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RReeppoorrtt  

oonn  

CCooaassttaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSttuuddyy  TToouurr  

                                                                          [[NNeeeerrooddii  ttoo  VVaattttaakkoottaaii..]]  

    

TThhee  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeennttaall  

ssttuuddyy  pprrooggrraammmmee  ssttaarrtteedd  ffrroomm  

MMaarrtthhaannddaamm  CCoollllaaggee  ooff  

EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  oonn  

1166--11--22001100  aafftteerr  hhaavviinngg  

bbrreeaakkffaasstt  aanndd  ppllaannttiinngg  ooff  ttrreeeess  

bbyy  eeaacchh  tteeaamm..  IInnaauugguurraall  sseessssiioonn  

wwaass  hheelldd  aatt  tthhee  ccoollllaaggee  ccaammpp..  

TThhee  mmeeeettiinngg  ssttaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  

iinnttrroodduuccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  RRiijjuu  MMoohhaann..  MMrr..  JJaammeess  WWiillllssoonn  hhaadd  ggiivveenn  

tthhee  wweellccoommee  ssppeeeecchh..  MMrr..VVeellaaiiaann  ssppookkee  hhooww  ttoo  ppeerrffoorrmm  iinn  tthhee  

pprrooggrraammmmee..  CCaappttaaiinn  BBeennnneett  SSiinngghh  ggaavvee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  oouurr  

ccooaassttaall  aarreeaass..  AAfftteerr  tthhee  mmeeeettiinngg,,  wwee  lleefftt  ttoo  NNeeeerrooddii  aatt  99..3300aamm..  

AAtt  NNeeeerrooddii,,  wwee  ccoouulldd  kknnooww  aabboouutt  tthhee  lliiffee  ssttyyllee  ooff  ppeeooppllee  ffrroomm  aa  

ffiisshheerrmmaann  AAnnddrreewwss..  HHee  ttoolldd  aabboouutt  tthhee  ffiisshhiinngg  ttyyppeess  aanndd  ttyyppeess  ooff  

ffiisshhiinngg..  TThheenn,,  wwee  wweerree  ttaakkeenn  ttoo  SStt..NNiicchhoollaass  HHrr..  sseecc..  sscchhooooll  wwhheerree  

ffaatthheerr  JJoohhnn  BBoossccoo  hhaadd  ggiivveenn  uuss  aa  wwaarrmm  wweellccoommee..  WWee  eennjjooyyeedd  tthhee  

ddaannccee  ddoonnee  bbyy  tthhee  cchhiillddrreenn..  IISSRROO  DDyy..  GGeenneerraall  mmaannaaggeerr  

MMrr..RRaammaasshheessaann    aanndd  MMrr..VVeellaaiiaann  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ppeeooppllee  aabboouutt  tthhee  

tthhrreeaatt  tthhee  eeaarrtthh  iiss  ggooiinngg  ttoo  ffaaccee  aanndd  aabboouutt  tthhee  aaiimm  ooff  KKAAPP..  AAtt  

NNeeeerrooddii,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  eennddeedd  bbyy  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  ggiivveenn  bbyy  

MMrr..TThhiirruuvveennkkaattaamm  aanndd  wwee  lleefftt  ttoo  VVaallllaaVViillaaii..    

                                                        AAtt  VVaallllaavviillaaii,,  RReevv..  FFrr..JJoosseepphh  DDaanniieell  ggaavvee  uuss  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ffiisshhiinngg  nneettss  aanndd  hhooww  tthheeyy  uussee  tthhee  ffiisshhiinngg  

nneettss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbooaatt..  WWee  ggoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseeee  tthhee  

iiccee  ppllaanntt,,  wwhheerree  tthheeyy  ppaacckk  ffiisshheess  ffoorr  eexxppoorrtt..  AAfftteerr  tthhaatt  wwee  hhaadd  



oouurr  lluunncchh  aatt  NNiitthhiirraavviillaaii,,  ssppoonnssoorreedd  bbyy  PPaattrriioottiicc  SSppoorrttss  cclluubb..  AAtt  

tthhee  mmeeeettiinngg,,  MMss..  GGaayyaatthhrrii  ggaavvee  tthhee  wweellccoommee  ssppeeeecchh..  MMrr..  VVeellaaiiaann  

ssppookkee  aa  ffeeww  wwoorrddss  aabboouutt  GGlloobbaall  wwaarrmmiinngg..  MMrr..  RRaammaasseesshhaann,,  tthhee  

ddeeppuuttyy  GGMM  ooff  IISSRROO  ssppookkee  aa  ffeeww  wwoorrddss  aanndd  eennccoouurraaggeedd  tthhee  cclluubb  

mmeemmbbeerrss..  TThheenn,,  JJiiyyaa  ooff  ssppaaccee  tteeaamm  ggaavvee  aa  ssppeeeecchh  oonn  gglloobbaall  

wwaarrmmiinngg..  AAfftteerr  oouurr  lluunncchh,,  wwee  wweenntt  ttoo  EErraaiimmaanntthhuurraaii..    

                                                          AAtt  EErraaiimmaanntthhuurraaii,,  wwee  ssaaww  tthhee  eessttuuaarryy  ooff  

TThhaammiirraabbhhaarraannii  RRiivveerr..  MMrr..BBeennzziiggrr  RRaajjaann    ggaavvee  uuss  iinnffoorrmmaattiioonn  

aabboouutt  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  rriivveerr  aanndd  ootthheerr  ddeettaaiillss..  DDrr..JJuussttiinn  AAnnttoonnyy  ss  

ttoolldd  uuss  aabboouutt    ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  aabboouutt  tthhee  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  

ccooaassttaall  ppeeooppllee..  AAtt  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaabbttiisstt’’ss  ccoommmmuunniittyy  hhaallll,,  

PPooootthhuurraaii,,  wwee  hhaadd  aa  mmeeeettiinngg..  TThhee  vviiccaarr  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

mmeemmbbeerrss  wweellccoommeedd  uuss  tthheerree..  

                                                          AAtt  77..3300,,  wwee  rreeaacchheedd  EEnnaayyaammppuutthhaanntthhuurraaii..  WWee  

hhaadd  oouurr  ddiinnnneerr  tthheerree..  AAfftteerr  tthhaatt  wwee  hhaadd  aa  ddeebbaattee  aanndd  ccuullttuurraall  

pprrooggrraammmmee  aanndd  ssttaayyeedd  aatt  SStt..  AAnnttoonnyy’’ss  HHrr..SSeecc..SScchhooooll..                                                        

                                                                

                                                          OOnn  1177--11--22001100,,  

wwee  wwookkee  uupp  aatt  44..4455aamm..  

MMrr..SSaatthhiisshh,,  CCoonnvveennoorr  ccoonndduucctteedd  

yyooggaa  ffrroomm  55..4455  ttoo  66..3300aamm..  IItt  wwaass  

uusseeffuull  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  ddaayy  

eenneerrggeettiiccaallllyy..  AAfftteerr  hhaavviinngg  oouurr  

tteeaa,,  wwee  lleefftt  tthhee  ppllaaccee  aatt  66..4455aamm  

aanndd  rreeaacchheedd  AAnnnnaaii  hhoossppiittaall,,  

KKaarriinnkkaall..  TThhee  mmoorrnniinngg  pprrooggrraammmmee  ssttaarrtteedd  77..2200aamm  tthheerree..  MMss..SSaaffnnaa  

ooff  mmoouunnttaaiinn  tteeaamm  wweellccoommeedd  tthhee  gguueessttss..  TThheenn  MMrr..VVeellaaiiaann  

iinnttrroodduucceedd  tthhee  cchhiieeff  gguueesstt  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  MMrrss..  GGllaaddiiss  LLiillyy,,  

ffoorrmmeerr  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  ccuussttoommss..  SShhee  ggaavvee  uuss  aann  iinnssppiirraattiioonnaall  

ssppeeeecchh  ttoo  bboooosstt  oouurr  sseellff  ccoonnffiiddeennccee  ooff  ggiirrllss  aanndd  ttoo  ffooccuuss  oouurr  aaiimm  

iinn  hhaarrddwwoorrkkiinngg..  MMrr..  EEddwwiinn  SSaamm  ssppookkee  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  hhaavviinngg  

ggeennddeerr  aawwaarreenneessss  aanndd  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aammoonngg  uuss..  TThhee  mmeeeettiinngg  



eennddeedd  wwiitthh  tthhee  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  bbyy  DDuurrggaa..  WWee  hhaadd  oouurr  bbrreeaakkffaasstt  

tthheerree  ooffffeerreedd  bbyy  MMrrss..  GGllaaddiiss  LLiillyy  aanndd  lleefftt  ttoo  CCoollaacchheell  aatt  88..0000aamm..    

                                                                          WWee  vviissiitteedd  tthhee  sshhiippppiinngg  hhaarrbboouurr    tthheerree..  

MMrr..  BBeennzziiggrr  RRaajjaann  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  CCoollaacchheell  

hhaarrbboouurr,,  tthhee  mmaaiinn  vvaarriieettyy  ooff  ffiisshheess  aanndd  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  aabbuunnddaanntt  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiisshheess  tthheerree..  WWee  vviissiitteedd  tthhee  mmeemmoorriiaall  eerreecctteedd  oonn  

bbuurriiaall  ggrroouunndd  ooff  TTssuunnaammii  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  vviiccttoorryy  ooff  

MMaahhaarraajjaa  ooff  TTrraavvaannccoorree  oonn  3311--66--11774411  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhee  vviiccttoorryy  ooff  

TTrraavvaannccoorree  aarrmmyy  ddeeffeeaattiinngg  tthhee  DDuuttcchh..  AA  llooccaall  ppeerrssoonn  MMrr..VViimmaall  

RRaajj  aannsswweerreedd  oouurr  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg    TTssuunnaammii  hhaappppeenneedd  aatt  

CCoollaacchheell..  ..    

                                                              NNeexxtt,,  wwee  vviissiitteedd  KKaaddiippaattttaannaamm  tthhee  eessttuuaarryy  ooff  

VVaalllliiyyaarr..  SScciieennttiisstt  BBeennzziiggrr  RRaajjaann  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  RRiicchhnneessss  ooff  

rraarree  mmiinneerraallss  lliikkee  IIllmmiinniittee,,  rroooottooiill,,  MMoonnoossiittee,,  GGaarrnniittee,,  ZZiirrccoonn  iinn  

tthhee  ssaanndd..  WWee  oobbsseerrvveedd  mmaannyy  lliivviinngg  oorrggaanniissmmss  lliikkee  ooyysstteerrss,,  ccrraabb  oonn  

tthhee  rroocckkss  tthheerree..  MMuuttttaamm  iiss  ffaammoouuss  ffoorr  ffiisshhiinngg  aanndd  iiss  aaTToouurriisstt    

SSppoott..  MMrr..  BBeennzziiggrr  RRaajjaann  ggaavvee  aa  bbrriieeff  nnoottee  aabboouutt  tthhee  ccooaassttaall  

rreeggiioonn  ffrroomm    MMuuttttaamm  ttoo  RRaajjaakkkkaammaannggaallaamm,,  iitt  iiss  ccaalllleedd  WWeeddggee  bbaannkk  

bbeeccaauussee,,  iitt  iiss  ddeeeeppeerr  aanndd  hhaavviinngg  bbiigg  wwaavveess  aanndd  hheeaavvyy  uunnddeerr  

ccuurrrreenntt..  

                                                              AAfftteerr  tthhaatt  wwee  vviissiitteedd  RRaajjaakkkkaammaannggaallaamm..  

MMrr..IInnggeerrssooll  eexxppllaaiinneedd  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  aabbssoorrppttiioonn  ooff  ccaarrbboonn  

ddiiooxxiiddee  bbyy  sseeaa..  TThhee  oovveerr    aabbssoorrppttiioonn  ooff  ccaarrbboonn  ddiiooxxiiddee  bbyy  sseeaa  

aaffffeeccttss  mmaarriinnee  lliiffee..  TThheenn  wwee  vviissiitteedd  PPeerriiyyaakkaadduu  ffiisshhiinngg  vviillllaaggee..  

WWee  wwaallkkeedd  oovveerr  pprrootteeccttiivvee  wweellll  bbuuiilltt  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  wwaavvee  eenneerrggyy  

hhaarrmmffuull  ttoo  ffiisshhiinngg  bbooaattss..  WWaallkkiinngg  oovveerr  tthhee  pprrootteeccttiivvee  wwaallll  wwaass  aa  

tthhrriilllliinngg  eexxppeerriieennccee  ttoo  uuss..  PPrrooff..  VVaarriitthhaayyaa  ooff  TThhooootthhuurr  ccoolllleeggee  

eexxppllaaiinneedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  hhaavviinngg  eeccoo--aawwaarreenneessss  ttoo  uuss  aanndd  aallssoo  

hhee  ttaallkkeedd  tthhee  iissssuueess  wwhhiicchh  wwiillll  aarriissee  ttoo  ccooaassttaall  ppeeooppllee  iiff  tthhee  

cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  bbiillllss  ttoo  pprrootteecctt  ccooaasstt  aanndd  ffiisshhiinngg  aarree  ppaasssseedd..    

  

                                                              WWee  rreeaacchheedd  CChhootthhaavviillaaii  bbeeaacchh  aatt  11..1155ppmm..  TThhee  

ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  MMrr..RRaagguuvvaarraann  wweellccoommeedd  uuss  ttoo  CChhootthhaavviillaaii  aanndd  



pprroovviiddeedd  uuss  lluunncchh..  TThhiirruu..  MMaannggaavviillaaii  RRaajjeennddrraann    eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  

ccoorraall  rreeeeff..  AAfftteerr  tthhaatt  TThhiirruu..  IInnggeerrssooll    ttoolldd  uuss  ttoo  lleeaarrnn  bbyy  

pprraaccttiiccee  ..  MMrr..  SSaarraatthh  ggaavvee  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  ttoo  MMrr..  RRaagguuvvaarraann  aanndd  

ffaammiillyy  oonn  bbeehhaallff  ooff  KKAAPP  aanndd  wwee  lleefftt  ttoo  MMaannnnaakkuuddii..  AAtt  MMaannaakkuuddyy,,  

wwee  nnoottiicceedd  nnaattuurree’’ss  mmiigghhtt  aanndd  ffuurryy  dduurriinngg  TTssuunnaammii..  MMaannggaavviillaaii  

RRaajjeennddrraann  ssiirr  ggaavvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  mmaannggrroovvee  ffoorreesstt  iinn  oouurr  

ddiissttrriicctt..  WWee  hhaadd  oouurr  tteeaa  ooffffeerreedd  bbyy  AAddvvooccaattee  RRaajjaadduurraaii  aanndd  

ffaammiillyy..  WWee  rreeaacchheedd  VVaattttaakkoottaaii  aatt  55..4455ppmm..  MMrr..RRaajjeennddrraann    ggaavvee  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ffoorrtt  tthheerree..  AAfftteerr  tthhaatt,,  wwee  lleefftt  ttoo  

VViivveekkaannaannddaa  KKeennddrraa,,  KKaannyyaakkuummaarrii..  TThheerree  SShhrrii  VVaassuuddeevv  jjeeee,,  

NNAARRDDEEPP  ddiirreeccttoorr  ssppookkee  ttoo  uuss..  SShhrrii  AAnnuummaannddhhaa  RRaaoo,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ttoolldd  uuss  iiff  tthhee  bbaassee  iiss  ssppiirriittuuaall,,  nnoo  oonnee  wwiillll  

eexxppllooiitt..  SSeellvvii..  SSaarraasswwaatthhii  hhaadd  ccoonnggrraattuullaatteedd  uuss..  AAfftteerr  rreeaaddiinngg  tthhee  

RReeppoorrttss  bbyy  tthhee    ffiivvee  tteeaammss,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  ccaammee  ttoo  aann  eenndd..                                                                  

  

TThhee  lleeaarrnniinnggss  aanndd  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  CCooaassttaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall                              

ssttuuddiieess  pprrooggrraammmmee  [[NNeeeerrooddii  ttoo  VVaattttaakkoottaaii..]]..  

                                            TThhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  lleeaarrnniinnggss  ooff  

mmoouunnttaaiinn  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttuuddyy  

vviissiitt  oonn  ttwwoo  ddaayyss  1166,,  1177  JJaann  22001100::  

11..  TThhee  iinnccoommee  ffrroomm  ffiisshheess  ddeeppeennddss  oonnllyy  oonn  tthhee  sseeaassoonnaall  ccaattcchhiinngg..  

22..  TThheeyy  uussee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbooaatt  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ddiissttaannccee  

tthheeyy  ggoo  ffoorr  ccaattcchhiinngg  ffiisshh..  

33..  TThheeyy  ttaakkee  hhaallff  aa  ddaayy  ttoo  oonnee  mmoonntthh  ttiimmee  ffoorr  ffiisshhiinngg..  

44..  NNooww  tthheeyy  uussee  eelleeccttrroonniicc  eeqquuiippmmeennttss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddiirreeccttiioonn  

aanndd  llooccaattiioonn..  PPrreevviioouussllyy  tthheeyy  ddeeppeennddeedd  oonnllyy  oonn  ssttaarr  ppoossiittiioonnss..  

55..  WWee  nnoottiicceedd  tthhee  rriisskk  ooff  tthheeiirr  lliivviinngg  eennvviirroonnmmeenntt  nneeaarr  tthhee  wwaatteerr  

ffrroonntt..  TThheeyy  aarree  aallssoo  tthhiicckkllyy  ppooppuullaatteedd  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  

ssaanniittaattiioonn  nneeeedd  iimmpprroovveemmeenntt..  

66..  TThhee  ffiisshheerrmmeenn  aarree  wweellll  ttrraaiinneedd  aanndd  eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthheeiirr  

ooccccuuppaattiioonn  ooff  ffiisshhiinngg  aanndd  vvaarriieettiieess  ooff  ffiisshheess..  

77..  TThhee  ffiisshheerrmmeenn  ssoocciieettyy  aanndd  ssttaannddaarrdd  ooff  ppeeooppllee  wwhhoollllyy  ddeeppeenndd  

oonn  tthhee  sseeaa  oonnllyy..  



88..  WWee  nnoottiicceedd  tthhee  pprrootteeccttiivvee  wwaallll  eerreecctteedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  vviillllaaggee  

iinn  mmaannyy  ppllaacceess  ooff  oouurr  vviissiitt..  WWee  aallssoo  nnoottiicceedd  aa  pprrootteeccttiivvee  wwaallll  aatt  

PPeerriiyyaakkaadduu  ttoo  pprrootteecctt  ffrroomm  wwaavvee  eenneerrggyy  aanndd  wwee  hhaadd  aa  tthhrriilllliinngg  

eexxppeerriieennccee  ttoo  wwaallkk  oovveerr  tthhaatt  wwaallll..    

99..    WWee  ggoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseeee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  mmiinneerraallss  

aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ssooiill  aatt  MMaannaavvaallaakkuurriicchhii..  

1100..  WWee  hhaadd  aa  cchhaannccee  ooff  sseeeeiinngg  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  bbeeaacchh  

ccllaassssiiffiiccaattiioonn  lliikkee  eessttuuaarriieess  ooff  TThhaammiirraabbaarraannii,,  PPaammbbaarr,,  VVaalllliiyyaarr,,  

MMaanntthhrriiyyaarr,,  aanndd  PPaallaayyaarr  aanndd  aallssoo  lleeaarrnneedd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  WWeeddggee  bbaannkk  aanndd  eessttuuaarriieess..  

1111..  WWee  ggoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseeee  tthhee  mmaarriinnee  oorrggaanniissmmss  tthhaatt  lliivvee  oonn  

rroocckkss  ssuucchh  aass  OOyysstteerr,,  ccrraabb,,  eettcc......  

1122..  WWee  aallssoo  lleeaarrnneedd  tthhee  mmeetthhoodd    uusseedd  ffoorr  mmeeaassuurriinngg  ddiissttaannccee  

aanndd  ddeepptthh  ooff  sseeaa  --  nnaauuttiiccaall  mmiilleess..  

1133..  WWee  aallssoo  oobbsseerrvveedd  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ccaauusseedd  dduuee  ttoo  ooiill  ssppiillllaaggee  iinn  

ffiisshhiinngg  hhaarrbboouurr..  

1144..  TThhee  ppllaannttiinngg  ooff  ttrreeeess  nneeaarr  tthhee  bbeeaacchh  aatt  CChhoottaavviillaaii  bbeeaacchh  

aarreeaa  iiss  aa  ggoooodd  aatttteemmpptt  ttoo  pprrootteecctt  ssooiill  eerroossiioonn  aalloonngg  tthhee  ccooaasstt..  

1155..  TThhee  aabbaannddoonneedd  AAVVMM  ccaannaall  iiss  nnooww  ffuullll  ooff  ggaarrbbaaggee  aanndd  wwaasstteess..  

WWee  ggoott  aawwaarreenneessss  ttoo  rreebbuuiilldd  tthhee  ccaannaall  ffoorr  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ggoooodd  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr..  

1166..  AAtt  MMaannaakkkkuuddii,,  wwee  nnoottiicceedd  tthhee  nnaattuurreess  mmiigghhtt  aanndd  ffuurryy  dduurriinngg  

TTssuunnaammii  aanndd  aallssoo  lleeaarrnneedd  aabboouutt  tthhee  oonnllyy  mmaannggrroovvee  ffoorreesstt  iinn  oouurr  

ddiissttrriicctt..  

1177..  NNooww  ccooaassttaall  ppeeooppllee  aarree  hhaavviinngg  ggoooodd  eedduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  ffoorr  

cchhiillddrreenn..  

1188..  WWee  ssaaww  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeemmoorriiaallss  aanndd  ppllaacceess  aatt  MMuunncchhiirraaii,,  

CCoollaacchheell  aanndd  VVaattttaakkoottttaaii..  

                                                            IInn  sshhoorrtt,,  wwee  hhaavvee  ggoott  aa  vveerryy  ggoooodd  eexxppeerriieennccee  

ttoo  kknnooww  aabboouutt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  KKKK  DDiisstt  ccooaassttaall  aarreeaa  ffrroomm  

NNeeeerrooddii  ttoo  VVaattttaakkoottaaii..                                                  

                                                                                                                                  RReesshhmmii,,  

                                                                                                              MMOOUUNNTTAAIINN  TTEEAAMM  


