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MARSA ALAM
EGYPTEN
af Peter Symes
Ved foden af 
det røde bjerg 
ligger Marsa 
Shagra. Her 
kan man dyrke 
Rødehavsdykning 
som i gamle 
dage. Direkte fra 
stranden.
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Så kom det til verden, X-RAY MAG, en 
ny type magasin, som bringer gode 
oplevelser direkte ind i din stue.

Internet og email er nu blevet en naturlig del af  
hverdagen for de fleste af  os.

Vi søger og får informationer på nye måder. Det 
er nærværende magasin også et udtryk for.  

I X-ray kombinerer vi de klassiske magasindyder 
med internettets interaktivitet og muligheder for 
at krydforbinde oplysninger på kryds og tværs - 
og med andre medier.  

I dette magasin er der således flere små videoklip 
koblet sammen med artikler. Der er hyperlinks til 
forfattere, fotografer og destinationer og annon-
cerne er koblet direkte sammen med annoncør-
ernes hjemmesider. Mange af  teknikkerne kender 
vi allerede fra fx CD-ROM'mer. Links i artiklerne 
kan bla kendes ved at være således fremhævet.

Peter Symes

Teknologi og menneske smelter mere og mere 
sammen. Det kan både være skræmmende som 
i en Terminatorfilm, men det har også mulig-
gjort at vi kan dykke og rejse hurtigt over store 
afstande. Det kan også knytte os sammen og 
muliggøre at vi hurtigt kan dele og udveksle 
vore oplevelser. 

Men den er og bliver kun et gavnligt redskab. 

For der er intet som kan erstatte fornemmelsen 
af  vind i håret, havets dønninger og nærkon-
takten med havets skabninger ligesom man i 
cyberspace ikke kan bygge sandslotte og grille 
fisk i solnedgangen. 

Xray kan blot være et medie. Men som sådan 
skal det tjene som en konstant påmindelse og 
en hyldest til det der gør livet værd at leve. Det 
er også tanken bag Blue Horizons:  At mulig-
gøre de fine (rejse-) oplevelser som denne klode 
har at bygge på. Resten er op til dig selv.
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Blue Horizons' nye klubblad!

mailto:psymes@bluehorizons.dk


Great White Adventure
Guadalupe Island
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Den første advarsel jeg fik var en eksplo-
sion af bobler fra dykkeren ved siden af 
mig. Jeg vendte mig om for at se hvad 
der havde opskræmt ham og fandt mig 
selv maske-til-kæbe med havets mest 
frygtede rovdyr.

Den store hvidhaj er en ædemaskine af et sådant 
perfekt design at den stort set ikke har ændret sig 
siden Juratiden – og det meget før dinosaurernes tid-
salder. Og nu kom dette monster farende mod mig 
med munden på vid gab, et rødligt svælg omkranset 
af en lysende hvid ring af barberbladsskarpe hvide 
tænder.
  Forfatteren David Quammen der skrev en bog om 
menneskeædende dyr, satte ord på det andrenalin-
sus og frygt jeg følte i dette øjeblik:  ”For dem er vi 
bare kød med en anden smag.” Jeg kunne ikke lade 

være med at fundere på om jeg mon var månedens 
tilbud. 
  Jeg befinder mig på en femdages hvidhajs-safari 
med Great White Adventures for at observere og 
fotografere hvidhajer ved Guadalupe Island ud 
for Mexicos Stillehavskyst. Seksten hajfans, hvoraf 
mange havde været her flere gange før – enkelt kom 
endda helt fra England, havde meldt sig til denne 
tur, hvor vi var 23 timer undervejs fra San Diego 
ombord på lystfiskerfartøjet Searcher. Båden var uds-
tyret med behagelige kahytter og vi fiskede efter tun 
på vejen derud og holdt os derved beskæftigede med 
noget sjovt indtil vi kunne komme til at dykke.
  Guadalupe er en vulkansk ø, der ligger 160 sømil 
fra Mexicos kyst og den minder lidt om Hawaii ved 
den måde at den bare rejser sig op af havet. Sådan 
ser det ihvertfald ud fra den mindste fra den tørre 
side af øen.
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Fotos og tekst af Bill Becher 

Gaping JawsGaping Jaws

http://www.becher.com/
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Perfekte forhold   
Vandet var behagelige 23 grader, 
perfekt til dykning. Havet omkring 
Guadaloupe er et yndet samlingssted 
for de hvidhajer som vi håbede på at 

   IN THE NEWS  PROFILES  FEATURES  TRAVEL  EQUIPMENT  REVIEWS  CLASSIFIED  SEARCH

komme til at se. Og som det skulle 
komme til at vise sig, meget tættere 
på end vi havde kunne forestille os. 
Lawrence Groth, præsident for Great 
White Adventures, pøser hvad han 
kalder for sin “hemmelige sauce” – en 
blanding af blended fisk, fiskeolier 
og okseblod – ud over rælingen for at 
tiltrække hajer. To af besætningen er 
“haj hyrder”. De tager sig af de liner 
med tunstykker som udlægges på små 
flåder for at tiltrække hajerne og få dem 
indenfor synsvidde.
  To bure, hver med fire dykkere, 
hænger ned fra bådens agterplatform. 
Luften får vi direkte fra en forsyn-
ing ombord så vi behøver ikke flasker, 
ligesom det ikke er påkrævet at man 
har dykkercertifikat. Og det varer ikke 

længe før vi ser en haj. På mit første 
dyk, som bare var en kort instruk-
tion og øvelse i at komme ind og ud af 
buret, så jeg min første hvidhaj træde 
ud af den blå baggrund. Efter den 
oplevelse så 
kører jeg mit 
hoved rundt 
som en anden 
nikkedukke for 
ikke at gå glip 
af noget når jeg 
er i buret.
  Før turen var ovre så jeg mange hvid-
hajer der var mellem 11 og 15 fod 
lange, hvoraf mange kom så tæt på at 
vi kunne bruge vor luftslanger som 
tandtråd på dem. De store hajer svøm-
mer langsomt. Mere som slagskibe end 

drøde gummer får en dykker til at 
udbryde: ”hajerne smiler altid til en”.
  Hajerne finner sig langtsomt frem gen-
nem vandet med blikket stift rettet mod 
foderkuglerne før de pludseligt springer 
fremefter mod maden med gabet spærret 
helt op. Men de er alligevel lidt klodsede 
og langsomme i optrækket så hajhy-
rderne får som regel hevet byttet væk fra 
hajerne. Hvis de ikke gør, så taber de 
altid tovtrækkeriet der følger. Efter noget 
tid i burene føler vi os mere fortrolige 
og skråsikre. Jeg læner mig derfor ud af 
buret for at tage et billede af en haj da 
jeg fanger en bevægelse ud af øjenkro-
gen. Det er den anden haj som svømmer 
lige mod mig og jeg rykker brat hovedet 
tilbage og indenfor i buret.
  Den næste dag ser vi en lille søløve 

Lawrence Groth, præsident for Great 
White Adventures, pøser hvad han kal-
der sin “hemmelige sauce” i havet for 
at tiltrække hajer. Det skulle bestå af 
blendede fisk, fiske olier og okseblod.

TV: To bure, som hver kan rumme fire dykkere, hænger ned fra platform bag ved båden 
Til højre: Det varer ikke længe før man får øje på den første haj.

fisk og mange bærer synlige tegn på at 
livet i havet kan være hårdt selv hvis 
når man sidder i fødekædens top. En 
haj mangler en god bid af sin rygfinne. 
En anden har et halvcirkelformet bid-

mærke, der ligner 
tandsættet fra 
en anden haj, på 
tværs af sit hoved. 
Groth beretter at 
den eneste ting 
som en hvidhaj 

frygter er en anden hvidhaj. Hvidhajer 
er kannibaler og de kan tilmed begynde 
at fortære hinanden før fødslen. Det 
vides at hajfostre kan spise hinanden 
allerede i livmoderen.
  Hajerne, hvis gab stritter med store 
trekantede tænder på toppen af blo-

feature Hvidhajenfeature

“Hajerne smiler 
altid til en”



feature
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svømme omkring buret. En haj dukker op 
i arenaen og søløven svømmer ubekymret 
rundt lige omkring den. Dette optrin bliv-
er ved i nogen tid mens vi venter stille i en 
slags kvalm forventning mens vi spekulerer 
på om vi skal overvære en “predation.”
  Denne kliniske betegnelse er hvad viden-
skabsfolkene, der studerer hajers adfærd 
bruger, når de skal beskrive hvad der er 
som hænder når en haj hapser en sæl, bider 
den midt over og æder den for kun at 
efterlade lidt blodigt skum på overfladen. 
På Great White Adventures ture ud til 
Farallon Islands udfor San Francisco, kan 
man ofte overvære det og det er ikke for 
de sarte. Endeligt svømmer den lille søløve 
væk, uskadt denne gang.
  Hajer er rovdyr, der benytter sig af 
bagholdsangreb. De gemmer sig i dybet og 
angriber deres bytte fra neden. Fra buret 
er jeg vidne til hvordan en hvidhaj skyder 
lodret op fra dybet som et ballistisk missil 
og helt op af vandet. Dem på båddækket 
kan dermed betragte et enestående syn 
af en hoppende hvidhaj som har hoved 
og kæber helt oppe i højde med bådens 
søgelænder. Efter den oplevelse holdt de 
fleste sig på respektfuld afstand af rælingen.
  Mellem dykkene fiskede vi efter tun-
fisk (frisk sashimi!) og snakkede lidt om 
Deborah Franzman, en svømmer som blev 
taget af en stor hvidhaj da hun svømmede 
ved Avila Beach i Californien. Hun ville 
angiveligt svømme med søløverne, hvilket 
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Hvidhajen

Hajer spiller en vigtig rolle for økosystemets sundhed 
ved at regulere størrelsen på andre bestande.



feature
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Hvidhajen

ikke er nogen særligt god ide.
  Scott Davis, en marinbiolog og en af 
Great White Adventure’s divemasters, 
forklarer at hajangrebene på mennesker 
sandsynligvis sker fordi unge og uerfarne 
hajer misopfatter svømmere som værende 
søløver eller sæler. 
  På trods af deres frygtindgydende renom-
me er mange hajarter truet og deres antal 
stærkt reduceret som følge af efterspørgslen 
på hajfinnesuppe eller fordi de utilsigtet 
fanges som bifangst eller hænger fast i 
redskaber beregnet på andre fisk. Dette er 
meget problematisk for havets økologiske 
balance fordi hajer spiller en vital rolle heri 
ved at holde andre bestande under kontrol.
  På turens tredie dag ser vi tre store hvid-

hajer cirkle rundt om 
vor båd. Gruppen 
døber dem straks 
”Itchy, Scratchy, 
and Night Rider.”  
Steve Russ, som 
havde en baggrund 
som  minedykker for 
Marinen, beretter 
om et dyk: “ Night 
Rider gik på den 
hængende madding. 
Han blev ved med 
at komme og fik så 
sin snude klemt fast i 
burets åbning.  Han 
næse var blot 30cm 
fra vores. Det var 

ubeskriveligt. Hajen smed rundt med buret 
som om det var et plastickrus.” 
  Senere havde Russ holdt fast om trem-
merne med de bare hænder da en anden 
haj kom tæt på og strøg op af hans hænder. 
”Det var som glat, nobret Teflon”, fortæller 
Russ.
  Da vi alle siger farvel efter turen har 
Groth et sidste godt råd til os. ”I har alle 
dykket rundt i en suppe der tiltrækker hajer. 
Sørg for at få vasket og renset jeres dykkergrej 
godt og grundigt før jeres næste dyk.”  Det 
er et råd som jeg absolut har tænkt mig at 
følge. Det er slemt nok at være et stykke 
kød derude i det åbne – der er ingen grund 
til at tilføje sauce. 
 
Prøv det selv   
Great White Adventures tilbyder en-
dags hvidhajs ture til Farallon Islands for 
775$. Femdags turene fra San Diego til 
Guadalupe Island ombord på Searcher. 
Koster 2,250$ og inkluderer ophold, 
måltider og drikkervarer, dykning samt 
fisketilladelse. Erfaring med dykning eller 
certifikat er ikke et krav. Sæsonen er fra 
August til November. 

Kontaktinfo:  
Great White Adventures: telefon (001) 510 
814 8256 eller webadresse (link):
 
www.greatwhiteadventures.com 

Bill Bechers website

Dem på dækket får et syn udover 
det sædvanlige

www.greatwhiteadventures.com
http://www.becher.com/
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Consider this your invitation: Join thousands of people
around the world in celebrating Dive In To Earth
Day, the week of April 22. Grab some friends and

install a mooring, do a reef survey, or organize an
underwater or beach cleanup. For info please visit
www.coral.org or call (001) 415-834-0900. Then dive in.

THINK OF IT AS A REALLY, 
REALLY BIG POOL PARTY.
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DERFOR
handler Helle Alslund

i Dykkercentret

* God service

* Kompetente medarbejdere der ikke
oversælger varen

* Gratis lån af diverse udstyr, hvis den købte
vare ikke er på lager

* Ikke certificeringsfikseret - men bare
interesseret i god og sikker dykning

* Flere butikker = større udvalg

Fordele*
3 års Garanti
30 dages Returret
30 dages Ombytningsret
2 års Gratis Serviceaftale
5 års Serviceaftale
Hurtig Autoriseret Service
* Kun i Dykkercentret

VIND

udstyr

check

www.dykcen.dk

Frederiksberg Niels Ebbesens Vej 24-28, 3323 2662           København Nørregade 38, 3312 0303

w w w . d y k c e n . d k
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tekst: Thomas Blume - foto: Peter Symes
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klar, klarere, Thingvellir...

Vi glider henover en kant og ned i nyt bassin.  
Hvor langt er der til den anden side? 80m? 150? Mere?

Island er sagaernes og myternes land. 
En ø fuldt at geologiske overraskelser, 
også på dykkerfronten. I vulkanernes 
rige blandet geysere, gletchere og 
røg og damp finder vi også noget at 
verdensklareste dykkervand. Thomas 
Blume tilbragte 12 dage på Island 
og beretter her om Thingvillir, eller 
Tingvallavatn - en stor sø der ligger 
omkring 40 km fra Reykjavik - Islands 
hovedstad. 

Thingvellir er noget helt for sig selv. Søen er, geologisk 
set, at betragte som et mini ocean, der er opstået ved 
opsprækning af jordskorpen. Island befinder sig nem-
lig på den såkaldte midtatlantiske ryg - den normalt 
undersøiske vulkanske zone, der deler det amerikanske 
kontinent fra det europæisk-afrikanske. At Island i dag 
er en ø skyldes særlig kraftig vulkanisme, der har leveret 



rejser
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en overproduktion af lava i forhold til resten af 
den vulkanske ryg. I de områder af Island, 
hvor den vulkanske aktivitet er særlig kraftig 
- dannes dybe sprækker og forkastninger. 
Ved Tingvallavatn følger den vulkanske 
produktion ikke helt med i øjeblikket – der 
er dannet et temmeligt dybt søbassin, der så 
at sige venter på at blive fyldt ud med lava. 
At vulkanismen blot 
holder pause skal nok 
tages helt alvorligt! 
Overalt i området - ja 
for den sags skyld hele 
Island er landskabet 
næsten 100% vul-
kansk - og de yngste 
vulkanudbrud kun få 
år gamle. Omkring 
Tingvallavatn er den 
yngste vulkan ca. 
2000 år gammel - en 
vulkan-ø, der lig-
ger midt i søen. Ved 
flere lejligheder er der 
trængt lava ud i søen, 
der enkelte steder dan-
ner  op til 60 m høje 
nærmest lodrette undersøiske skrænter. Der 
er ikke umiddelbart noget der tyder på at 
vulkanudbrud igen er nært forestående, 
men det kan på den anden side heller ikke 
helt udelukkes. I området ved søens sydlige 
ende markerer store dampskyer eksistensen 
af et stort geothermalt felt, et område hvor 
undergrunden fortsat indeholder meget 
høje temperaturer tæt under jordoverfladen. 
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Island
Dette forhold udnyttes i et stort kraftvar-
meværk, der leverer energi til Reykjavik. 
 Tingvallavatns overflade ligger i dag 
lige godt 100 m over havet mens dele af 
søbunden ligger under - altså vanddybder 
på mere end 100 m! Søbassinet er kortlagt 
med ekkolod og såkaldt sidescan-sonar. 
Bundens overfladeformer kendes således 

temmeligt 
detaljeret. Der 
er masser af fisk 
i Tingvallavatn. 
F.eks. findes 
hele 4 racer af 
fjeldørred, der 
har indtaget 
forskellige økol-
ogiske nicher 
i søen. Søens 
vand kom-
mer nordfra 
som regn- og 
smeltevand, 
dels via Öxara-
elven, dels via 
kilder, der har 
udspring i dybe 

sprækker, som står i direkte forbindelse 
med søbassinet. Kildevandet er nærmest 
blevet ultrafiltereret ved dets løb gennem 
lavaformationerne således indholdet af 
mineralkorn, alger og urenheder i praksis 
er lig nul!
 Mit øvrige program i Island tillod des-
værre ikke mere end een enkelt smagsprøve 
på Tingvallavatns hemmelighed - det 

unikke forhold omkring de dybe sprækker 
med kildevand - nemlig verdens angiveligt 
bedste undervandssigt, der på gode dage 
er op til 150m! Jeg havde via internet-
tet fået kontakt med 
Sportköfunarskóli 
Íslands – hvilket kan 
oversættes til Islands 
Sportsdykkerskole  
– med hjemsted 
i Keflavik,  luft-
havnsbyen ved 
Islands interna-
tionale lufthavn, et 
godt stykke udfor 
Rekjavik. Jeg fik fin-
pudset aftalen efter 
ankomsten til Island 
pr. telefon til klokken 
16 en lørdag efter-
middag. 
 Endelig oprinder 
dagen. Mødested 

er aftalt til parkeringspladsen ved et lille 
hotel, der ligger nogle få hundrede meter 
fra søen. Jeg står og venter med mit med-
bragte grej - dvs tørdragt, abc og regula-
tor med divecomputer - det med nogen 
bange anelse - for dykkeraftaler er jo ofte 
plus/minus et par timer! Men al tvivl 
blev gjort til skamme - min coach David 
Sigurthorsson fra Sportköfunarskóli 
Íslands kommer storsmilende rullende i 
sin ballondæksfirhjulstrækker præcis 16:00 
- medbringende extra grej til mig i form 
BCD, bly og luft. David, viser det sig, har 
arbejdet en periode som divemaster for 
den nu hedengangne Sportsdykkerskole i 
Helsingør og taler derfor perfekt dansk. Og 
det viser sig hurtigt at der også en del fælles 

Sigtbarhed? Det er undersiden af en stor RIB 
man kan se i overfladen og de små prikker 

under boblerne er dykkere.

Peter Symes i Thingvellir - for en gangs skyld foran kameraet og 
ikke bag. Billedet er taget af David Sigurthorsson.

Vi kunne være på Månen. Det går op og 
ned og ind og ud af dramatiske raviner



nej, der hører nemlig en særlig Silfra-
dåb til, som det afsluttende element. 
Hovedspring i sprækken uden hætte og 
maske! Det klare vands 2 grader plus 
føles tordensparkendemig koldt skulle 
jeg hilse at sige!
 Moralen på den lille beretning er tre-
foldig: For det første: Næsten ligegyldig, 
hvor du er på vej hen i verden, venter 
der ofte en stor oplevelse under vandet. 
For det andet: Når du når frem, er der 
rare folk parate til at hjælpe dig med 
oplevelsen (mod en ringe erkendtlighed 
naturligvis) og endelig - med internet-
tet er det faktisk rimeligt nemt at finde 
frem til de rare folk! Jeg kan næsten ikke 
vente med at besøge Island og verdens 
klareste vand igen.
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bekendte! Vi starter med at skridte 
dykkerområdet af - langs den sprække 
hovedparten af dykket foregår i, Silfra-
sprækken. David fortæller undervejs 
om de forskellige sektioner og afsnit af 
sprækkesystemet vi skal svømme igen-
nem. Men lad det være sagt med det 
samme: Det syner ikke af noget særligt 
ovenfra. David synes at fornemme hvad 
jeg tænker, og forsikrer mig, at besøget 
under overfladen er i verdensklasse! 
Iført alt det man nu engang skal have 
på krop og  ryg for at kunne nyde et 
koldtvandsdyk, glider vi forsigtigt ned i 
Silfra sprækken, og ned i en enestående 
verden. 
 Pludselig hænger jeg frit vægtløs 
svævende i luften! 
Sådan føles  det i hvert fald, for vandet 

er ikke bare klart, det er fuldstændig 
tindrende glasklart! En lille fjeldørred 
kommer nysgerrigt hen og standser 
en meters penge fra maskekanten. 
Fjeldørreder flyver ikke, men det 
gjorde den her altså! Det næste indtryk 
der melder sig er strøm. Strømmen 
er ganske svag, men meget konstant 
sydgående, hvilket minimerer den 
fysiske anstrengelse. Ja man kan nærm-
est slappe fuldstændig af og nøjes med 
at justere sin opdrift. David signalerer 
dybdem og langtsomt glider vi ned til 
7-8 m, hvor vi passerer igennem en 2 
meter diameter tunnel til den næste 
sektion af sprækkesystemet. 
    Da vi er igennem udvider sprækken 
sig nærmest katedral-agtigt! Godt og vel 
40 meter til bunden og lodretstående 

modsatte bred og det synes som om der 
intet er mellem den og mig! Dammen 
er vel kun omkring 5 meter dyb på 
midten men omkranset af ir-grønne 
søplanter og gennemskåret af flere 
sprækkestrukturer på bunden, et fan-
tastisk syn. Ren meditation for øjet! Et 
enkelt lille kiks med min handske mod 
søbunden fortæller, at opdriftskontrol 
er et være absolut must her. Jeg håber, 
at David ikke så min lille sky af slam 
(den driver dog heldigvis hurtigt videre 
ud i den store sø med strømmen!). 
 Vi afslutter dykket på den anden 
side af dammen på en lavaflade med 
ganske lavt vand. Herfra er der nogle 
hundrede meters vandring over fjeldet, 
tilbage til udgangspunktet. Jeg troede, 
at vi var færdige med vandgangen. Men 

vægge med en 5-6 meter til hver side. 
Alt er synligt, selv småsten og blokke, 
der er faldet ned på sprækkens bund. 
Væggene er beklædt med florlette 
tæpper af grønne alger, der blafrer 
svagt i strømmen. Vi bevæger os gen-
nem sprækker på en 17-18 meters 
dybde, blidt sejlende med strømmen. 
Undervejs melder tørsten sig, som den 
nu gør når man er på dåseluft, men 
her tager jeg blot regulatoren ud og 
snupper mig en mundfuld dejlig rent 
kildevand – ahh! 
 Ved enden af sprække-systemet er vi 
tilbage ved overfladen for nærmest at 
skulle mave os over en barriere ind til 
et næsten cirkelformet og delvist lukket 
afsnit af  søen. Da vi når over barri-
eren, er der en 80-90 meter over til den 

rejser Island

Vi svæver vægtløse og i åndeløs betagelse. 
Vi er i de facinerende raviner ved Silfra
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Thingvellir, Island

Hovedstad: Reykjavík  - 102,000 indbyggere  
Politisk system: Republik  
Sprog: Islandsk, engelsk tales af de fleste. Mange taler også dansk.  
Møntfod: islandsk króna, ISK, 100 Isk~8,50 Dkk).  
Klima: Køligt-tempereret, øen opvarmes af Golfstrømmen. 
Gennemsnitstemperaturen i Reykjavík:  -2 -2°C i januar og 9-14°C i juli.  
Religion: Statskirken er Evangelsk-Luthersk   
Geografi:  Areal: 103.000 km2 med en gennemsnitshøjde over havet på 
500m.  Højste tinde: Hvannadalshnjúkur på 2.119 m. Over 11% af landet 
er dækket af gletchere, heriblandt Vatnajökull, som er den største i Europa. 
Økonomi: Væsentligste indtægter: Fiskeri, turisme og eksport af fiske-
produkter. Island er selvforsynende med varmeenergi fra øens varme kilde. 
Der er også vandkraft. Levestandarden er høj med en gennemsnitsindtægt 
der ligger blandt de højeste i verden. Middellevetiden er 81.3 år for kvinder 
og 76,4 for mænd, bla takket været et veludbygget sundhedssystem.
Telefon:  Landekode 354. Danske mobiltelefoner kan anvendes.  Internet 
landekode .is  

fact file Blue Horizons tur til 
Island  

26. august 2004

Dag 1
Flyrejse Kastrup- Reykjavik med an-
komst til Keflavik kl 12.00 – 13.00. 
I lufthavnen bliver vi afhentet af en 

guide vort islandske dykkercenter og kørt ned til et guesthouse, 
hvor vi checker ind.  Herefter er der ekskursion på Reykanes, 
som er et unikt område, hvor den Nordatlantiske højrederyg 
bevæger sig op på land. Her vil vi se på varme kilder, lava kant-
er, små vulkaner m.m  Dette følger vi op med badning i den 
berømte Blue Lagoon Til sidst kører vi tilbage til Keflavik, hvor 
vi tager en rundtur før vi kommer tilbage til vores guesthouse.

Dag 2
Efter morgenmad sejler vi ud med båd for at tage et par havdyk. 
Før eller efter dykket vil vi også tage på hval-safari. Vi skal desu-
den prøve lidt deepsea fiskeri fra båden. Når vi kommer i land 
spiser vi fangsten på en restuarant der ligger lige ved dykkercen-
teret.

Dag 3
Vi dykker på vores træningsite Gardur og kører jetski. Efter 
dykningen spiser vi frokost på en restaurant i Keflavik. Etter 
frokost dykker vi på Ottarsstadir som ligger mellem Keflavik og 
Reykjavik..

Dag 4
Gruppen blir hentet ca kl. 9.00 hvorefter vi kjører til Þingvellir. 
Her dykker vi to gange i Silfra, eller en gang i Davids ravine og 
en gang i Silfra. Efter dykkene tager vi vejen rund om Nesjavel-
lir for at se på et jordvarme energi anlæg. Derefter kører vi ”the 
golden circle” og ser på Gullfoss og Geysir. Vi runder af med at 
spise hummer på en restaurant i en lille fisker by på sørlandet 
før vi kører hjem.

Dag 5 - alternativ 1
Dag til fri afbenyttelse, hvor vi afgasser og bare slapper af.

Dag 5 - alternativ 2
Gruppen bliver hentet på hotellet ca. 10.00 for at tage på sight 
seeing i Reykjavik. Vi kan f.ex. bade i Nautolfsvik, som er et 
unikt søbadsanlæg, spadsere i centrum o.s.v.

Dag 6
Transport til lufthavn og hjemrejse.

Videoclip fra 
Bjarnagra  
( fylder ca 10Mb 
- Klik på billedet )

http://www.icelandexpress.is
http://www.bluehorizons.dk/rejser/trip05.html
http://www.bluehorizons.dk/rejser/trip05.html
http://www.bluehorizons.dk/rejser/trip05.html
http://www.bluehorizons.dk/rejser/trip05.html
http://www.dive.is/images/Bjarnagja_320x240.wmv
http://www.icelandair.dk/


DIN GENVEJ TIL VERDENS BEDSTE DYKNING

KLIK HER

Rødehavet
Borneo
Belize
Bonaire
Galapagos
Cocos Island
Silver Bank
Maldiverne
Palau
Yap
Sulawesi
Papua Ny Guinea
Australien
Filippinerne

SEND EN EMAIL

http://www.atlantisrejser.dk/
http://www.atlantisrejser.dk/dykmain.htm
mailto:info@atlantisrejser.dk

