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Velkommen til en verden med Amisol 
Over 20 års erfaring – Mere end 300 000 gæster 
Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med eget og veletableret datterselskab i Danmark. Vi har over 20 års 
erfaring, og var det første rejsebureau som tilbød pakkerejser til Sharm el Sheikh fra Skandinavien. Over 300.000 
ferieglade nordmænd og nu også danskere har gennem denne årrække tilbragt sin ferie med os, på vores dejlige 
destinationer i landene rundt ved Middelhavet, de Canariske øer, Emiraterne og ikke mindst Egypten. 

Amisol Travel A/S åbnede op for rejsesalget i Danmark i 2009, og sendte de første glade danske feriegæster af sted 
mod sydens sol i Egypten og Grækenland. Grundet den store tilgang af gæster har vi løbende åbnet op for flere 
varme og eksotiske rejsemål. Amisol Travel A/S er veletableret i Danmark med servicekontor i Kgs. Lyngby. 
 

Kvalitetsferier og gruppearrangementer til fornuftige priser 
Vores langvarige og gode samarbejde med vores lokale repræsentanter på vores feriedestinationer, har gjort os i 
stand til at forhandle nogle rigtig gode priser på vores hoteller. Dette gør at vi kan tilbyde vores mange gæster, 
hoteller af en høj kvalitet til fornuftige priser, samt gode udflugter og oplevelser på destinationerne. 

Vi har igennem en årrække samarbejdet med mange større og mindre dykkergrupper, hvor vi har stået som den 
tekniske arrangør på deres selvarrangerede grupperejser. Her har vi arrangeret ture for fridykning, Padi Diving Open 
Water kurser og almindelige dykkerture for foreninger og dykkerfirmaer. Igennem årene er det blevet til mange rigtig 
gode forbindelser til den nordiske dykkerverden, og det er denne relation som vi nu ønsker at udvikle og tilbyde endnu 
flere vores service og ekspertise.  

Vi har ugentlige flyafgange fra Danmark. Dette gør at vi kan tilbyde dig som rejsende nogle rigtig gode og 
fordelagtige priser på rejsen og være konkurrencedygtig på markedet. Ønsker man kun at købe flybilletter til sin egen 
gruppetur kan dette også være noget vi kan tilbyde til fordelagtige priser. 

Som ansvarlig rejsearrangør er Amisol Travel A/S fuldgyldigt medlem af rejsegarantifonden i Danmark med reg. Nr. 
2332,  og medlem af RID: Rejsearrangører i Danmark  



Grupperejsen starter her 
Hos Amisol Travel er vi vant til at håndtere store grupper, og det gør det nemt for dig som skal 
arrangere jeres næste dykkerrejse. Vi står klar fra start til slut.  

Prisen på en grupperejse afhænger altid af antallet af gruppedeltagere. Jo flere rejsende, jo 
bedre priser har vi mulighed for at forhandle til Jer. Egne flyafgange, og et mangeårigt 
samarbejde med nogle af områdets bedste hoteller, og dykkerfirmaer giver dig en masse fordele 
som I kan nyde rigtig godt af.  

Som en fordel for dig som arrangerer turen så kan vi f.eks. give dig en fribillet til fly og hotel for 1 
person (på gruppeturen), dog afhænger dette af gruppens størrelse. Jo større gruppe, jo flere 
fribilletter. Dette kan f.eks. være en fordel for jer som har flere instruktører med hjemmefra. 

Du skal ikke selv ud og forhandle priser. Dvs. du skal ikke ud og handle med hoteller, finde 
flybilletter og forudbetale en masse penge og stille en stor sikkerhed for jeres rejsende. Vi 
arrangere alt forarbejdet, og du får en fast pris pr. deltager som kan inkludere alt fra pension på 
hotellet, fælles bus ved afhentning i lufthavnen, bådleje, udstyr, udflugter, professionelle 
instruktører, leje af konferencefaciliteter mm.  

Pr rejsedeltager modtager vi et lavt depositum af 500 DKK. Senest 5 dage efter indtegningen af 
gruppeturen. Dvs. at du som arrangør har tid til at informere dine kursister/rejsende, og de kan 
betale direkte ind til Amisol Travel. Du som arrangør skal ikke selv side med store regnskaber, 
holde styr på indbetalinger og kursister. Det gør vi – nemt, bekvemt og sikkert. 

Jeres sikkerhed for rejsen er vores mangeårige samarbejde med hoteller, flyselskaber og øvrige 
samarbejdspartnere 

Go´fornøjelse 



Rødehavet er kåret som et af verdens bedste 
dykke og snorkelsteder. 
 

Ved Sharm El Sheikh og findes der utrolig mange dykkerområder. Bl.a. 
byder området på en masse spændende vragdyk, samt ved stejle 
koralvægge. I Sharm El Sheikh kan man komme ud på vragdyk samt gå 
på undervands opdagelse i nationalparken Ras Mohammed, som er et 
fredet område med de mest betagende koraller og fisk. Blue Hole er 
også værd at besøge. Sharm El Sheikh er af flere omgange blevet kåret, 
som et af verdens bedste dykkersteder. 

Mange af vores samarbejdende hoteller ligger direkte ud til Rødehavet, 
med egne strande og utrolig gode dykker faciliteter. Dykkerskole er der 
også med prøvedyk ved pool eller ved åbent hav, det er  dermed muligt 
at klare alle forberedelser på hotellet uden at skulle ud på længere 
køreture. Alt er samlet et sted.  

I Egypten samarbejder vi med professionelle og arrangerede dykkerskoler 
som  er sikkerhedscertificerede jf. ISO 24803:2007. Alle vores 
samarbejdende dykkercentre kan udstede gyldige certifikater, som 
automatisk uploades på de internationale lister over certificerede 
dykkere. Der er sat utrolig høje krav til sikkerhedstandarden ved 
uddannelsen af dykkerne og ved de arrangerede dykker- og snorkelture.   

Snak med vores gruppeafdeling og få råd og vejledning omkring 
området og de mange dykkerfaciliteter og områder i Sharm El Sheikh. 
Samme kan vi skræddersy jeres næste gruppetur. 



Dykkerskole i Sharm El Sheikh 

Hos Amisol Travel arrangerer vi løbende på året dykkerskoler i Sharm 
El Sheikh. Her er der en rig mulighed for at få nye venskaber og 
møde nye spændende mennesker med samme interesse inden for 
dykning. Dykkerskolerne kan arrangeres for øvede og uøvede 
dykkere, og har minimum 18 deltagere.  

Alt er klaret hjemmefra. Du flyver til Sharm El Sheikh og bliver hentet 
af vores guider i lufthavnen. Efter ankomst er der velkomstmøde og 
introduktion til området.  

På vores dykkerskole der bor man på 3 stjernet hotel med eller uden 
all inclusive, og her vil der i løbet af ugen blive afholdt forskellige 
arrangementer både om dagen og om aftenen. Der vil i løbet af 
ugen også være tid til ren afslapning på hotellet.  

Professionelle engelsktalende instruktører guider alle kursister 
igennem forløbet, hvor der både er daglig instruktion og dyk ved 
pool og åbent hav. Dykkerskolen varer normalt 1 uge og bliver 
afsluttet med en hyggelig aften med overrækkelse af dykker 
certifikater, priser og en rigtig god middag.  

I løbet af ugen vil der være rig mulighed for at opleve Sharm EL 
Sheikh by, med en arrangeret udflugt på kamelryg i ørkenområdet.   

 



Dykkerpakker for øvede 
Er du erfaren dykker og har dykkercertifikater, så har du stadig muligheden 
for at tillægge ekstra certifikater under rejsen. Det stopper ikke ved et Padi 
Open Water kursus, her har du bare banet vejen til endnu flere fordele. Alle 
kursusophold er med/under TDI og PADI TECREC træningsfaciliteter. Alle 
instruktør kursus priser er excl. Fly og hotel.  

 

Padi Divemaster kursus. Det sikre skridt mod en professionel dykker karriere. 
Dvs. at du lærer at supervise i teori, teknikker og får slebet alle kanter af 
dine egne dykkerfærdigheder. Efter2 eller 4 ugers kursus, er du klar som 
dykkerinstruktør. Kurset er lavet som 2 eller 4 ugers kursus med Certifikat og 
praktik.  Priser fra 4.595 DKK. (excl. Fly og hotel)  

 

Padi Instructor Development Kursus.  Bliv en certificeret Padi instuktør og 
tillæg denne uddannelse til dit dykkercertifikat. Kurset dækker over en 
varighed af 4 dage for Assistant Instruktor, priser fra 3.395 DKK, eller et 10 
dages kursus for Open Water Scuba Instruktør fra 6.695 DKK.   

 

Vi kan tilbyde mange former for kursus forløb og certificeringer, så snak 
med vores gruppeafdeling og forhør dig om vores mange muligheder 



Dykkerpakker for nybegyndere 
Sharm El Sheikh er et sandt mekka for dem som vil ned og lære at dykke, 
eller for dem som vil opleve det vidunderlige undervandsliv med snorkel. 
Her er du sikret en fantastisk oplevelse, grundet de mange 
farvestrålende fisk og det store utal af koraller. Afhængig af området 
man snorkler eller dykker, så kan man dykke ned til skibsvrag, langs stejle 
eller knap så stejle koralvægge 

Vil man prøve kræfter med et prøvedyk for at se om dykning er noget 
for dig, så er dette også en mulighed uden at man behøver at tage et 
dykkercertifikat. Aldersgrænsen her er minimum 12 år.  

 

Padi adventure kursus 

Her får de grundlæggende dykkerfærdigheder når du tager et Padi 
Adventure dykker kursus. Kurset tager 1 dag, hvor der er planlagt 3 dyk i 
løbet af dagen plus instruktion. Med et Padi Adventure Kursus bliver man 
ikke certificeret Padi dykker, men man har en mulighed for at blive 
introduceret til livet under vand. Priser fra: 1195 DKK.  

Padi Advanced Open Water 

Her har du mulighed for at blive certificeret Padi Advanced Open Water 
dykker, og kurset tager to dage. Samlet har man 5 dyk, inkl. dybde dyk 
og 3 selvvalgte dyk med instruktør. For at gennemføre kurset skal man op 
til en skriftlig prøve, som skal gennemføres for at få sit dykker certifikat.  
Priserne er afhængig af antal dyk og inkl. leje af udstyr, dykkercertifikat 
og instruktion Priser fra: 1.995 DKK.   



Kontakt vores gruppeafdeling  
allerede i dag 

Amisol Travel A/S 
Engelsborgvej 48A, St 
2800 Kgs. Lyngby 
www.amisol.dk  

Email:  post@amisol.dk   
Tlf.:       80 401 402 


