
 

 

Valgfagsrejse 

DYKNING 
Elevholdet 2020 – 2021 

 

Vi har tidligere spurgt om forhåndstilmelding til de fire valgfagsture, vi tilbyder i skoleåret 

2020/21 – Det var meget positivt, der var stor interesse for alle fire ture. 

 

Denne info er kun til dykning og dykkertur. Svømme og fodboldtur information kommer 

senere. 

 

Den endelige tilmelding til dykkertur skal træffes, så vi kan få dykker valgfaget på plads og 

begynde og planlægge turen. 

 

Hermed følger info, beskrivelser og tilmelding. 

 

Info: 

 Du skal have valgfaget dykning for at komme med på tur. 

 Du kan ikke have dykning uden at komme med på turen. 

 Hvis du gerne vil med på svømmeturen og samtidig ønsker dykkerturen, kan det kun 

blive turen i efteråret 2020. 

 Vælger du Sydafrika, har du dykning i valgfag i efteråret 2020. Maldiverne så har du 

dykning i valgfag i foråret 2021. 

 

Vi planlægger efter plan A, som er tur til Sydafrika i december 2020 og Maldiverne i april 
2021. Men med forbehold for at corona virus kan lave om i disse destinationer, så vi lander 
i plan B, som er en anden super god dykkedestination i verden.  
Der er mange muligheder, så mere information om det, hvis det bliver aktuelt. 
Det samme gælder prisen for turen, den er sat efter hvad vi har fået flypriserne til i år, men 
ved vi heller ikke hvad der sker med. Mere information omkring det, når vi har den endelige 
tilmelding og kan snakke med rejseselskaberne.  

 

 

 

 



 

 

 
Beskrivelser af dykkerture: 
 

Dykkertur til Sydafrika. (10 dage omkring uge 49-50) 
Turen går til den lille by Umkomaas, der ligger 30 min. fra Durban. Her ligger det 
verdenskendte rev “Aliwal Shoal”, der er på verdens top 10 liste over steder man skal 
dykke. Du kan møde: djævlerokker, Skildpadder, hajer, og gigantiske pukkelhvaler. 
Temperaturen er selvfølgelig over de 25 grader og vandet det samme. Efter dykke dagene, 
går turen til en af de helt store “national parker”, hvor vi skal på flodsafari og lede efter 
flodheste og krokodiller. Dag 2 står den på safari, hvor der er mulighed for at finde “The big 
five”.  

 Det kræver ingen forkundskaber 
 AU har egen svømmehal, hvor vi træner og påbegynder dykkercertifikatet 
 Den sidste del af certifikatet tager vi i Sydafrika. 

(Turen er ikke inkluderet i prisen for efterskoleopholdet og har en ca. pris på 12.000 kr. inkl. 
dykkercertifikatet) 
Tilmeldingsgebyr på 2500,-, betales senest 1. august. – mobilepay nr. 54179 
Resten betales i 3 rater i oktober, november, december. 

 

Dykkertur til Maldiverne. (10 dage omkring uge 15-16) 
Maldiverne er et af verdens fedeste dykkerområder, hvor du ser fisk i de vildeste farver og 
former, djævlerokker, skildpadder, hajer m.m. Du kommer ned til en temperatur på 29˚ - 
både til vands og lands. 

 Det kræver ingen forkundskaber 
 AU har egen svømmehal, hvor vi træner og påbegynder dykkercertifikatet 
 Den sidste del af certifikatet tager vi på Maldiverne 

(Turen er ikke inkluderet i prisen for efterskoleopholdet og har en ca. pris på 13.000 kr. inkl. 
dykkercertifikatet) 
Tilmeldingsgebyr på 2500,-, betales senest 1. august. – mobilepay nr. 54179 
Resten betales i 3 rater i februar, marts, april. 
 

 

Sidste tilmelding er den 10. juni 2020 på dette link: 

https://forms.gle/RkXikSFEMPYLAH1PA 

 

Der er tilmeldingsgebyr på turene, som skal betales senest den 1. august. 

2500,- kr. indbetales på mobilepay nr. 54179, husk og skriv elev navn og hvilken tur. 

 

Vi glæder os til at opleve verden sammen med jer.  

 

 

Med venlig hilsen 

Agerskov Ungdomsskole 

https://forms.gle/RkXikSFEMPYLAH1PA

