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Mapowanie. 

 

USAT Liberty Wrak - Wioska Tulamben na wyspie Bali      

Lokalizacja: Azja Azja południowo-wschodnia 

Kategoria: Wraki 

GPS: S 8º17‘33″ E 115º36‘29″ 

 

 

 

Historia wraku sięga 1918 go roku kiedy to został zbudowany a w czasie II wojny światowej został wcielony do 

Armii Amerykańskiej i służył do przewozu zwierząt.11go Stycznia 1942 roku został storpedowany przez japońską 

łódź podwodną w czasie gdy był holowany do doku z powodu awarii silnika. Ponieważ szybko nabierał wody kapitan 

postanowił "wylądować" na plaży aby uratować towar i załogę. Dla nurków wrak stał się atrakcyjny dopiero w 1963 

roku gdy to po erupcji wulkanu Mt. Agung i trzęsieniu ziemi - zsunął się pod wodę i osiadł na prawej burcie - w ten 

sposób mieszkańcy wioski Tulamben otrzymali od Japończyków nieocenione do dziś źródło dochodu... 

 

 

 

Wrak Amerykańskiego statku klasy USS Liberty jest na pewno jednym z najciekawszych miejsc nurkowych na Bali 

i jedynym w swoim rodzaju na świecie. Usytuowany na północno-wschodnim wybrzeżu w maleńkiej wiosce 

Tulamben dosłownie 30 metrów od brzegu leży majestatyczny niegdyś 119 metrowej długości okręt, dziś już 

solidnie połamany i obrośnięty koralami stanowi siedlisko niezliczonej liczby gatunków ryb i nie tylko. Ze względu 

na położenie blisko na niewielkiej głębokości (od 4 do 30 metrów) stanowi idealne miejsce do nurkowania zarówno 

dla doświadczonych, początkujących nurków jak i miłośników freedivingu. 



 

 

Pierwsze zyski z "posiadania" wraku czerpali przedsiębiorczy mieszkańcy Tulamben wycinając, wykręcając                               

i wynosząc co tylko się dało z wraku, a obecnie stanowi on wielka atrakcję turystyczną nie tylko dla nurków. W ten 

sposób mała wioska, niczym nie różniąca się od innych w okolicy - stała się jedną z perełek turystycznych północy 

Bali, gdzie wyrosło wiele centrów nurkowych, hoteli, restauracji itd... 
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Od strony nurkowej trudno wyobrazić sobie bardziej atrakcyjne miejsce gdzie jest piękny wulkaniczny krajobraz, 

łatwy dostęp i  warunki nurkowania z jednej strony a spektakularne, dramatyczne widoki samego wraku, 

porośniętego wspaniałymi koralami i gąbkami i niezliczona ilość gatunków ryb i życia makro z drugiej. 


