Frågor & Svar
Sydafrika & Moçambique

South Afrika i kombination med Moçambique
Pass och visum krav?
Sydafrika: passet måste vara giltigt i minst 6 månader vid hemresan från Sydafrika. Visum erhålls
kostnadsfritt vid ankomsten i Sydafrika.
Visum för Moçambique: Tänk på att för inresa till Moçambique ska passet vara giltigt minst 6
månader efter hemresan. Visum till Moçambique kan sökas innan utresan men även kan köpas vid
gränsövergången. Visum vid gränsövergången kostar ca. 1000 ZAR. Ca. 600-650 kr. Betalas kontant
på plats.
http://www.embassymozambique.se/
Det finna även företag som mot en extra serviceavgift hjälper till med visumansökan.
https://www.visumservice.se/
Speciella bestämmelser gäller för resor med barn under 18 år
Läs mer på sista sidan.

Dykcertifikat och dykerfarenhet?
Dykning på dessa turer passar enbart erfarna dykare. Dykoperatören erbjuder inte några dykkurser
på dessa turer. Dessa turer passar enbart dykare med god dykerfarenhet samt ett dykcertifikat
motsvarande Advanced open water eller 2 stjärnig (certifierad till 30 meter).
Vad ska jag packa med på resan?
Området du kommer att resa i är mycket enkelt och på många ställen primitiv och simpel. Allt du
behöver förutom din personliga dykutrustning är shorts, t-shirts, ett par byxor, någon skjorta, och en
vindjacka. Bekväma skor, sandaler, handdukar, solkräm, och solglasögon. På vintern (vår sommar)
bör en jacka och fliströja lämpligen tas med. Du kommer också behöva ta med personliga artiklar
såsom Myggmedel, värktabletter, schampo, tandkräm etc. En varm och vattentät jacka är också en
bra idé.
Finns dykutrustning till uthyrning?
Dykutrustning för uthyrning finns. Detta kan förbeställas och betalas på plats.
Priser på hyra av utrustning är enligt följande. Observera att dessa priser är ca.priser
och kan ha ändrats baserade på valutakurser och inflation.
Komplett utrustning: ca. 185 kr. per dag.
BCD: 60 kr. per dag.
Regulator: 60 kr. per dag
Våtdräkt: 60 kr. per dag
Mask och fenor: 48 kr. per dag
Detta kommer att debiteras på plats i slutet av resan.
Reseförsäkring?
Som resenär hos Diving Travel Network är du skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring för
hela reseperioden. Din försäkring ska även omfatta dyk-olycksfall. Om dina befintliga försäkringar inte
har tillräckligt skydd rekommenderar vi dig att kontakta DAN international. Information och villkor
finner du på deras hemsida. https://www.daneurope.org/insurance
Vad händer om jag missar ett dyk på grund av vädret?
Frågan om dyk som missas på destination pga. väderförhållanden ska hanteras av operatören på
destination. Vissa operatörer erbjuder kompensation eller planerar en utflykt för dig att besöka några
av sevärdheterna i området.
Vilken typ av dykflaskor erbjuds?
12 liters stål flaskor för både DIN och internationella kopplingar.
Vad är genomsnitts djup på dyken?
Djupet varierar från cirka 8 meter till 35 meter beroende på dyk. De flesta dyk är strömdyk och det
förekommer ibland starka strömmar.
Vad för typ av dräkt rekommenderas?
De flesta gäster tycks föredra 5mm våtdräkter året runt, om du är frusen av dig bör du ta med
handskar och en huva.
Adaptrar för eluttag
Mocambique och Sydafrika använder samma typ av vägguttag (3 pin). Spänningen är 230 V.
standardfrekvensen är 50 Hz. Eluttag som används är av typen 3 pin. En adapter är bra att ha med
sig.
Vilka medicinska försiktighetsåtgärder ska jag tänka på?
Har du varit i ett land med Gula febern kommer det att vara obligatorisk för dig att vaccinera dig mot Gula
febern innan inresa till Moçambique.
Mer info på http://www.vaccinationsguiden.se

Malaria?
Moçambique är en Malaria område, så kontakta en din vaccinationsmottagning och hör med dem om
vad som rekommenderas. OBS: Använd inte Lariam malariatabletter vid dykning.
Vad är den genomsnittliga temperaturen under sommarmånaderna (oktober till mars)?
Dagtid Temperatur: 27- 34 ° C
Vattentemperatur: 24-26 ° C
Vad är den genomsnittliga temperaturen under vintermånaderna (maj till september)?
Dagtid Temperatur: 18- 26 ° C
Vattentemperatur: 20- 24 ° C
Vilka är de allmänna klimatförhållandena i området?
September till november:
Varm, torr och ibland blåsigt på eftermiddagen men havsförhållanden är lugnt på morgonen.
Dec-feb:
Mycket varmt och fuktigt. Havet är ofta lugnt på morgonen men blir blåsigt senar på eftermiddag.
Mars till maj:
Varm och i allmänhet har vi mycket lite vind. Havsförhållanden är oftast lugnt.
Jun-aug:
Generellt varm & torr. Havsförhållanden är i allmänhet lugnt. Vattnet kan vara lite svalare
(ca. 20 ° C till 24 ° C)
Vad består frukosten av?
Frukost är i kontinental stil och serveras med havsutsikt. Det består av ett urval av spannmål, yoghurt,
fruktsallad, frukt, toast, apelsinjuice och te eller kaffe. Vänligen meddela om du har några speciella dieter.
Hur mycket kan man räkna med att lunch och middag kostar?
Lunch och middag kan köpas på lodgen eller i lokala restauranger i närheten. Räkna med ca. 30-40 kr för
lunch och 60 till 70 kr for middag.
Kommer jag att bli sjösjuk?
Alla dykutfärder körs med en RIB. Ibland kan färden bli lite guppig och då kan man känna sig sjösjuk.
Sjösjuke tabletter finns tillgängliga.
Hur vanligt är det med drickspeng?
Dricks är naturligtvis valfritt men en vanlig sed. Normalt lämnar man 10% på restauranger etc. Drickspeng
till dykguiderna och på lodgen är uppskattat.
Kan jag delta i en resa själv utan någon dykkompis?
Många gäster reser på egen hand. Dykning sker i grupp så det är okej att resa själv.
Vilken valuta är vanligast att använda?
Den lokala valutan i Moçambique är metical (MZN) och används i Ponta Do Ouro. Sydafrikanska Rands
(ZAR) accepteras överallt även i Moçambique. I Sydafrika kan ZAR lätt tas ut på uttagsautomater, banker
etc. På några platser kommer även US-dollar, brittiska Pund och Euro att accepteras.
Senaste valutakurserna finns på http://www.xe.com
Vad ska man tänka på när det gäller mat och dryck?
Drick mycket vatten för att undvika uttorkning. Det finns ingen anledning till oro att bli sjuk men det är inte
ovanligt att kroppen reagerar på förändringen i mat och miljö vilket kan orsaka en orolig mage. En
kombination av för mycket sol och alkohol kan också orsaka problem. Dricksvatten på flaskor
rekommenderas i Moçambique.

Vilken tidszon gäller i Sydafrika?
Sydafrika:
GMT + 2 timmar.
Mozambique: GMT + 2 timmar.
Hur mycket fickpengar behöver jag?
Den enda fickpeng du kommer att behöva är för lunch, middag, drycker, souvenirer och dricks etc. De
flesta platser accepterar kreditkort och bankomater finns på de flesta ställen.
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på. reservation@divingtravel.se
Regler för resa med barn
Fr o m den 1 juni 2015 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de
reser in/ut ur Sydafrika. Sydafrikanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett
fullständigt födelsebevis och enbart sydafrikanska myndigheter (t.ex. den sydafrikanska ambassaden i
Stockholm, eller det sydafrikanska inrikesministeriet (Department of Home Affairs)) kan ge säker
vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare.
Personbevis där barnets föräldrar/vårdnadshavare framgår Den svenska ambassaden i Pretoria har på
sydafrikanska myndigheters begäran skickat in ett exempel på hur en svensk motsvarighet till ett
födelsebevis ser ut. Exemplet består av ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) stämplat och
underskrivet av behörig tjänsteman vid Skatteverket, som visar vem som är barnets
föräldrar/vårdnadshavare. Personbevis av det här slaget kan beställas från Skatteverket via telefon
eller elektroniskt via Skatteverkets hemsida. Det stämplade och undertecknade personbeviset skickas
hem till folkbokföringsadressen. Ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa
skatteupplysningen.
Skatteverket skickar personbeviset kostnadsfritt via den ordinarie postgången till din
folkbokföringsadress. Om det brådskar kan personbeviset istället skickas till en vän eller släkting i
Sverige som kan ombesörja vidare transport via kurirserviceföretag till din adress i Sydafrika. Då
behöver man dock fortfarande ringa skatteupplysningen, det går inte att göra en elektronisk ansökan
via Skatteverkets hemsida. Observera att Skatteverket inte längre faxar personbevis.
Föräldramedgivande För barn som reser i annat sällskap än båda föräldrarna, har sydafrikanska
myndigheter angett att det måste finnas ett skriftligt medgivande (på engelska) från den ena eller
båda föräldrarna/vårdnadshavarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med
berörd person. Det sydafrikanska inrikesministeriet har tagit fram en blankett för detta ändamål:
Medgivandet måste attesteras för att det ska vara giltigt. I Sverige attesteras medgivandet av den
sydafrikanska ambassaden i Stockholm. För information om alternativa sätt att få medgivandet
attesterat i Sverige (exempelvis av notarius publicus som förordnats av Länsstyrelsen) ber vi er
kontakta sydafrikanska myndigheter. Befinner ni er i Sydafrika kan ni besöka en polisstation för att få
medgivandet attesterat.
Förutom medgivande och personbevis för barnet krävs andra dokument, t.ex. attesterad kopia av ickemedföljande förälders passhandling. Se vidare instruktioner från det sydafrikanska inrikesministeriet
(dokument till höger, ”Travelling with minors”).

Ytterligare vägledning via sydafrikanska myndigheter För frågor kring detta nya sydafrikanska
regelverk ber vi att få hänvisa till sydafrikanska myndigheter.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm: http://www.dirco.gov.za/sweden/

