
 
 

Hajar & orörda korallrev 
 

Jardines de la Reina, Kuba [22 nov - 2 dec 2012] 
 
 

 
Karibisk revhaj i Drottningens trädgårdar 

 

Följ med till Jardines de la Reina med hajexperten Klas Malmberg till en 
plats där det fortfarande är glest mellan dykarna och tätt mellan hajarna. 
Kuba är ett land som står inför stora förändringar nu när Fidel gått i 
pension, men Havanna är fortfarande en lika fascinerande stad med sin 
genuina och varma charm. Följ med Exposure på en resa till legendariska 
Jardines de la Reina (JDLR) med sin fantastiska hajdykning i helt orörd 
natur och dessutom några dagar i den sjudande karibiska huvudstaden. 
Kuba är ett exotiskt land med Mohitos, Cohibas och Havana Club istället för 
McDonalds. Det blir garanterat spännande både ovan men framförallt under 
ytan! 
 



 
 
 

Nästan ensamma i hela skärgården
 

 
Dykningen i karibiska vatten är 
generellt sett väldigt enkel och sikten 
är ofta mycket bra. Upp till 30 meter 
sikt är inte ovanligt men ibland kan 
sikten lokalt vara mycket sämre 
beroende på tidvatten, strömmar och 
vindar. Kuba är inget undantag men i 
Jardines de la Reina är sikten oftast 
30 meter.  
 
Öarna här är stängda för all båttrafik 
och inte ens kubanerna själva får åka 
dit ut hur som helst. På gränsen mot 
djuphavet kommer det in friskt och 
näringsrikt vatten och i vissa kanaler 
mellan öarna är det mycket vanligt 
med hajar. Dessa har under åren lärt 
sig att båtar kan innebära mat och de 
håller sig därför ofta i närheten av 
båtarna. I denna mycket exklusiva 
skärgård rör sig idag maximalt 4 båtar 
och ett litet flytande "hotell" som ligger 
permanent förtöjt inne i mangroven. 
Där bor oftast de som åker hit för att 
flugfiska.  
 
Den korta säsongen, november till juli, och det begränsade antalet bäddar ombord 
på båtarna gör att det kommer 1500 - 2000 personer om året till skärgården. Det 
innebär att du är i princip ensam i dessa vatten och chansen finns att du inte ens 
kommer att se någon annan båt under hela veckan. Majoriteten av de som kommer 
hit gör det för att fiska bonefish och tarpon och det är endast 250-300 dykare om året 
som tar sig hit till dessa hajrika och unika vatten. 
 
Nästa sida – Nakensnäcka i en karibisk solfjäderskorall/JDLR 

 



 
 



 
 

Välbevarad natur 
 

 
Jämför du reven med övriga delar av Karibien, inklusive andra 
ställen runt Kuba, kommer du upptäcka att korallerna är stora, 
friska, intakta och mer varierade här än på andra platser. Till 
det finns mängder av fisk som på många andra platser mer 
eller mindre försvunnit. Till exempel brukar Nassau-groupern 
klassas som näst intill utrotad i USA och i övriga Karibien, men 
här i Jardines de la Reina finns den i stora mängder. Ett 
resultat av att hela skärgården i princip varit stängd i 50 år. 
Även mindre fiskarter som bultar och slemfiskar (blennies) är 
klart lättare att hitta här än på andra håll i Karibien. 
 
 
 

Barracuda/JDLR 

 

Hajar – många, stora och nära! 
 

 
Den stora begivenheten 
är så klart hajarna. 
Silkeshaj och karibisk 
revhaj kommer du helt 
säkert att se men där 
finns även 
sköterskehajar och 
stora amerikanska 
stingrockor. Andra 
hajarter som lever i 
JDLR är citronhaj, 
tigerhaj, tjurhaj och stor 
hammarhaj. Dessa arter 
ser man inte på varje 
dyk, men med lite tur får 
även du se någon eller 
några av dessa. Vissa dyk kommer du att ha ett 30-tal hajar omkring dig och få 
möjlighet att uppleva dessa graciösa och vackra djur på mycket nära håll. Förutom 
hajarna och de vackra korallträdgårdarna så finns här massor av andra djur, som 
havsaborrar, tarponer, gröna muränor och barracudor och mängder av ryggradslösa 
djur. Det är också vanligt att en och annan sköldpadda visar upp sig för dig. 



 
 

 
Silkeshaj/JDLR 

 
Hajkurs med er hajexpert 

 
 
Under vår resa får du chansen att uppleva hajdykning i världsklass. Det kommer att 
finnas många möjligheter att studera och artbestämma hajar och dessutom ta 
spektakulära bilder av dem. Er egen hajexpert Klas Malmberg kommer att guida er 
genom upplevelsen med hjälp informativa föredrag om hajar och rockor och då 
speciellt fokusera på Kubas hajarter.  
 
Klas tre föredrag under resans gång  
  

1. Första föredraget handlar om hur du skall bete dig för att maximera chansen 
att komma nära hajen med hög säkerhet. Tips och trix för både dykare och 
snorklare.  

2. Andra föredraget handlar om hajen som individ. Hur många hajar finns det 
egentligen? En genomgång av de olika hajsläktena och hur man identifierar 
dem när man dyker. 



 
 

3. Avslutningsvis pratar Klas om hur situationen ser ut för hajarna i världen och 
vilka hot som finns samt en genomgång om hajarnas platta släktingar, 
rockorna. 

 
Om du vill får du även ”feedback” på dina bilder av Klas under resans gång. Klas är 
en erkänd naturfotograf och hjälper gärna dig att utvecklas. Resan är fokuserad på 
undervattensfotografi för såväl nybörjare som entusiaster, men det är självklart att 
även icke fotograferande dykare är välkomna att följa med på resan.  
 
 

Vem är Klas Malmberg? 
 

 
Klas intresse för färgglada saker under ytan startade redan som 
barn. I vuxen ålder tog det inte lång tid förrän Klas började arbeta 
som dykinstruktör och han är än idag en aktiv instruktör. Klas är 
en dykande pedagog, yrkesdykare och marinbiolog som nästan 
aldrig dyker utan en kamera. Det är nu femton år sedan Klas tog 
med kameran ner i nordiska och tropiska vatten vilket har 
resulterat i en stor samling undervattensbilder. 
 
Klas håller föredrag, skriver artiklar, publicerar bilder i tidningar 
och böcker samt medverkar flitigt i tidningar, radio och TV i sitt 

favoritämne – hajar och andra broskfiskar. Klas har dessutom vunnit Nordiska 
mästerskapen i UV-foto både 2007 och 2009 och dessutom placerat sig väl i flera 
internationella tävlingar. 
 
 
Lilla Malmberg 
portfolion 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Medverka i Exposure’s praktbok 

 
 
Efter allt fotograferande i JDLR önskar Exposure att alla deltagare lämnar in sina 
bästa bilder till Klas. Det är givetvis frivilligt. Klas gör då er egen praktbok om er 
Kubaresa med deltagarnas och hans egna bilder. Samtliga deltagare får ett exemplar 
av boken utskickat till sig (ingår i resans pris). Det finns också möjlighet att beställa 
flera böcker om man vill ha det.  
 
Målsättningen med boken är att beskriva de upplevelser och det marina liv vi möter 
på resan. Vi hoppas såklart att alla skall ha med bilder i boken, men det finns inga 
garantier för att det blir så. På länken nedan ser ni några exempel på exklusiva 
praktböcker gjorda på våra tidigare expeditioner. Det finns till och med en bok från 
vår förra Kuba expedition. Den är nog extra intressant för er. Kolla böckerna på 
denna länken http://pro.photohome.se/exposure 
 
 

 
Silkeshajar vid plattformen bak på dykbåten/JDLR 

 



 
 

Om dykbåten 
 

 
Vill ni läsa mer om dykbåten kan ni följa någon av dessa två länkar; 
Info om båt Halcon på PH Travels sida 
Info om båt på Cuban Diving Centers 
 

 
Om Kuba 

 
 
Republiken Kuba är västindiens största ö med 
en yta som motsvarar ungefär 25 % av Sverige 
och här bor runt 12 miljoner invånare. Förutom 
huvudön Kuba som är över 120 mil lång består 
landet dessutom av 1600 mindre öar. Landet 
Kuba var ett av de första som upptäcktes av 
Columbus 1492 och 1511 grundade 
spanjorerna den första staden i landet. Djurlivet 
är rikt med allt från fåglar och insekter till stora 
kräldjur och fisk är de absolut viktigaste djuren 
för ekonomin. Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindar. Mellan november 
och april är det torrperiod och mellan maj och oktober regnperiod. Från juli till oktober 
är det risk för tropiska orkaner. Landet är rikt på naturtillgångar och de odlar 
framförallt tobak, socker och kaffe.  
 

Skärgården Jardines de la Reina i söder är en kontrollerad 
skärgård dit kubanerna själva inte har tillträde och det är endast 
tillåtet för ett specifikt företag att driva sportfiske- och dykresor 
dit. Den korta säsongen och otillgängligheten gör området till ett 
av de minst dykta i Karibien och här finns troligtvis Karibiens 
mest frodiga och välmående korallrev. Valuta att ta med är 
definitivt Euro då USD bestraffas med 10 % reduktion av värdet 
vid växling som ett bevis på den kyliga relationen mellan Kuba 
och USA. Den lokala valutan pesos finns i två varianter. Pesos 
för kubanerna själva och de så kallade ”convertibles” för 
turisterna. 

 

 
 



 
 

Visum 
 

 
Visum till Kuba måste skaffas i förväg, vilket du kan göra direkt hos kubanska 
ambassaden i Stockholm eller Köpenhamn. Det går även att ordna genom till 
exempel www.visumdirekt.se eller www.cometconsular.se 
 
 

Researrangör 
 

 
P&H Travel & Dive AB erbjuder dykresor för dig som söker lite 
annorlunda och exotiska resmål och med skräddarsydda upplägg 
anpassat efter dina önskemål. PH Travel är väl förtrogna med 
dykning runt hela jorden bästa säsonger och när olika ”happenings” i 
djurvärlden inträffar. Utöver deras djuplodande kunskap kan de 

nästan alltid hitta och erbjuda bättre flygpriser än någon annan. PH Travel har många 
års erfarenhet både som dykinstruktörer, fotografer, dykresenärer och dykresesäljare 
och Per Lagerberg finns alltid tillhands på kontaktinfo nedan för att räta ut era 
eventuella frågetecken. 
 
Kontaktinformation 
Telefon +46 (031-799 57 80 
E-mail per@phtravel.se  
Skype Phtravel 
Hemsida www.phtravel.se 

 
Betalning & övrig information 

 
 
Prisidé 22 490 SEK 
OBS! Min antal deltagare 11 personer. Avstämning den 30 april 2012 beträffande 
deltagarantal och resans genomförande. 
 
Preliminärt reseprogram 
 
22 november 
Avfärd från Göteborg, Stockholm eller Köpenhamn via Paris till Havanna. Oslo och 
Helsingfors mot tillägg. 
 
 



 
 
22 - 24 november 
Ankomst Havanna, transfer till hotell i Havanna, 2 nätter, del i dubbelrum inklusive 
frukost*. Fria aktiviteter i Havanna. 
 
24 november 
Transfer med buss (6 timmar) till Jucaro på södra Kuba och sen 5 timmar med båt ut 
till Jardines de la Reina (Drottningens trädgårdar). 
 
24 - 30 november  
Sex nätter liveaboard med båten Halcon, ej dryck (bordsvatten ingår till måltiderna).  
12 dyk inklusive tank, vikter och guide (fler dyk kan köpas till på plats). 
 
30 november 
Transfer till Havanna under dagen, incheckning på hotell. 
 
30 november - 01 december 
1 natt, del i dubbelrum inklusive frukost. Fria aktiviteter under dagen. 
 
01 december 
Transfer till flygplatsen på eftermiddagen, flyg hem. 
 
02 december 
Hemkomst. 
 
*Frukost dag 2 på hotellet kan vara svårt att ordna då bussen går mycket tidigt på 
morgonen. Eventuellt kan frukostlåda ordnas, men prata med hotellet på plats och se 
vad som går att ordna. Bussen kommer att stanna på vägen till Jucaro för möjlighet 
att äta lite - mat ingår ej under transfern. 
 
Följande ingår 
 
 Alla transfers 
 Marinparksavgift (150 Euro)  
 6 nätters liveaboard på Halcon del i dubbelhytt 
 Dykning i 5 dagar inkl tank, vikter, viktbälte, guide 
 Helpension ombord 
 Hajkurs med Klas Malmberg 
 En praktbok med bilder som minne av resan 

 
 
 
 



 
 
Tillkommer (innan avresa) 
 
 Tillkommer flyg med Air France från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn. 

Oslo och Helsingfors mot tillägg. 
 Flygskatter *** 
 Visum 
 Egen shopping 
 Övriga måltider 
 Eventuell hyra av dykutrustning (mycket begränsade möjligheter) 
 Avreseskatt 

 
Priset är baserat på i augusti 2011 tillgängliga valutakurser och flygpriser för våren 
2012 i lägsta prisklass. Priset kommer att kunna fastställas då flygpriser för hösten 
2012 blir tillgängliga. 
 
** Priset kommer att korrigeras vid slutfakturering. Vi reserverar oss för eventuella 
prisförändringar på grund av valutakursförändringar och utländska operatörers såväl 
som flygbolags justeringar av aktuella prislistor och tillgång till flygstolar i lägsta 
prisklass. Endast slutbetalt arrangemang där färdhandlingar ställts ut garanterar 
offererat pris.  
 
Handpenning/deposition om 4 000 SEK, (del av resans totala pris) betalas inom 10 
dagar från anmälan. Slutbetalning sker 60 dagar före avresa eller tidigare om 
resenären så önskar. Flygpriserna stiger normalt ju senare du bokar och betalar. En 
ökning med upp till 4 000 SEK är inte onormalt vid sen bokning. Vi rekommenderar 
dig att boka och betala flygbiljetten så snart som möjligt. Tidigast runt mitten av april 
2012 går det att boka och betala biljetten. 
 
*** Flygskatterna ändras dagligen och höjs generellt ju närmare avresa du kommer. 
Det är alltså ytterligare en anledning att det ofta är fördelaktigt att köpa flygbiljetten 
tidigt. 
 
Bagage 
 
Det är varje resenärs eget ansvar att kontrollera, vid var tid gällande, regler för 
incheckat bagage respektive handbagage för respektive flygbolag. Observera att 
olika regler kan gälla om man har anslutningsflyg med andra flygbolag än de ovan 
angivna. PH Travel kan inte påverka flygbolagens regler för bagage och kan inte 
heller boka extra bagage, sportutrustning, dykutrustning eller liknande. PH Travel 
erbjuder, som en service, på sin hemsida länkar till de olika flygbolagens 
internetsidor om bagageregler: Länk www.phtravel.se/index.php/faq/455-flygbolag.  
 



 
 
Läs även www.phtravel.se/index.php/resevillkor för ytterligare information om bagage 
och andra villkor som rör din resa. För fotoresor som arrangeras i samarbete med 
Exposure Expeditions gäller särskilda resevillkor som erhålles vid bokning. 
 

 
Kontakter 
 
Exposure Expeditions – www.exposureexpeditions.com  
Scuba Supply - www.scubasupply.se 
P & H Travel & Dive AB - www.phtravel.se 
Klas Malmberg – www.aquatilis.se 
 
 
 
 


