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O MELHOR RESORT DE MERGULHO DA MICRONÉSIA



Os canais e recifes de Yap oferecem encontros 

pelágicos emocionantes com cardumes de bar-

racudas, golfinhos, raias-chita, tubarões galha-

preta e cinzentos-de-recife. É possível ver quase 

tudo em Yap! Um ambiente totalmente preser-

vado pode reservar também surpresas incríveis, 

como orcas, tubarões-baleia e enormes peixes-

lua do Pacífico.
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Yap Divers é a primeira e maior 
operadora de mergulho full-ser-
vice da ilha, oferecendo até cinco 
mergulhos por dia, incluindo 
noturnos, em oito barcos 
totalmente equipados. Todos os 
barcos de mergulho possuem toldo 
permanente para proteção do sol, 

rádios VHF, oxigênio e material médico de emergência. 
Lanches caseiros deliciosos e bebidas quentes e frias aju-
dam os mergulhadores a se reabastecer entre mergulhos.
     Águas mornas e transparentes e a incrível riqueza e 
variedade de vida marinha fazem de Yap um lugar ideal 
também para praticar snorkel.
Detalhes Da Yap Divers:
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Mergulho de 
      Aventura

Bem-vindo ao Paraíso 
do Mergulho

• Os guias de mergulho mais 
 experientes de Yap
• Curso e recargas de Nitrox
• Cilindros de 64, 80 & 100 
 pés cúbicos
• PADI Gold Palm Dive Resort
• SSI Diamond Dive Resort
• Espaço de reunião para cursos 
 em grupo
• A maior frota de barcos de 
 mergulho de Yap

• Estações de carga elétrica de 
 110 e 220 volts
• Aluguel de equipamento novo
   Mares©

• Estações pessoais seguras 
   para câmeras
• Espaços individuais amplos 
   para guarda de equipamento
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Diariamente nossos hóspedes podem fazer um 

mergulho ao por-do-sol com os mais coloridos 

peixes tropicais, e assistir à corte e comportamento 

de acasalamento deles, a apenas três minutos 

de barco de seu apartamento no Manta Ray Bay 

Resort. Yap é um dos poucos lugares do mundo com 

peixes-mandarim que acasalam ao longo de todo 

o ano.
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Yap é o único santuário de raias-manta do 

planeta, proposto por Bill Acker e declarado 

pelo Governo do Estado de Yap. Mais de 100 

raias-manta vivem nas águas de Yap o ano todo. 

Oferecemos cursos sobre as raias-manta e 

interações em mergulho diariamente. Yap é o lugar 

do mundo com maior regularidade de encontros 

próximos com raias-manta na natureza!

 Peixes-
Mandarim



©Brad Holland

Os belíssimos recifes de Yap, como o 
Cabbage Patch, oferecem uma variação do 
mergulho diário com as mantas.

Numerosos tubarões cinzentos-de-recife e galha-preta 
fazem de Vertigo um dos mais movimentados mergulhos 
com tubarão no Pacífico. 

As estações de limpeza em Mi´l Channel 
e Goofnuw Channel são mundialmente 
famosas pelos encontros com as mantas. 

Peixes-escorpiões folhosos, polvos, camarões multicoloridos 
e belíssimos nudibrânquios ocultam-se entre os corais moles e 
pétreos que recobrem as paredes dos canais.

©Tim Rock

©Andrew and Allison Sallmon

©Frank  Schneider



Yap Caverns é um conjunto de pináculos de corais 
pétreos e passagens. Um cardume de Anthias residentes 
patrulha o local, trazendo ainda mais vida a esse labirinto 
de coral.

O editor da revista Skin Diver 

Paul Tzimoulis visitou Yap em 1986 e declarou que 

Mi´l Channel era um dos melhores mergulhos do 

planeta. Mas os mergulhadores logo descobriram 

que Yap oferece muito mais do que “apenas” man-

tas. Raias-chita, cardumes de barracudas, tubarões, 

tartarugas e sépias são apenas alguns dos habitan-

tes de Yap que acompanham 

mergulhadores nos nossos 

inúmeros points na laguna 

de coral e nos canais.

    Os fotógrafos se deliciam 

com os moradores mais 
delicados de Yap como as ostras-de-espinho, peixes-
palhaço, hawkfish, peixes-crocodilo, e poliquetas. 
Slow n´Easy, uma encosta suave 
com cabeços de corais pétreos, 
é um favorito para macro, onde 
moram abundantes peixes-
cachimbo, enguias-de-jardim, 
peixes-leão e tamarutacas. 
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Os recifes de coral no lado 
leste da ilha (a barlavento) se 
caracterizam por terraços de 

inclinação suave, com uma das 
maiores diversidades de corais 
pétreos da Micronésia. O lado 

oeste da ilha (a sotavento) 
apresenta paredões verticais 
que começam em três metros 

de profundidade e descendem 
centenas de metros. A visibili-
dade nos recifes é geralmente 

mais de 30 metros.

A temperatura da água oscila 
entre 26 e 30°C; um neoprene 

de 1mm é suficiente.
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  O Manta Ray Bay Resort 
oferece 35 apartamentos 
de luxo decorados com 
temas marinhos, mui-
tos deles com sacadas 
privativas e vistas para 
a laguna de coral. Todos 
têm ar-condicionado e 
ventilador de teto, TV 
de plasma, DVD player, 
acesso à internet, tele-
fone com acesso direto 
internacional, frigobar (por reserva), e banheiro privativo. 
     Refeições deliciosas e a preços razoáveis, bem como 
coquetéis e bebidas diversas, são servidas a bordo de 
nossa escuna de madeira dos Mares do Sul do século 
XVIII, a S/V Mnuw, ancorada permanentemente em 
frente ao hotel. Para uma degustação ainda maior do 
sabor das ilhas, você pode provar uma variedade de 
cervejas produzidas em nossa própria microcervejaria, 
a Stone Money Brewing Company.

Compartilhe suas histórias de mergulho no 
Crow´s Nest e jante a bordo do S/V Mnuw
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O Melhor Resort de Mergulho 
da Micronésia

Um Resort feito por Mergulhadores,
       para Mergulhadores
   A Yap Divers está equipada com três tanques de água 
doce de enxagüe para equipamento de mergulho e dois 
tanques dedicados para câmeras. Nossos tanques são ilu-
minados à noite, para que você não esqueça nada de sua 
tralha! Ao lado deles há um chuveiro de água doce para 
tirar o sal da sua pele e uma área de varal para secar sua 
roupa e equipamento.
     Nós queremos que nossos hóspedes estejam confor-
táveis, e além de serem rápidos e seguros nossos barcos 
são desenhados para o conforto.  Uma saída agradável 
mesmo em mar batido, com proteção contra o sol e ampla 
provisão de água gelada, chá quente e petiscos. Nossos 
chefs também podem garantir que um almoço delicioso 
esteja esperando por você entre mergulhos, bastando 
solicitar. 
    Nossos cilindros e equipamento de mergulho obedecem 
ao mesmo alto padrão. Nós temos inclusive uma máquina 
hidrostática própria para testar e garantir 
a segurança de cada cilindro.
    Muitos mergulhos em Yap são ideais 
para Nitrox. Se você gostaria de experi-
mentar Nitrox, mas não é certificado, nós 
oferecemos cursos SSI e PADI para tanto.



                fundador 
do Manta Ray Bay Resort e da Yap 
Divers, tem orgulho de comparti- 
lhar seu amor por Yap e pelo 
mergulho com hóspedes do mundo 
inteiro. Residente em Yap há mais de 
30 anos, Bill é plenamente qualificado 

para fazer de sua experiência de mergulho na Micronésia 
algo inesquecível. 
     Ele pode ser encontrado no hotel sete 
dias por semana, sempre pronto para 
ajudar com sugestões sobre mergulho, 
fotografia, pesca, ou simplesmente rela-
xando no deck. Neste resort de mergulho 
mantido e operado em base familiar, 
você tem a certeza de que sua satisfação 
é levada muito a sério e que o “chefe” 
está por perto para ajudá-lo em caso de 
qualquer necessidade.

Além de excelentes mergulhos, nós oferecemos 
tours de snorkel guiados para mostrar a água 
clara, cores vibrantes e abundantes peixes 
tropicais de Yap. Nossos encontros emocionantes 
com mantas e tubarões também podem ser 
aproveitados em snorkel!
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O Spa Taro Leaf foi inaugurado em fevereiro de 2009 e 
oferece tudo de bom que há em Yap para uma ex-
periência de relaxamento, energização, revigoramento, 
revitalização e harmonização. A decoração do spa é 
feita com temas da ilha e todos os produtos utilizados 
vêm de plantas colhidas localmente. 
    Você recebe ali seu roupão e bermudas Taro Leaf 
para mudar em nossa área confortável de troca de 
roupas. Cada hóspede tem seu armário privado para 
deixar seus pertences seguros.
    Temos uma ampla seleção de tratamentos disponível, 
de forma que para cada um há algo que preencha suas 
necessidades, já seja para relaxar músculos cansados de 
um dia de mergulho ou simplesmente se permitir um 
pouco de mordomia por algumas horas.

• O único spa a oferecer óleo de massagem tradicional, feito  
 pela família com extratos de plantas locais
• Banheira de pedra (Almeria) entalhada em uma peça única  
 de rocha, retendo o alto conteúdo mineral do banho, sendo  
 única no país
• Fundado por Patricia Acker, quem treinou ela mesma o staff  
 em técnicas de massagens tradicionais e asiáticas

Destaques no spa taro leaf:

Além de excelentes mergulhos, nós oferecemos 
tours de snorkel guiados para mostrar a água 
clara, cores vibrantes e abundantes peixes 
tropicais de Yap. Nossos encontros emocionantes 
com mantas e tubarões também podem ser 
aproveitados em snorkel!



    Quando termina o mergulho, o 
MRBR oferece diversas outras ativi-
dades para ajudar seus hóspedes 
a experimentar tudo o que a ilha 
tem de bom, incluindo passeios de 
caiaque, snorkeling, pesca oceânica, 
e tours culturais em terra.
    Atrações como as casas tradicio-
nais de homens feitas artesanal-
mente, tours culturais das aldeias, 
bancos de dinheiro de pedra, 
apresentações de danças nativas, 
manguezais e vida marinha compõem o quadro de toda 
visita a esse paraíso insular do Pacífico. E, ao contrário de 
outros Estados da Micronésia, aqui os habitantes ainda 
não mudaram seu tradicional estilo de vida. 

• Parte da Federação dos Estados
 da Micronésia
• O Inglês é a linguagem oficial  
 e o dólar americano a moeda  
 corrente
• Sem crime nem multidões
• Politicamente estável
• Vôos regulares da United Airlines,
   membro da Star Alliance

• Temperatura anual média em  
	 torno	dos	26°C
• Temperatura média da superfície  
	 da	água	é	de	28°C
• Fuso horário: GMT+10 horas
• Não exige visto
• Sem taxas de mergulho

Detalhes De Yap:
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Bill Acker e o Governo do Estado criaram um 
Santuário de Raias-Manta que protege animais grandes 
e pequenos, bem como seu habitat, incluindo uma 
população saudável de tubarões galha-preta, galha-
branca-de-recife, cinzentos-de-recife, lambarus, limão, 
ponta-prateada, tigre, leopardo, martelo e lombo-preto. 
Anualmente são realizados eventos educativos e de 
pesquisa sobre tubarões, bem como mergulhos diários 
para observar seu comportamento.
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Yap, Uma Jóia Cultural

Adrenalina Pura!



Para reservas, contate seu agente de 
viagens local, seu dive center ou

Manta Ray Bay Resort
P.O. Box MR

Yap, FSM 96943
Phone: +691-350-2300                  mantaraybay

E-mail: yapdivers@mantaray.com 
www.mantaray.com 

• 
     Hawaii

•Yap
•GuamManila•

COMO CHEGAR
A United Airlines oferece voos regulares para Yap. Via-
jantes das Américas, Caribe, Japão e Austrália geralmente 
voam para Yap via Guam. Os da Europa, Escandinávia e 
Oeste da Ásia fazem conexão em Manila ou Tóquio. 
Recomendamos que o viajante considere adquirir seguro 
de viagem.

PADI Five-Star Dive Center

SSI Diamond 
Dive Resort

•Tokyo

São Paulo
           •

PACOTES
Oferecemos pacotes de hospedagem e mergulho de 3, 4, 7, 10 
e 14 noites, incluindo acomodação, internet, café da manhã, 
mergulhos, taxas e transfers. Pacotes de refeições incluindo 
almoço e jantar a bordo da escuna S/V Mnuw podem ser 
adicionados, bem como nossa promoção “SuperSize Me 
Package”, que inclui um terceiro mergulho diário, almoço 
e NITROX ilimitado. Pergunte-nos sobre upgrades para 
nossos apartamentos Ocean View, lindamente renovados. 


