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I. Historia. 

 Wrak King Cruiser był katamaranem składającym się z czterech pokładów i dwóch 
kadłubów, o długości 85 metrów, szerokości 26 metrów i wysokości 18 metrów. Był japońskim 
promem samochodowym, który następnie został przekształcony do transportu pasażerów między 
pomiędzy wyspami Koh Phi Phi i Phuket w południowej Tajlandii. 
 Zatonął 4 maja 1997 roku przy bardzo dobrych warunkach pogodowych w odległości 10 mil 
od wyspy Koh Phi Phi. Trafił w punkt o nazwie Anemone Reef, pozostawiając trwałą bruzdę 
zarówno w rafie jak i jednym z kadłubów. Był to jedyny możliwy punkt w okolicy, który mógł 
spowodować uszkodzenia wraku. Punkt ten był dobrze oznaczony oraz znany kapitanowi statku. 
Na statku  podczas zderzenia znajdowało się 561 pasażerów oraz załoga. Nikt z członków załogi 
ani pasażerów nie ucierpiał. W chwili tonięcia w okolicy znajdowało się pięć łodzi rybackich, co 
wspólnie z dwoma łodziami policji, pozwoliło na uratowanie osób znajdujących się na statku. 
Zostali oni bezpiecznie przetransportowani z tonącego statku. 

II. Nurkowanie na wraku. 

 Wraz znajduje się na maksymalnej głębokości 32 metry. Górny pokład wraku znajduje się 
na głębokości około 18-20 metrów. Stoi pionowo. Jest dobrze oznaczony bojami i stanowi atrakcję 
dla nurków. Nurkowanie na wraku nie należy do trudnych, nawet przy występowaniu prądów. 
Nurkowanie i zwiedzanie wraku jest jednak możliwe tylko w ograniczonym zakresie. W czasie 
tsunami wraz został poważnie uszkodzony i możliwe jest nurkowanie na poziomie pokładu 
samochodowego. Dla nurków zaawansowanych możliwe jest nurkowanie w komorze silnika i 
korytarzach technicznych albo między kadłubami pod wrakiem. Podczas nurkowania zalecane jest 
posiadanie latarki. 
 Widoczność podczas nurkowania jest trudna do przewidzenia. Zazwyczaj waha się w 
granicach od 7 do 30 metrów. 
 Wrak stanowi zadomowienie coraz większej ilości ryb. Można tu obserwować w 
szczególności: barakudy, tuńczyki oraz lucjany. Ilości ryb są tak duże, że czasami wręcz utrudniają 
oglądanie wraku. 



III. Zdjęcia. 



 

IV. Mapa nurkowa. 


