
S/Y Palau Siren Wyspy Palau (27-12-2014 - 06-01-2015)

Safari nurkowe na S/Y Palau Siren wypływają z Koror i trwają 7 lub 10 dni. W trakcie rejsu
odwiedzane są takie miejsca, jak German Channel, New Drop Off, Ulong Channel i Blue Corner.
Kolejność zależy od warunków pogodowych, prądów i faz księżyca. Ponadto, w Malakal Harbour
nurkuje się do wraku Iro Maru i w Chandelier Cave. Przy Ulong nurkowie mogą spodziewać się
nurkowań w silnych prądach z rekinami rafowymi, papugorybami, trewalami. Nurkowaniom od Blue
Holes do Blue Corner towarzyszą żarłacze szare oraz Napoleony. German Channel to miejsca na
nurkowanie z mantami, które zbierają się tu na żerowanie i czyszczenie. Przy Wyspie Peleliu można
spotkać żarłacze bycze, rekiny srebrnopłetwe i czarnopłetwe. Podczas 10-dniowych rejsów dociera
się do najdalej na północ wysuniętych miejsc nurkowych przy Wyspie Badeldaob.

W wielu kanałach występują bardzo silne prądy i niezbędne są haki rafowe, chociaż nurkowanie na
Palau jest odpowiednie dla nurków na każdym poziomie wyszkolenia.

Nitrox dla osób posiadających uprawnia - free.

S/Y Palau Siren- zdjęcia łodzi.

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

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. 

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


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 Palau, 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 Palau w wyjątkowych warunkach może odpoczywać 16 osób.

Trasa : Wyspy Palau - 10 dni.

Trasa łączy nurkowania na wrakach, w prądzie i nurkowania nocne. Rekiny rafowe i manty można
zobaczyć w obfitości, wraz z pięknymi rafami koralowymi. 

Wyruszamy z Koror, spędzimy 7 albo 10 dni wybierając najpiękniejsza miejsca nurkowe takie jak
German Channel, New Drop Off, Ulong Channel czy Blue Corner. Kolejność miejsc ustalą
warunki pogodowe takie jak prądy morskie czy fazy księżyca .

W Malakal Harbour zanurkujemy na wraku japońskiego statku zaopatrzeniowego Iro Maru, który
zatonął podczas operacji „Desecrate” oraz w jaskini Chandelier.

W miejscach takich ja Ulong Channel i Siaes Corner, spodziewać się należy szybkich prądów oraz
dużej ilości rekinów z młodymi. 



German Channel to utworzony przez człowieka płytki kanał łączący lagunę z zewnętrzną rafą.
Został wykopany przez Niemców na początku XX wieku w celu umożliwienia transportu fosforanów z
wyspy Angaur do portu Koror. Dzisiaj kanał licznie odwiedzany jest przez manty, które odżywiają się
tu planktonem przynoszonym przez silne prądy morskie. W ujściu kanału znajdują się tzw. stacji
czystości – miejsca, w których ryby pozbywają się pasożytów – i to właśnie tam będziecie mogli z
bliska obserwować te wielkie niesamowite stworzenia. Miejsce to, znajduje się na głębokości 18
metrów, a piękny ogród koralowy rozciąga się od 7 do 13 m.

Blue Corner uważany jest za jedno z najlepszych na świecie miejsc do nurkowania. Pionowa,
przepastna ściana znana jest z tego, że znajduje się na niej prawdziwe bogactwo podwodnego życia.
Są tam wielkie ryby pelagiczne: ławice barakud i przeróżnych gatunków ryb tropikalnych, a także
żółwie i rekiny, z którymi spotkanie macie wręcz zapewnione. Blue Corner pełne jest ponadto
miękkich i twardych koralowców oraz fantastycznych form wachlarzowatych. Ten łańcuch
podwodnego życia odżywiany jest dzięki silnym prądom morskim. Zalecamy nurkowanie na
głębokości 15 do 24 metrów. Nie jest to propozycja dla początkujących nurków.



Cena zawiera:
zakwaterowanie na łodzi
transfer z lotniska i z powrotem
pełne wyżywienie ,przekąski, herbatę, herbatę owocową, kawę, wodę, napoje bezalkoholowe
gazowane, soki, soki świeżo wyciskane, ciastka, lokalne piwo
pakiety nurkowe
przewodników nurkowych
butlę, balast, pas balastowy
wypożyczenie sprzętu nurkowego poza komputerem i latarką - za 5 euro za dzień
kajaki

Cena nie zawiera:
przelotu (wyceniamy w momencie rezerwacji) - ok 5000 PLN
opłat parkowych i portowych 155 euro za osobę
napojów alkoholowych poza piwem
masaży
usług pralni
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