
M/V Mermaid II - 33-metrowy statek dysponuje 8 podwójnymi kabinami Deluxe na 
pokładzie głównym i dwiema standardowymi podwójnymi kabinami na pokładzie dolnym. 
Wszystkie są klimatyzowane. Kabiny na dolnym pokładzie dzielą ze sobą prysznic i toaletę. 
Do dyspozycji jest komfortowy klimatyzowany salon z telewizorem i wideo, duży pokład 
słoneczny i laboratorium do wywoływania slajdów. Przestronny pokład nurkowy z oddzielną 
platformą oferuje wystarczająco miejsca dla gości. Istnieje możliwość napełnienia butli 
nitroksem. Elektroniczne wyposażenie i standardy bezpieczeństwa odpowiadają 
najnowszym osiągnięciom techniki. Dwie szalupy. 

 

ZDJĘCIA : http://www.mermaid-liveaboards.com/mermaid-ii-gallery/ 

Length 33 m/104 feet 
Max Guests 16 main deck in 8 Deluxe Double/Twin bed 
+ 2 in lower deck budget twin 

Beam 7 m/21 feet 4 x staff cabins 

Draft 2.5 m/8 feet 11 Bathrooms with hot water 

Water 
20.000 l + 
watermaker 

2 stern back deck showers 

Fuel 16.000 l 1 a/c saloon with flat screen TV, DVD, music 

Cruising Speed 9.5 knots Large film and book library 

Max Speed 12 Knots Dive Platform: 18sqm 

Dinghies/RIBS 2 x4.7 m ladders Dive Deck: Massive 35 sqm with 6 rinse tanks 

Engines Hino 2 x 450 HP and camera set up areas + air blowers 

Generator Hino 2 x 150 KVA Hot fluffy towels after each dive 

Compressor 
Bauer 3 x 215 
l/min 

Sundeck and bath towels 

Nitrox 
Membrane 

600 l/min 32-36% Minimum 300 thread count bed linens 

Air-Conditioner 
Individually 
Controlled 

Hotel Style Beds, Sundeck Towels, Bath Towels 

 

http://www.mermaid-liveaboards.com/mermaid-ii-gallery/
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 TRASA: Bali – Komodo –  Bali 

 

1 DZIEŃ, sobota 

Zaokrętowanie na MV Mermaid między 14:00-16:00 w Benoa Harour Bali. Omowienie zasad 
bezpieczeństwa. Kolacja serwowana ok. 19:00 i przepłynięcie nocne na Moyo Island. 

2 DZIEŃ, niedziela - 3 nurkowania 

Przygoda rozpoczyna się od nurkowań w przejrzystych wodach w pobliżu anielskiej rafy 
(Angel Reef) w okolicy wyspy Moyo. Kolejnym punktem programu jest lunch w okolicznej 
wiosce. Po lunchu nurkowanie na rafie Panjang, gdzie można spotkać koniki morskie 
(pygmyseahorses). Kolejne dwie godziny zajmie rejs na wyspę Satonda, a tam po obejrzeniu 
tysięcy nietoperzy wylatujących na łów po zachodzie słońca możliwość nocnego nurkowania. 
Po nurkowaniu i kolacji - całonocny rejs ku wyspie Sangeang, znajdującej się na północ od 
wybrzeża Sumbawa. 

3 DZIEŃ, poniedziałek - 4 nurkowania 

Nurkowania w okolicy wyspy Sangeang znane są z tego, że można tu spotkać karłowate 
koniki morskie, są tu też podwodne gorące źródła, dzięki którym mogło tu zaistnieć 
unikatowe życie podmorskie. Następnie rejs do Gili Banta, gdzie znajdują się dwa wyjątkowe 
miejsca nurkowe. Tanduk Rusa słynie z niezwykłych korali i dużych ryb, zaś GPS Point jest 
doskonałym miejscem obserwacji rekinów i ryb pelagicznych. Wizyta w  Parku Narodowym 
Komodo i nurkowanie nocne w Gili Darat South Passage. Obecność śpiących żółwi morskich, 
kolorowych szkaradnic, czy hiszpańskich tancerek (spanishdancer) sprawia, że jest to idealne 
miejsce na nurkowanie nocne. 

4 DZIEŃ, wtorek - 4 nurkowania  

W pobliżu Taka Toko Gili Lawalaut nurkowanie w poszukiwaniu szarego rekina rafowego i 
delfinów, o ile pozwoli na to stan wody. Możliwość zanurzenia w szybkim prądzie z rybami 
pelagicznymi i mantami w okolicy Lighthouse Reef lub Old Passage. Kolejnym przystankiem 
będzie Crystal Rock, gdzie jest okazja zobaczyć miękkie koralowce, napoleony, znane też 
jako wargacze morskie, rekiny, żółwie morskie i manty. Stamtąd rejs na południe, gdzie 
znów będzie można zanurkować nocą w pobliżu Pink Beach, niedaleko wejścia do Parku 
Narodowego Komodo. 

 

 

 

 



5 DZIEŃ, środa - 3 nurkowania 

Dzień rozpocznie się wycieczką do Parku Narodowego Komodo, gdzie żyją warany, 
największe jaszczurki na ziemi. Po wycieczce relaks podczas rejsu na wyspę Horseshoe Bay 
Rinja. Nurkowanie w miejscu zwanym Cannibal Rock. Jest ono znane na całym świecie z 
niezwykłego bogactwa podwodnej fauny. W tym spokojnym miejscu łódź pozostanie na noc. 
Po raz kolejny możliwość zanurkowania w nocy. 

 

6 DZIEŃ, czwartek - 4 nurkowania 

Rejs w stronę wyspy Padar, której okolice obfitują w rekiny, ślimaki nagoskrzelne, ryby, 
pokolce i diabły morskie. Takat Makasar (Aleja Mant) oferuje możliwość zobaczenia całych 
skupisk mant. BatuBolung jest matecznikiem napoleona, żółwi morskich, tuńczyków 
błękitnopłetwych. Następnie pożegnanie z Parkiem Narodowym Komodo, nurkowanie w Gili 
Banta z rekinkiem marmurkowym. Nocą rejs z powrotem w kierunku wyspy Satonda. 

 

7 DZIEŃ, piątek - 2 nurkowania 

Przed zawinięciem do portu Benoa na Bali, jeszcze dwa fantastyczne nurkowania na 
wyspach Satonda i Moyo, gdzie można spotkać mureny wstążkowe, żółwie morskie i mątwy. 

 

8 DZIEŃ, sobota  

Po śniadaniu  transfer na brzeg - na lotnisko/do hotelu. 

 

 

 

 


