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 Fiji Aggressor (dawniej Island Dancer II ) wypływa przez cały rok, w soboty w 7-
dniowe safari nurkowe do najlepszych raf na Fiji wokół Nigali, Wakaya, Koro i

Namenalala

Wyposażenie:
28- metrowa łódź oferuje miejsce dla 10 nurków w 5 klimatyzowanych, gustownie

urządzonych kabinach, wyposażonych w łazienkę/ toaletą.

4 kabiny Deluxe (małe podwójne łóżko i łóżko pojedyncze) znajdują się na dolnym

pokładzie.

Kabina Master (duże podwójne łóżko) na pokładzie głównym.

W restauracji znajduje się sprzęt DVD i CD oraz komputer z którego można wysyłać
maile (za dodatkową opłatą). Jedzenie jest urozmaicone, podawana jest mieszanka

kuchni amerykańskiej i miejscowej, w tym wiele świeżych owoców. Obiad serwowany

jest z reguły w formie bufetu, kolacja zaś podawana jest do stołu. Kawa, herbata,

napoje i piwo dostępne są przez cały dzien. Dostępny jest także duży pokład

słoneczny oraz wyposażony w prysznice i stoły do aparatów fotograficznych pokład

nurkowy. Istnieje możliwość napełnienia butli nitroksem. Sprzęt elektroniczny

zgodny z najnowszymi osiągnięciami techniki. Jedna szalupa.
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  Podczas safari wykonuje się od 4 do 5 nurkowań dziennie. Nurkowanie zaczyna
się w niedzielę rano, a kończy w piątek po południu. W zależności od miejsca i

prądów nurkowania odbywają się albo z łodzi głównej albo dodatkowej.
 

  Temperatura wody: listopad-kwiecien 27-29C
   Pianka rekomendowana: 3-5 mm
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Archipelag Fidżi, nazywany nieoficjalnie „stolicą świata miękkich koralowców”, obfituje

w miejsca wspaniałe i naprawdę bajecznie kolorowe, gdzie podziwiać można korale we

wszystkich kolorach tęczy, na których występują wszystkie gatunki ryb mieszkających

na rafach. Jest tu tak wiele wysp i wysepek, że konieczne jest podjęcie decyzji, czy udać
się na safari nurkowe i zobaczyć najlepsze miejsca do nurkowania, czy pozostać w

jednym miejscu i poznać je dokładnie.

Najbardziej atrakcyjne miejsca leżą w cieśninie Somosomo Strait między wyspami

Vanua Levu i Taveuni, na 32 km rafie Rainbow Reef.

To tu znajduje się najsłynniejsze nurkowisko Fidżi – Great White Wall. Do tej

niesamowitej ściany droga prowadzi przez tunel, po przepłynięciu przez niego oczom

ukazuje się nieziemski widok – opadająca w niezmierzone głębiny ściana, pokryta w

całości koralowcami, które żywiąc się dają efekt świecenie – podobnego, jak podczas

patrzenia na szczyt pokryty śniegiem, na który padają słoneczne promienie.

Innym ciekawym miejsce jest Purple Wall – ściana przechodząca w łagodniejszy stok,

oferująca nurkowanie w dryfie i tworząca tętniące życiem urwisko z olśniewającymi

koralami, gorgoniami, liliowcami i piórówkami.

W pobliżu, w miejscu zwanym Zoo spotkać można barakudy, rekiny rafowe, manty i

orlenie.

Z kolei na oddalonym od Taveuni miejscu nurkowym w okolicy wyspy Wakaya można

oglądać manty i młoty w Manta’s Rock – podczas nurkowania w wielki błękit, a w

Wakaya Passage – przy ścianie wśród korytarzy i nawisów pokrytych miękkimi

koralami.
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