
S/Y Indo Siren Komodo (22-09-2015 - 02-10-2015)

Park Narodowy Komodo jest jednym z najpiękniejszych miejsc do nurkowania na świecie.

Wody oblewające wyspy wchodzące w skład parku charakteryzują się ogromnym bogactwem flory i
fauny, a także doskonałą przejrzystością, nierzadko przekraczającą 30 m.

Park tej jest chyba jednym z najbardziej znanych ze wszystkich 50 parków Indonezji.

Dzieje się tak za sprawą imponujących rozmiarów warana, zamieszkującego Wyspę Komodo oraz
setki małych wysepek w pobliżu.

Komodo należy do tzw. Koralowego Trójkąta, regionu o najwyższej podwodnej bioróżnorodności na
świecie. Rafy Komodo oferują nurkowanie bardzo zróżnicowane, dla miłośników wielkich ryb oraz
nurkowań makro.

Nurkowanie możliwe jest przez cały rok. Najlepszy okres na nurkowanie to miesiące od kwietnia do
listopada. Temperatura wody wynosi od 27º C do 30º C, jednak w pewnych miejscach może być
odrobinę niższa. 

S/Y Indo Siren- zdjęcia łodzi.

40 m luksusowa łódź safari Indo Siren jest członkiem floty Siren od kwietnia 2011 roku.Jest bliźniaczą
siostra jachtów, S / Y Siren Philippine i S / Y Siren Palau. 

http://scubatravel.com.pl/sy-indo-siren/


Kabiny wyposażone są łoża małżeńskie lub dwa pojedyncze łóżka, w razie potrzeb naszych klientów
kabiny mogą być przekształcone w trzyosobowe. Wszystkie posiadają indywidualnie sterowaną
klimatyzację, łazienkę z ciepła wodą. Dodatkowym wyposażeniem są ręczniki, szlafrok, suszarka do
włosów.

Jadalnia jest bardzo przestronnym i doskonałym miejscem do spożywania posiłków. 
Duży pokład nurkowy zapewnia tyle miejsca, alby każdy czuł się jak najbardziej komfortowo,
przygotowując się do nurkowania.

Na łodzi są specjalnie oznaczone obszary dla ładowania i przygotowania aparatów i kamer wideo, S /
Y Siren Indo, jak wszystkie inne jachty floty Siren, naprawdę są doskonale przygotowane dla
amatorów fotografii podwodnej.

Jacht zbudowany na indonezyjskiej wyspie Sulawesi z drzewa żelaznego i  drzewa teak. 

Na pokładzie S / Y Siren Indo w wyjątkowych warunkach może odpoczywać 16 osób.

Trasa - Komodo
Program rejsu obejmuje 11 dni / 10 nocy i rozpoczyna się w Bima Bay na wyspie Sumbawa.



Miejsca nurkowe na trasie Komodo:

Sangeang Island & Gili Banta. Do 4 nurkowań na tej małej aktywnej wulkanicznie wyspie. 

Nurkowanie 1. - Techno Reef - rafa porastająca ciemny wulkaniczny piasek upstrzony krzaczkami
czarnych korali, jest ona domem dla wielu stworzeń takich jak pink squat lobster, popcorn shrimps,
ghost pipefish,  garden  eels,  long nose hawkfish oraz cuttlefish.
Nurkowanie 2. - Estuary - znaleźc tu można koniki morskie uczepione polipów oraz gorgonii wzdłuz
całej rafy, podczas gdy piaszczyste łaty są spotem dla krewetek oraz ślimaków nagoskrzelnych.
Nurkowanie 3. - Hot Rocks - nurkowanie na płytkiej rafie obfitującej w clown triggerfish, box fish,
blue yellowtail blenny, dragonet, anemone.
 
Po trzech nurkowaniach na Sangeang Island kierujemy się na Gili Banta gdzie wykonamy nurkowanie



nocne (Nurkowanie 4. ) w miejscu nazywanym "Circus" gdzie występują obrączkowane ośmiornice
(blue ringed octopus) oraz stargazery. Dalszy kierunek to już Narodowy Park Komodo gdzie
zacumujemy w zatoczce.

Północne Komodo - do 4 nurkowań. Kolejne 7 dni spędzimy w obrębie Narodowego Parku
Komodo.

Nurkowanie 1 - Coral Garden - łagodne koralowe zbocze z ogromnymi gorgoniami i porozrzucanymi
piaszczystymi łatami. Jest to idealne miejsce do spotkań z rekinemi rafowym (white tip shark) a także
mantami. Po nurkowaniu w tym miejscu przeniesiemy się do Gili Lawa Laut na kolejne nurkowania
Nurkowanie 2 i 3 - W zależności od prądów wybierzemy Castle lub Crystal Rocks. Te podwodne
szczyty ledwie docierają do powierzchni wody i są chętnie odwiedzanym punktem przez spore
szkołki ryb. Częstymi gośćmi są tu rekiny rafowe: white tip oraz grey tip a także szkółki fusilierów,
snaperów oraz surgeon fish. Obok nich w toni unoszą się dostojnie manty oraz napoleony,
pozwalając nurkom na naprawdę bliskie podpłynięcia.
Nurkowanie 4 - nurkowanie nocne w zatoce - ta zatoczka znana jest ze spotkań z mantami (mobula
i manta ray)

Gili Lawa Laut & Current City - 4 nurkowania

Nurkowanie 1 - Shotgun! Dzień rozpoczyna się od szybkiego nurkowania podczas którego kierować
będziemy się na rafy pomiędzy wyspami Gili Lawa Laut. Rafa zbudowana jest z jaskrawo kolorowych
miękkich korali, dużych stołowych formacji oraz gorgonii. Podczas tego nurkowania poczujecie się
jakbyście zostali wystrzeleni niczym torpeda gdy prąd będzie spychał Was wzdłuż zbocza rafy wokół
wyspy. Jest to naprawdę niezapomniane przeżycie.

Kolejne nurkowania również z prądem w miejscu "Current City" (Miasto Prądów) a dokładnie w
Tattawa Besar i Tattawa Kecil. Prądy będą widoczne już przy powierzchni wody zapowiadając
nurkowanie jak na wyciągu ;) Przy tych nurkowaniach spotkamy white tip'y, manty, żółwie oraz
szkółki barakud i snapperów i nie ma co się obawiać znajdziecie sporo miejsc w których będziecie
mogli "schronić i przycupnąć" na podziwianie i odpoczynek.

Nurkowanie 4 - Dragon Besar - w tym miejscu robimy nurkowanie przy zachodzie słońca aby
znaleźć łączące się w pary Mandaryny i urocze dragonetki. Dodatkowymi gośćmi podczas nurkowań
będą frogfish'e, pipefish'e i malutkie cuttlefish. 

Dragon walk & Nsa Kode, Rinca - 3 nurkowania

Wyspa Rinka jest domem dla wielu różnorodnych gatunków dzikich zwierząt. Wśród nich czarny
bawół, dzikie świnie, jelenie, małpy no i oczywiście ostatnie smoki na ziemi - Smoki z Komodo.
Spędzimy cały poranek na trekingu w towarzystwie strażnika parku ucząc się i podziwiając te
legendarne zwierzęta.

Po spotkaniu ze smokami zmierzamy na południe Rinca na małą wyspę Nusa Kode - tutaj
temperatura wody może spaść do 20*C i ma barwę bardziej zielona niż w pozostałych rejonach Parku
Komodo. Na pobliskiej plaży ponownie będzie można zobaczyć żerujące smoki oraz orły budujące
gniazda w  tutejszych drzewach.

Nurkowanie 1 - Cannibal Rock, kolejne zatopiony szczyt który obfituje w wrażenia. Spotkacie tu całą
plejadę skorpen, mątw, homary, krewetki, pipefish'e, żółwie, frogfish'e oraz rhinopie.
Nurkowanie 2 - torpedo Alleu. Ciemny piasek oraz liczne formacje koralowe są idealnym miejscem, w
których chowają się najmniejsi mieszkańcy tych wód. W głębszych partiach na rozgałęzionych
gorgoniach będziemy wyszukiwać uroczych koników pigmejskich.
Nurkowanie 3 - nocne nurkowanie na Cannibal Rock lub Torpedo Alley



Nusa Kode & Południowe Komodo - 4 nurkowania

Wykonamy ponownie nurkowania na Cannibal Rock, Torpedo Alley oraz na Yellow Wall, nazwane tak
od porastających tę ścianę żółtych miękkich korali. W tym miejscu spotyka się mikroskopijne "lady
bugs" - szkła powiększające zalecane!

Późnym popołudniem przepływamy do Południowego Komodo aby wykonać nocne nurkowanie na
małym wraku łodzi rybackiej wśród sweetlips oraz żółwi.

Południowe Komodo - 4 nurkowania

Wykonamy 3 nurkowania w Manta Alley oraz German Flag - gdzie możemy spodziewać się naprawdę
dużej liczby mant przypływających tu na czyszczenie. Przytrzymując się skał będziemy podziwiać
wdzięcznie sunące manty, ślizgające się między prądami. Wśród nich szkółki surgeon fish, trigger
fish oraz ostroboków, liczne stworzenia macro jednak nie jesteśmy pewni czy w ogóle zwrócicie na
nie uwagę zauroczeni mantami.

Current City & Gili Lawa Laut - 4 nurkowania

Nurkowanie 1 - Pink Beach (unikat na skalę światową!)
Nurkowanie 2 - Wracamy na nurkowanie do Miasta Prądów by zanurkować na Batu Bolong lub na
rafie Makassar. Manty, ryby papuzie, rekiny white tip'y to tylko niektóre gatunki do zobaczenia w tym
miejscu.
Nurkowanie 3 - Gili Lawa Laut Lighthouse. W tym miejscu pojawiają się często manty, sunące wśród
zbocz pełnych ogromnych gąbek oraz gorgonii, ukrywających różowe homary, mątwy, ośmiornice
inne mięczaki.
Nurkowanie 4 - Nocne nurkowanie w chronionej zatoce.

Park Narodowy Komodo - 3 nurkowania

Nurkowanie 1 - nasze ostatnie nurkowanie na Gili Lawa Laut i tu do wyboru będzie Catle Rock,
Crystal Rock lub Shotgun.  Zanim wyruszymy na Gili Bantya, wykonamy 2 nurkowania.
Nurkowanie 2 - Roller-Coaster - Manty, tuńczyki, rainbow runners, golden i bluefin treavlly. Ponieważ
tutejsze prądy mogą być nieprzewidywalne to akurat to miejsce nie jest polecany dla każdego
nurka. Jednak coral garden to fantastyczne miejsce do odkrywania mięczaków, skorupiaków a także
spotkań z żółwiami.
Nurkowanie 3 - K2 to płytkie zbocze pokryte coral bommie. Miejsce to jest okazjonalnie nawiedzane
przez przypadkowych gości więc dlatego obserwowanie błękitu w tym miejscu jest wskazane. Na
zboczu znajdziecie węgorzyki wstążkowe, mątwy, węże morskie i plakobranch ale to tylko
przykładowa garstka tutejszych mieszkańców.
Po naszym 3-cim nurkowaniu stawiamy żagle (YES!!) i rozkoszujemy się szubką podróżą powrotną do
Bimy.

Bima Bay - 2 nurkowania

Nurkowanie 1 - The Unusual Suspects
Nurkowanie 2 - Rafa Nagoskrzelnych

Oba miejsca oferują taka różnorodność i zagęszczenie stworzonek, że trudno będzie nam je
wszystkie wymienić i zmieścić w logbookach! Frogfish, ghost pipefish, juvenile batfish, harlequin
shrimp, zebra crabs, plejada koników morskich, ośmiornice i oczywiście cały zastęp ślimaków. Płytkie
nurkowanie pozwoli nam nadal na długie nurkowanie z czasem dennym dochodzącym do nawet 80
minut. Liczba nurkowań uzależniona jest od godzin lotu powrotnego.

Popołudnie spędzimy relaksując się na pokładzie, pływając kajakiem w chronionej zatoce albo



próbując nart wodnych. Wieczorem organizujemy grilla na zakończenie tego wspaniałego rejsu.

Ostatniego dnia po śniadaniu żegnamy się z załogą statku i opuszczamy pokład ok godz. 10.00 na
transfer na lotnisko w Bimie.

Cena zawiera:
zakwaterowanie w kabinie DBL na lux. jachcie Indo Siren,
nurkowanie (nawet do 33 nurkowań)
pełne wyżywienie, przekąski i znaki, kawa, herbata,
napoje gazowane, napoje i soki owocowe,
świeże owoce i ciastka,
lokalne piwo,
lokalne transfery z / do jachtu

Cena nie zawiera:
 przelotów międzynarodowych i lokalnych,
opłaty parkowej 65 EUR/osoba,
dodatkowych noclegów przed i po rejsie,
wypożyczenia sprzętu nurkowego
koktajli i alkoholi,
masaże i pralnia (dodatkowo płatne)
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