Łódź Carpe Diem posiada pełne zaplecze przystosowane dla wygody płetwonurków, to
doskonała, 35-metrowa luksusowa łódź motorowa. Została wybudowana latem 2008r, dzięki
temu mamy do dyspozycji nowy, pięknie wykończony (salon w drewnie) jacht, na którym
spędzimy niezapomniane chwile. Pozwala ona na efektywne i komfortowe prowadzenie
safari nurkowego, a równocześnie zapewnia komfortowy pobyt i wypoczynek. Na łodzi
znajdują się 3 pokłady. W głównym barze serwowana jest przez 24godziny kawa, herbata,
woda, oraz za dodatkową opłatą, możliwe jest zakupienie pełnej oferty win, likierów oraz
koktajli. Sala do wypoczynku, czasem zamieniana na parkiet taneczny wyposażona jest
również w duży telewizor z możliwością odtwarzania filmów DVD. Na zewnątrz do dyspozycji
mamy kącik wypoczynkowy, gdzie można wypić popołudniową kawę równocześnie
podziwiając nieziemski kolory Oceanu Indyjskiego. Duże pomieszczenie przeznaczone na
spożywanie wspaniałych posiłków, jest tak usytuowane, aby równocześnie zapewnić nam
możliwość podziwiania malowniczych malediwskich wysp w trakcie smakowania
wyśmienitych dań przygotowanych przez Mistrza Kuchni. Jadłospis zawiera dania
europejskie jak
również
specjalności
kuchni
malediwskiej
oraz tajskiej. Z
górnego pokłady
schody
zaprowadzą nas
jeszcze wyżej na Pokład Słoneczny, gdzie można zażywać kąpieli w ciepłych promieniach malediwskiego
słońca. Podczas safari naszej łodzi towarzyszy mała łódź dhoni - to nasze nurkowe zaplecze
techniczne, na niej będzie przechowywany i serwisowany nasz sprzęt. Asysta dhoni służy
precyzyjnemu zrzucaniu i podejmowaniu nurków w odpowiednim miejscu, a także
komfortowi Gości - na czas nabijania butli dhoni oddala się, by hałasem nie zakłócać
odpoczynku Gości.
Pokład dolny: 6 kabin dwuosobowych dla gości, wyposażonych w okno (20x15cm), toaletę,
prysznic z ciepłą wodą, ręcznik mały oraz ręcznik kąpielowy, klimatyzację.
Pokład główny: 2 kabiny o wyższym standardzie, wyposażone w okno (50x70cm), toaletę,
prysznic z ciepłą wodą, ręcznik mały oraz ręcznik kąpielowy, klimatyzację.
Salon. Miejsce przygotowane na briefingi przed nurkowaniem.
Pokład górny: 2 kabiny luksusowe, wyposażone w okno (50x70cm), toaletę, prysznic z ciepłą
wodą, ręcznik mały oraz ręcznik kąpielowy, klimatyzację.
Pomieszczenie z Internetem.
Kącik wypoczynkowy.
Duże pomieszczenie przeznaczone na spożywanie posiłków.

Harmonogram posiłków:
6.30 - kawa, herbata, ciastka
8.00 - 10.00 śniadanie
13.00 - 14.30 obiad
19.00 - 21.00 kolacja
Dodatkowo dwa razy dziennie przekąski z kuchni tajskiej oraz malediwskiej.

Dane techniczne łodzi:
Rok budowy: 2008
Port rejestracji: Male, republika Malediwów
Długość: 35 m
Szerokość: 10 m
Maksymalna liczba gości: 20
Liczba kabin: 10 (1 apartament, 1 deluxe, 2 wysokiego standardu, 2 wyższego standardu, 4
standardowe)
Liczba łazienek: 13
Klimatyzacja: w każdym pokoju i w każdym miejscu na łodzi
Liczba załogi: 10 + 3 na łódce dhoni
Silnik: Doosan Daewood Diesel Engine 650 Hp
Pojemność silnika: 7,000 litrów
Nawigacja: GPS, Sounder
Komunikacja: Radio VHS, internet, GSM
Generatory: 2xDoosan Daewood Marine Soundproof, 50 Hz, 380V, 45 KW
Prąd elektryczny: 220/50 Hz, 24h na dobę
Zbiornik wody: 5000 litrów
Stacja odsalania: 16000 litrów/dziennie (2xOsmotic Treatment Plants-Wasco Atlantic 400)
Pralnia: tak
Łódź do nurkowania dhoni: tak
Nitrox na pokładzie: tak
Kompresory HP: 2XMCH 16 Coltri Sub (53 L/min, 18CFM), Bauer M320
Nitrox Gen: Coltri Sub LP280 Rotary Silent, Nuvair Membrane
Tlen FA na pokładzie: tak, 10,500 litrów
Wypożyczalnia sprzętu nurkowego: tak, wraz z aparatem i kamerą
Szkoła nurkowania: tak
Inne aktywności: Windsurfing, Jet Ski, O-ring, lekcje salsy

Wirtualne zwiedzanie łodzi:
https://www.carpediemmaldives.com/virtualtour/carpediem/
https://www.carpediemmaldives.com/virtualtour/carpediem/?tour=dining
https://www.carpediemmaldives.com/virtualtour/carpediem/?tour=sundeck

Kabiny:
https://www.carpediemmaldives.com/virtualtour/carpediem/?tour=cabin_sun

Film - co możemy zobaczyć pod wodą:
https://vimeo.com/65621278

Film - Malediwy:
https://vimeo.com/142464215

DWIE TRASY SAFARI:
1. North Male - South Ari - Meemu - Vaavu - South Male
2. North Male - Ari - Vaavu - South Male
Ari Atoll - ma do zaoferowania różnorodne nurkowiska, na których spotkanie większych
gatunków ryb jest niemal pewne.

- Maaya Thila: należy do najlepszych nurkowisk na całych Malediwach.W płytszych częściach
thili znajdziemy mureny, ślimaki nagoskrzelne, skrzydlice, czy ośmiornice. Natomiast
najbardziej interesująca jest głębsza część ściany, gdzie znajdują się jaskinie i przewieszenia
niemal całkowicie pokryte pięknymi, zdrowymi, kolorowymi gąbkami i koralowcami. Wokół
thili znajdziemy ławice ryb z gatunku: batfish, unicornfish, soldierfish czy triggerfish.
Możliwe, że pomiędzy nimi znajdzie się również kilka orleni, czy rekinów rafowych.
Naprawdę wyjątkowe miejsce!

- Fish Head (zwane również Shark Point lub Mushimasmingili Thila): zaliczana do pierwszej
10 najlepszych nurkowisk na Malediwach. Jest to niewielka thila, a jej ściany są dość gęsto
usiane niewielkimi jaskiniami i przewieszeniami, pięknie pokryte gorgoniami, koralami i
gąbkami. Pośród nich znajdziemy ogromne ławice snapperów. Jednak prawdopodobnie
najciekawszym wydarzeniem będzie obserwowanie licznie tu występujących szarych
rekinów rafowych.

- Broken Rock: to kolejna „zatopiona rafa”. Pośrodku niej znajduje się ogromne pęknięcie,
przypominające kanion, skąd też pochodzi nazwa nurkowiska. To właśnie możliwość
przepłynięcia przez ten podwodny kanion przyciąga tu rzesze nurków. Znajdziemy tu cheliny

napoleońskie, snappery i barakudy a w sezonie od maja do listopada częstym gościem jest
również rekin wielorybi.

North Male Atoll - jeden z najpopularniejszych wśród nurków, położony stosunkowo blisko
lotniska w Male.
- Helengeli Thila: „zatopiona rafa”, z wierzchołkiem na głębokości około 12 m. Najbardziej
interesująca część rafy to jej strome ściany na głębokości miedzy 25 a 30m, gdzie znajdziemy
mnóstwo przewieszeń całkowicie pokrytych kolorowymi, miękkimi koralami i gdzie liczyć
możemy na zobaczenie ławic rekinów rafowych jak i tuńczyków czy barakud.
- HP Reef: to wyjątkowe nurkowisko, głównie pod względem formacji skalnych. Znajduje się
tam duża skała, oddzielona od rafy wąskim piaszczystym kanałem. Zewnętrzna strona tej
skały opada stromo, a u podstawy skały znajduje się ogromna jaskinia pokryta niebieskimi
koralami. W jednym z końców jaskini usytuowany jest wąski przesmyk zwany kominem („the
chimney”), prowadzący na dach skały. HP Reef to dom dla barakud, rekinów rafowych,
tuńczyków, orleni, ryb z gatunku big-eye trevally czy blue-fin jack.
- Okobe Thila (Barracuda Thila): jest to podwodna rafa składająca się z trzech części
położonych obok siebie. Najmniejsza z nich ma średnicę około 10m, a największa ma około
50m. długości. Wszystkie trzy części rafy tworzą niezwykłe formacje skalne i są malowniczo
pokryte miękkimi i twardymi koralami. Cheliny napoleońskie, barakudy, tuńczyki, hemulony
orientalne to domownicy często spotykani na tej rafie.

South Male Atoll - usytuowany na południe od North Male Atoll. Znajduje się tu wiele
popularnych miejsc nurkowych.

- Kandooma Thila: jedno z najbardziej ekscytujących miejsc nurkowych w rejonie South
Male. Wierzchołek rafy sięga 14 metrów, ale ze względu na występujące tu silne prądy, jest
to nurkowisko dla doświadczonych nurków. Ta rafa w kształcie łzy położona pośrodku
kanału przyciąga niezliczone ilości ryb z gatunku barakud, tuńczyków, chelinów
napoleońskich, muren, orleni, jak również żółwi. Najbardziej interesującym zaś miejscem
jest cleaning station dla szarych rekinów rafowych, które podziwiać możemy przypięci
hakami do rafy. Te ogromne rekiny podpływają tam bardzo blisko nurków, oddając się z
rozkoszą podwodnej higienie małym rybkom czyścicielom, zupełnie nie zwracając uwagi na
obserwatorów. Niezapomniany widok!

- Guraidhoo Corner: rafa, która niezależnie od siły prądu i widoczności ma wiele do
zaoferowania. Płynąc wewnątrz kanału znajdziemy kilka ciekawych do obejrzenia
przewieszeń usytuowanych na dość stromej ścianie. Nie powinniśmy jedynie skupiać się na
rafie, ponieważ przegapić możemy ławice orleni lub rekiny rafowe przepływające w toni.

Wypływając na zewnątrz rafy liczyć możemy na duże skupiska ryb z gatunku fusilier,
surgeonfish, jak i żółwie, czy mureny w kilku gatunkach.
- Kuda Giri Wreck: jest to wrak niewielkiego statku zatopionego specjalnie dla nurków. Wrak
porośnięty jest miękkimi i twardymi koralami, co czyni go bardzo wdzięcznym wrakiem do
fotografii podwodnej. Odwiedzają go żółwie, barakudy i ryby z gatunku batfish. Schronienia
na samym wraku szukają ślimaki nagoskrzelne, skrzydlice, krewetki i kraby.

Vaavu Atoll to najmniejszy i najmniej skomercjalizowany spośród atoli. Położony jest po
wschodniej stronie archipelagu, w pobliżu atolu South Male.
- Miyaru Kandu: „miyaru” w lokalnym języku Dhivehi znaczy rekin. Znaleźć ich tu można
naprawdę wiele, stąd też wzięła się nazwa rafy. Po północnej stronie rafy znajduje się wiele
przewieszeń, wokół których gromadzą się szare rekiny rafowe. Natomiast gatunki rekinów
white-tip jak i black-tip przepływać będą raczej kanałem, którym, w zależności od kierunku
prądu, nurkowie odwiedzą na początku lub pod koniec nurkowania.
- Rakeedhoo Kandu: słynie głównie z podwodnych tarasów znajdujących się na rogu rafy.
Pierwszy stopień tarasu leży na głębokości 20m. i schodzi do głębokości 45m. a pod każdym
ze stopni tarasu są malownicze nawisy i niewielkie jaskinie pokryte miękkimi koralowcami.
Jest to doskonałe miejsce do obserwacji rekinów rafowych, żółwi oraz majestatycznych
chelinów napoleońskich.

