Cocos Island

Cocos Island

Zapraszamy Was na niezwykłą, bujnie porośniętą
Wyspę Kokosową leżącą na Pacyfiku 500 km od
wybrzeży Kostaryki. Jest największą na świecie
niezamieszkałą wyspą. Rafy koralowe otaczające
wyspę to dom dla mant, tuńczyków, żółwi,
merlinów i oczywiście rekinów wielorybich. Jeżeli
pogoda pozwoli, uczestnicy będą mogli spacerować
po dżungli na Wyspie Kokosowej i kąpać się pod
licznymi wodospadami. Nurkowanie przy Wyspie
Kokosowej jest wyjątkowym przeżyciem i z
pewnością jednym z najbardziej fascynujących
miejsc tego typu na świecie. Znajdziemy tu okazję
do spotkania przede wszystkim gatunków
paleologicznych: rekina wielorybiego, ławic rekinów
młotów, merlinów, orleni oraz żółwi.

Cocos Island jest jedyną wyspą na Pacyfiku
zachodnim, gdzie występują tropikalne deszcze.
Przenikanie się lokalnego ekosystemu oraz
naturalnych warunków wyspy sprawia, że można
spotkać pod wodą i na powierzchni wyjątkowe okazy.
Nurkowanie możliwe jest przez cały rok –
temperatura wody waha się między 20 a 28 stopni.
Podczas rejsu, w zależności od warunków
pogodowych i programu na dany dzień, możecie się
zanurzyć aż 3 – 4 razy dziennie!

NURKOWANIE PRZY WYSPIE KOKOSOWEJ
Wyspa Kokosowa to obok Galapagos i Malpelo najbardziej znane i spektakularne miejsce spotkań dużych
ryb. Jest podwodnym parkiem narodowym, a od 1997 należy do światowego dziedzictwa kulturowego.
Ośmiu strażników mieszka przez cały czas na wyspie w celu ochrony zwierząt. Większość nurkowań odbywa
się przy pobliskich skałach i wysepkach. W tych miejscach znajdują się stacje czyszczenia, w których
regularnie zjawiają się min. duże stada rekinów młotów. Niezliczone białonose żarłacze rafowe są w ciągu
dnia bardzo mało aktywne, dzięki czemu można się im dobrze przyjrzeć. Podziwiać można tu również wielkie
ławice ryb, takich jak: makrele czy barakudy, a także duże ryby - między innymi: rekiny szaronose, manty,
rekiny wielorybie, delfiny i walenie. Poza tym praktycznie na każdym nurkowaniu można spotkać żółwie,
mureny i langusty. Skały są dość słabo porośnięte i nie ma tutaj korali ani gąbek.

Do jednych z najbardziej
znanych MIEJSC NURKOWYCH
na COCOS ISLAND należą:
Manuelta Outside

Manuelta inside

Głębokość: 18-39 metrów
Życie morskie: rekiny młoty, white i black tip reef
sharks, orlenie, manty, yellow fin tuna, żółwie,
ostroboki.

Głębokość: 6-21 metrów
Życie morskie: white tip i black tip reef sharks, manty,
orlenie, żółwie, mureny.

Stopniowo opadające zbocze składa się z wielu
dużych bloków skalnych, za którymi nurkowie mogą
się łatwo ukryć, by podziwiać rekiny młoty.
Większość atrakcji znajduje się na głębokości 18-39
metrów.

Silverado
Głębokość: 10-12 metrów
Życie morskie: silver tips.
Silverado to jedyna na Wyspie Kokosowej cleaning
station dla silvertip reef sharks. Spotkanie z tymi
rekinami jest pewne na 99%. Gdyby jednak szczęście
nie dopisało warto przyjrzeć się dokładniej rafie.

Submerged rock
Głębokość: 27-36 metrów
Życie morskie: rekiny młoty, white tip i black tip
reef sharks, orlenie, manty, żółwie, yellow fin tuna,
silk sharks, sailfish, wahoos i delfiny.

Jest to jedno z lepszych miejsc położonych przy
spokojnych wodach zatoki Chatham. Ponieważ obszar
ten jest dosyć osłonięty występują tu jedynie słabe
prądy. Na głębokości 6 do 21 metrów znajduje się
piękny ogród. Jest to prawdziwy raj dla fotografów
makro. Można tu zobaczyć niezliczone ryby, homary,
twarde korale. Również duże ryby pojawiają się tu
często, w tym rekiny młoty, white tip i black tip reef
sharks. Jest to także wspaniałe miejsce na
nurkowanie nocne ze względu na wychodzące na żer
white tip reef sharks.

Bajo alcyone
Głębokość: 27-36 metrów
Życie morskie: rekiny młoty, white tip i black tip reef
sharks, rekiny wielorybie, orlenie, manty, żółwie,
yellow fin tuna, silk sharks, sailfish, wahoos i delfiny.
To legendarne miejsce jest prawdopodobnie jednym
z najlepszych nurkowisk na całym
świecie. Nie ma słów, które mogą je opisać- trzeba to
zobaczyć na własne oczy.

Kolejne legendarne miejsce należące do najlepszych na świecie, warte obejrzenia ze względu na różnorodność
dużych stworzeń jakie tu występują.

Bait ball

Big dos amigos

Głębokość: 0-6 metrów
Życie morskie: green jacks, yellowtail grunts,
rainbow runner, silky sharks, black tip reef sharks,
delfiny i tuńczyki.

Głębokość: 18-36 metrów
Życie morskie: white tip reef sharks, marble rays,
rekiny młoty i mobula rays.

Nurkowie mogą tu być świadkami fenomenalnego
wydarzenia: małe bait fish szukające schronienia
przed drapieżcami formują srebrną ruchomą kulę.
Próbują w ten sposób zmylić napastnika. W środku
kuli można znaleźć wiele gatunków bait fish a wokół
wielu drapieżców.

Dos Amigos Grande to największa, wysunięta na
południe skała na Wyspie Kokosowej. Majestatyczny
łuk sięgający od 8 metrów do piaszczystego dna
położonego na 36 metrach jest największą atrakcją
tego miejsca i stanowi schronienie dla homarów i
wielu innych kolorowych stworzeń. Warto zabrać ze
sobą latarkę, by nie przeoczyć żadnego pięknego
fragmentu.

Punta maria
Głębokość: 24-36 metrów
Życie morskie: rekiny młoty, white, black i silver tip
reef sharks, marble rays, ośmiornice.
Punta Maria wznosi się z dużej głębokości na 28 metrów,
gdzie znajduje się główna skała z dwoma pinaklami.
Miejsce to można odwiedzić jedynie przy odpowiednich
prądach. Jest to cleaning station dla rekinów młotów oraz
marble rays i white tip reef sharks.

Dirty rock
Głębokość: 6-39 metrów
Życie morskie: rekiny młoty, white tip i black tip reef
sharks, marble rays, orlenie, mobula rays, ostroboki i
żółwie.
Dirty Rock to jeden z głównych powodów, dla którego
nurkowie wracają na Wyspę Kokosową. Jest to jedna
z najbardziej spektakularnych formacji skalnych
pełnej różnorodnego życia.

Okeanos Aggressor - opis łodzi
35 metrowy statek jest komfortowy i bardzo przestronny. Odpowiedni dla
maksymalnie 22 osób. Do dyspozycji jest 9 podwójnych kabin i jedna z czterema
łóżkami. Wszystkie kabiny posiadają własną łazienkę, indywidualnie regulowaną
klimatyzację i telewizor oraz wideo. Podwójne kabiny mają jedno podwójne i jedno
pojedyncze łóżko, w czteroosobowej kabinie są dwa podwójne łóżka i dwa
pojedyncze. Na statku znajduje się obszerny salon, oddzielna jadalnia, pokład do
opalania, pokład nurkowy wyposażony w dużą platformę nurkową oraz laboratorium
do wywoływania slajdów. Standardy bezpieczeństwa i wyposażenie elektroniczne
zgodne są z najnowszymi standardami technicznymi. Na pokładzie istnieje możliwość
napełnienia butli nitroksem. Dwie szalupy.

Galeria zdjęć: http://www.aggressor.com/cocos-gallery.php

