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”Captivating Cuba”, en resebyrå baserad i London,beskriver
lyriskt Kuba som  en fantastisk plats för dykning. Vattnen
som omger Kubas övärld är varma med över 24 grader året
runt, svagt tidvatten och inga starka strömmar. Omgivet av
rika och jungfruliga korallrev är det ett paradis för dyk-
intresserade. Sikten är som genomsnitt minst 30 meter med
många olika arter av flora och fauna. Aggressiva och farliga
djur saknas.

Nummer ett på dykplatslistan är Maria la Gorda. På öns
västligaste del, i Pinar del Rio, är Maria la Gorda en under-
bart vacker plats i en av de minst exploaterade och mest
natursköna delarna av Kuba. I naturrreservatet  på halvön
Guanahacabibes finns det två dykzoner, i norr och i söder.
Havsbotten är skiktad, med givande dykning på olika djup .
Alla dykplatser ligger nära stranden, bara några få minuters
båttur från hotellet. Sevärdheterna innefattar svarta korall-
väggar och skeppsvrak från 1700-talet. Flora och fauna är i
utmärkt skick. Det finns inga strömmar och man kan dyka
året runt. Det finns grottor både i havet och på land, och
grottdykningen är utmärkt. Dykbåtarna går ut från hotellet i
Maria la Gorda på morgonen och på eftermiddagen. Natt-
dykning på begäran. Från Havanna är det ca 4 timmars
bilväg till Maria la Gorda.

Nummer två på listan är Cayo Levisa, en liten ö på nord-
västkusten, ca en timme från Havanna. Dykplatserna ligger
på öns nordsida, där det finns gott om korall, tvättsvampar
och tropisk fisk. Speciellt anmärkningsvärda är  skepps-
vraken från 16- och 1700-talen. Inte heller här finns några
strömmar. Väggar och stup finns på ganska grund nivå.
Hotel Cayo Levisa har 40 rum fördelade på stugor. Cayo

Levisa nås med båt två gånger om dagen från fastlandet på
45 minuter.

Tredje plats på listan är Cayo Largo, en ö på Kubas
sydkust 177 km söder om Havanna och 120 km öster om
Ungdomsön. Dykningen utgår från Playa Sirena. Området
innehåller några så gott som helt orörda stränder och korall-
rev. Dessutom tunnlar, branta väggar, bergskammar, berg av
korall och andra formationer. Ett stort antal fiskarter och
sköldpaddor finns i området. Ett barriärrev en kilometer från
stranden skyddar mot vågor. Vattentemperaturen ligger runt
25 grader. Hotel Sol Cayo Largo ligger på en idyllisk strand
omgiven av palmer. Inrikesflyg från Havanna till Cayo
Largo tar ca 45 minuter.

Fjärde platsen är Playa Giron, öster om Grisbukten på
Kubas södra kust, ca 2 timmars bilkörning från Varadero.
Här erbjuds främst dykning på relativt grunt vatten,  lämpligt
för nybörjare, men det finns också märkliga grottor på större
djup och brant stupande väggar täckta av korall och öppningar
där man kan dyka igenom. Det finns gott om koraller,
svampar, revfisk, mm. Dykplatserna är mindre än 80 meter
från stranden så det behövs ingen båt. Det finns också några
grottor under vatten längre in på land, för erfarna dykare.
Hotell Playa Giron har 290 rum och nås bilvägen på drygt 4
timmar från Havanna.

Slutligen, nummer fem på listan är Faro Luna i Cienfuegos
som kallas ”Söderns Pärla”, centralt på sydkusten.  Det finns
28 dykplatser i området. Faro Luna Diving Center har
skeppsvrak, höga korallformationer som ibland når upp till
ytan och kanaler. Området är känt för det ovanligt klara
vattnet, lämpligt för undervattensfotografering. Speciella
sevärdhet är en korallpelare vars storlek och skönhet med-
fört att den kallas ”Caribbean Lady” eller ”Notre Dame”.
Bil/buss från Havanna tar ca 4 timmar.

Detta kan utläsas på www.captivatingcuba.com.
”Captivating Cuba”.  Jag, har själv dykt på alla nämnda
platser utom Cayo Largo. Rangordningen kan diskuteras,
men de är alla fantastiska dykplatser. Mellan Cienfuegos
och Trinidad finns ytterligare flera mycket fina dykplatser.
I artikeln saknas också Ungdomsön  som rekommenderas
för avancerade dykare.

Fantastisk
dykning & snorkling

Fakta Kubadykning:
900 sorters fisk, 1 400 mollusk-
arter , 60 korallarter , 1 100
kräftdjursarter, 67 haj-  och rockar-
ter, 4 sköldpadds- och sjökoarter.
Huvudsakliga dykområden: Isla
de Juventud (på kartan angiven
med orten ”El Colony”), Maria la
Gorda, Varadero, Faro Luna/
Cienfuegos, Santa Lucia och San-
tiago de Cuba.  De två första sat-
sar huvudsakligen på dykare.
Ungdomsön för mer avancerade
dykare. 56 dykställen, koraller,
tunnlar, undervattenskanaler och
klyftor, vrak etc.

Kostnad: räkna med knappt 300 kr per dyk, inklusive utrustning, båttransport och instruktör.
Mer info: www.netssa.com/scuba_diving_cuba.html
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