
HEI

Olet lähdössä sukeltamaan Hangon vesille Sukelluskoulu Aallon ja Hanko Divingin kanssa. Tervetuloa 
mukaan!

Käytännössä viikonloppuna Hangossa aamusta tapahtuu:

Saavu aamusta klo 9.30 mennessä Hangon Itäsatamaan, Ravintola Roxxin edessä olevalle parkkipaikalle, 
johon voit myös autosi päiväksi jättää.
Hanko Divingin sukellustukialus Atlanta on laiturissa suoraan Ravintola Roxxin edessä, ja lähtee merelle 
viimeistään klo 10, tai heti kun kaikki sukeltajat ovat kyytiin pakattu.

Voit pakata laitepakettisi valmiiksi satamalaiturilla, ja ne nostaa sen divemasterinne opastuksella veneeseen 
ja kiinnittää veneessä olevilla liinoilla reelinkiin pystyasentoon. Muut varusteet kuljetuslaatikossa laitepaketin 
kohdalle penkin alle.

HUOM! Laivalla ei ole kuljetuslaatikoita, eli ota se mukaasi, muiden varusteiden ohella -tai lainaa täältä 
Aallolta, isot varustekuljetuskassit eivät mahdu kyytiin.

Mukaasi päiväksi veneelle tarvitset myös

• regusetti: kuivapuvun kanssa kahdella matalapaineletkulla
• tasapainotusliivi
• sukellustietokone ja -kompassi
• tarvittava määrä tankkeja = yksi / sukellus, Hangossa tai laivalla ei tällä hetkellä ole 

täyttömahdollisuutta, eli käytännössä kaikki päivän aikana tarvittavat kaasut tarvitsee roudata 
mukaan Helsingistä. Päivän aikana tehdään päivän aikana kaksi sukellusta veneeltä - tarvitset siis 
kaksi sinkkusäiliötä tai vastaavan tarpeellisen määrän kaasuja. Mikäli tarvitset säiliöitä vuokralle 
Sukelluskoulu Aallolta, ilmoitathan tarpeesi, niin varataan sopiva määrä säiliöitä noudettavaksesi.

• kuivapuku, alushaalari, huppu, märkä- tai kuivahanskat tai paksu viileisiin vesiin soveltuva 
märkäpuku

• painovyö + tarpeellinen määrä painoja
• ukellusvalaisin
• turvapoiju & spool

Mikäli tarvitset varusteita vuokralle Sukelluskoulu Aallolta, ilmoitathan tarpeesi mahsollisimman pian, kiitos.

Kaikkien vuokravarusteiden nouto Sukelluskoulu Aallolta sopimuksen mukaan jo torstaina, tai viimeistään 
perjantaina ennen klo 18, kiitos.

Vuokravarusteiden palautus joko jo sukelluspäivän jälkeen, jos ehdit
Varuste.net on avoinna klo 18 asti, tai viimeistään maanantaina, ennen klo 18.

Kuivapuvun alle kannattaa ottaa varakerrastoa, jos sattuu manseteista vettä ekalla sukelluksella lirahtamaan,
niin voipi vaihtaa kuivaa alle toiselle sukellukselle.

Ota sukellusten välille veneelle mukaan evästä, syötävää ja juotavaa, niin jaksaa koko päivän merellä. Tietty 
kun aurinko paistaa täysiä, niin nenän päähän kannattaa laitella hiukka aurinkovoiteita, ja pipoa ja lämmintä 
vaatetta päälle sukellusten välille.

Jos tulet herkästi merisairaaksi, niin suosittelemme mahdollisen estolääkityksen ottamista jo hyvissä ajoin 
ennen laivan lähtöä rannasta.



Ohjeistusta laivalle:

Kuivana säilytettävät varusteet viedään joko keulan hyttitilaan, tai ohjaamoon, jotka ovat kuivatiloja, niihin ei 
siis sisäydytä märällä kuivapuvullakaan, kiitos.

Laivan keulassa alhaalla sijaitsee veskitila, jossa myös pojat pissivät istualtaan!

Sukeltajat viihtyvät joko laivan sisätiloissa, tai katoksen alla mukavasi meri-ilmasta nauttien, kipparin 
pyynnöstä laivan etukannelle EI saa mennä.
Aluksen turvallisuudesta sekä sukelluskohteiden valinnasta vastaa ensisijaisesti kapteeni, sekä 
Sukelluskoulu Aallon henkilökunta.
Sukelluskohteet päivän kahdelle sukellukselle valitaan aina kyydissä olevien sukeltajien kokemuksen ja 
luokituksen, sekä tietysti kelien mukaisesti, toiveita otetaan tietty vastaan!

Huomioithan myös että mahdollisten isompien hylkykohteiden sisäänmeneminen on ehdottomasti kielletty.

Laiva saapuu takaisin satamaan n. klo 15-16 sukelluskohteista riippuen.

Hyvää viikonloppua, ja sukelluksia toivottaen Sukelluskoulu Aallon poppoo.

Huomioithan vielä että Hangon sukellusreissulle tarvitset oman henkilökohtaisen DAN-sukeltajavakuutuksen!

Mikäli sinulla ei vielä tätä vakuutusta ole, niin helposti saat sen esim täältä:

https://varuste.net/DAN+sukellusvakuutukset?_tr=11861

Kerrothan meille vielä etukäteen vakuutusnumerosi, niin lisäämme sen matka-asiakirjoihimme, kiitos.

Laivalla on yksi Divemaster, joka pitää kohdebriiffauksen, avustaa sukeltajia varusteiden kanssa veteen, ja 
tarpeen mukaan sukeltaa mukana.

Mikäli sukeltajat / sukeltajapari kokee tarvitsevansa henkilökohtaisen sukellusoppaan mukaan pinnan alle, on
lisää henkilökuntaa palkattavissa mukaan hintaan 80 euroa per sukelluspari / päivä.
Mahdollisissa viime hetken tiedusteluissa vastaamme Pe iltaan klo 18 asti 
Sukelluskoulu Aalto : 040-5250412

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Vahvistaaksesi paikkasi on reissumaksun oltava maksettuna.

• Peruutusehto: 14 vrk.

• Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 7vrk ennen reissun alkua perimme 50 % matkan 
hinnasta,

• Jos reissu peruutetaan myöhemmin kuin 7vrk ennen sovittua ajankohtaa, perimme koko matkan 
hinnan.

• Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai asiakkaiden turvallisuuden ollessa vaarantuneena 
esim sääolosuhteiden johdosta, voi Sukelluskoulu Aalto tai Hanko Diving perua lähdön.

• Peruuntumisesta ilmoitetaan viivytyksettä varauksen tehneelle asiakkaalle.

• Sukellusretken järjestäjien vuoksi peruuntunut retki hyvitetään asiakkaalle täysimääräisenä. 
Mahdollisia aiheutuneita lisäkuluja ei korvata.


