee yleisten erityismatkaehtojemme mukaisesti. 
Lisätietoja nettisivuilta.

➔ Maahan ei tarvitse viisumia alle 30 päivän oleskeluun
➔ 
Matkalle voi osallistua mies-/naispaikalla.

Tärkeää
➔ Tarkista passin voimassaolopäivä

➔ Retkelle osallistujilta vaaditaan vähintään PADI OWD, SSI OWD, CMAS P1 tai vastaava luokitus

➔ Matkaajilta vaaditaan matka -sekä sukellusvakuutus. Vakuutusten täytyy ola voimassa koko 
matkan ajan
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