
Santai	***
jalan tamblingan 168
sanur
tlf.: (361) 287 314

midt i sanur, 4 minutter fra stranden, 
finder i dette lille, hyggelige resort ejet af 
danskeren minni, der har boet på bali de 
sidste 12 år og drevet et af øens bedste 
dykkercenter, crystal divers. nu har minni 
og hendes far også slået sig på hoteldrift, 
idet de åbnede santai i begyndelsen af 

2008. et skønt lille turistklassehotel med 
blot 18 værelser, alle med aircondition, 
køleskab, terrasse eller balkon. santai 
har et dejligt solrigt poolområde samt en 
lille restaurant og bar. vi har sammen med 
minni lavet et attraktivt tilbud, hvor vi til-
byder 2, 4 eller 6 overnatninger på santai 
kombineret med dykning omkring bali. der 
er max. 4 dykkere pr. instruktør/divema-
ster, udstyret er i top og personalet meget 
erfarne. der er naturligvis også mulighed 
for at tage dykkercertifikat.
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SaNtai	& dykkerpakker 
dyk sikkert og på dansk hos crystal divers, 5-stjernet padi-center på bali

DYkkERStEDER

SaNUR:	det lettest tilgængelige dive- 
site, kun 10 minutter væk i båd. revet 
er i god stand og grænser op til et stort 
område med sandbund. sigtbarheden 
kan variere en del afhængig af tidevan-
det. der er udbredt marineliv ved denne 
kyststrækning, og i kan forvente at se 
rev-hajer, klovnefisk og mange andre 
farverige fisk.

NUSa	 pENiDa: mindre end 1 time 
i speedbåd fra sanur. her er god sigt-
barhed og mange forskellige dive-sites 
alle med farverige koraller og et enormt 
virvar af tropiske fisk - alt lige fra nemo 
til napoleon. 

maNta	poiNt:	manta-rokken er den 
største af rokkerne med et vingefang på 
op til 4 meter. mantaerne kommer ofte 
helt tæt på når vi dykker. de er nysger-
rige og fantastiske, når de svæver gen-
nem vandet. vi kan selvfølgelig ikke 
love, at vi ser de gigantiske dyr, men der 
er rigtig gode chancer.

CaNDiDaSa:	 et lidt mere krævende 
dyk med grotter, huler og til tider kraftig 
strøm. her ser vi altid rev-hajer, kæmpe 
moræner, og hvis vi er heldige napo-
leon, barracuda, tun og meget andet. 
candidasa er et af balis allerbedste 
dive-sites med en sigtbarhed på omkring 
15-25 meter. et lidt mere krævende dive-
site, som vi klassificerer som ’advanced’.

tUlamBEN:	her ligger et af de bedst 
tilgængelige skibsvrag, det store uss 
liberty, fra 2. verdenskrig. hele vraget 
er dækket af koraler og er tilholds-
sted for et enormt antal fisk, som er så 
tamme, at man nærmest er nødt til at 
skubbe til dem, for at få dem til at flytte 
sig. dette er et virkelig godt dyk tæt på 
kysten og ikke specielt krævende, da 
sigtbarheden er god og strømforhol-
dende rolige. 

amED:	 en lille nordvendt bugt med 
høje klipper på østsiden og en flad 
sandbund mod vest. det giver mulighed 
for 2 typer dyk. et klippevægs-dyk og et 
strøm-dyk henover et fascinerede ter-
rasselignende landskab.
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