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JEN TO NEJLEPŠÍ
Adrenalin ve větším než malém množství
si nejvíce užijete u severních ostrovů
Darwin a Wolf. Již při příjezdu vás
pozdraví hejna delfínů, možná i kosatky
černé či kosatky dravé.
Potápění pod ikonickým Darwinovým
obloukem je povznášející. Kamenité a
nehostinné prostředí nad hladinou vás
překvapí bohatostí života pod hladinou.
Kladivouni zde hrají hlavní roli, ale v
hojném počtu jim přizvukují žraloci
galapážští. V sezóně, v druhé polovině
roku, u ostrova Darwin rádi předvádí své
sólo výstupy žraloci velrybí, běžně zde
dosahující délky přes dvanáct metrů.
Cestou se stavíme také v chladných
vodách okolo ostrovů Fernandina
a Isabela. Zapotápíme si s mořskými
leguány a možná natrefíme na tučňáky
galapážské a měsíčníky.

GALAPÁGY

RÁJ POTÁPĚČŮ A FOTOGRAFŮ
Galapágy si vydobily reputaci jedné z nejlepších
a nejzajímavějších destinací pro potápění z lodi.
Sopečné souostroví se nestalo inspirací pouze pro
Charlese Darwina v devatenáctém století, ale dnes
i pro generace potápěčů a fotografů, kteří sem
přijíždějí obdivovat jinde nevídanou zvířenu. Ostrovy
se honosí nejvyšší hustotou žraloků na světě. Ostatní
mořskou faunu zde zastupují bezpočetná hejna

delfínů a rejnoků, ale také lachtani, mořští leguáni,
želvy karety či dokonce tučňáci. Při troše štěstí je
možné narazit i na kosatky, měsíčníky a manty.
Stejně bohatý je život nad hladinou. Jistě není třeba
připomínat legendární obří želvy dorůstající délky až
jedenapůl metru. Galapágy jsou také významným
hnízdištěm tří druhů terejů, fregatek, albatrosů a
kormoránů, kteří zapomněli létat.

NĚCO NAVÍC
Na zájezdu nás bude doprovázet Josef Litt, renomovaný fotograf a
autor knihy GALÁPAGOS, vydané ve Velké Británii a ve Spojených
Státech.
Pepa se s námi během několika večerů podělí o znalosti a příhody z jeho mnoha cest
na souostroví. Poutavě vypráví o vzniku a historii Galapág a také o zajímavém chování
místní fauny. Zcela jistě dokáže pomoci s fotoaparáty a fotografiemi. Zájemcům poradí
jak na to, aby domů přivezli dechberoucí snímky a záběry.
Více o Pepově práci a knize se dozvíte na http://www.joseflitt.com.

PINGÜINO EXPLORER
Jachta Pingüino Explorer vděčí své existence
iniciativě Galapážského Národního Parku, která
podporuje starousedlé bývalé rybáře při poskytování
služeb v turistickém sektoru. Vlastník jachty je právě
takový bývalý rybář a dnes s rodinou a profesionálním
týmem provozuje jednu z osmi lodí licencovaných
Galapážským Národním Parkem k návštěvám
potápěčských lokalit u ostrovů Darwin a Wolf.
Tato 27 metrů dlouhá loď ekonomické třídy ubytuje
šestnáct potápěčů, osm členů posádky a dva
průvodce licencované národním parkem. Potápěče
na lokality dopraví dva nafukovací čluny, každý
s kapacitou deseti osob. Nitrox je k dispozici za
poplatek. Na potápěčské palubě je místo pro 34
dvanáctilitrových lahví a také pro stůl pro fotoaparáty,
Záchranný člun pro 25 osob
VHF vysílačky a satelitní telefon
Dva radary, sonar s alarmem
Kyslík a výbava pro poskytování první pomoci
Hasící přístroje na předepsaných místech na lodi
Záchranné vesty v kabinách lodi
Dva kompresory na plnění potápěčských lahví
Nitrox

nádrž s vodou pro oplachování výstroje a dvě sprchy
s horkou a studenou vodou. Podle počasí na vás
bude po ponoru čekat lehký zákusek a studené či
teplé nápoje.
Čtyři kabiny v podpalubí a na hlavní palubě mají
širokou postel s přidanou patrovou postelí. Čtyři
kabiny na horní palubě mají pouze patrové postele.
Výtečné jídlo je servírováno formou bufetu v jídelně
se čtyřmi stoly a místem pro 16 hostů. Bar nabízí
místní pivo, červené a bílé víno a koktejly. Pohodlné
společné prostory nabízí audio/video vybavení a
knihovnu. Hosté si mohou udělat výbornou kávu
sklizenou a upraženou na Galapágách a mají také
k dispozici chlazenou a horkou pitnou vodu, čaj a
mléko.

PLÁN PLAVBY
Náš itinerář jsme sestavili tak, abychom během jednoho týdne zažili to nejlepší potápění, jaké Galapágy dokáží
nabídnout.

Přilétáme na ostrov Baltra, takže ušetříme čas, který bychom jinak
strávili na lodi přejezdem z ostrova San Cristóbal.
Do týdenního itineráře není
možné vtěsnat lepší lokality a
zážitky!

Termín zájezdu jsme stanovili na listopad, kdy se u ostrova Darwin
objevují v hojném počtu samice žraloků velrybích.
Odkloníme se od běžné trasy a stavíme se u ostrovů Isabela a
Fernandina za mořskými leguány a možná i měsíčníky.

OSTROV
DARWIN

OSTROV
WOLF

Naplánovali jsme čtyři ponory
pod Darwinovým obloukem s
kladivouny, žraloky galapážskými
a především žraloky velrybími.

Celkem sedm ponorů na několika
lokalitách v okolí ostrova Wolf.
Typické silné proudy lákají hejna
kladivounů a také skupinky sib
skvrnitých.

OSTROV
FERNANDINA
Mořští leguáni se chodí na lokalitě
Cabo Douglas pást do moře.
Budeme tak mít jedinečnou
příležitost pozorovat je při
potápění.

OSTROV
ISABELA

COUSIN’S
ROCK

Brzy ráno vyplouvají měsíčníci z
hlubiny na čistící stanici na lokalitě
Punta Vicente Roca. Také tučňáci,
žijící na blízké malé pláži, vyraží na
lov ryb. Třeba budeme mít štěstí.

Útes Cousin’s Rock je takovou
dálnicí pro pelagické druhy. Často
zde lze spatřit obrovská hejna
rejnoků a kranasů.

Itinerář jsme připravili ve spolupráci s provozovatelem lodi a je schválený Správou Galapážského Národního Parku. Přes veškerou snahu se
může stát, že Správa GNP a nebo provozovatel plán z nepředvídatelných důvodů a bez předchozího upozornění změní.

INFORMACE
CENA A PODMÍNKY
Termín zájezdu:		
Cena:			

4.–13. listopad 2019
135 000 Kč

CENA OBSAHUJE:
Zpáteční letenku na Galapágy (z Prahy, Vídně, Mnichova apod. V době zveřejnění informací nebyly ještě vydány letové řády.)
Týdenní pobyt na potápěčské safari jachtě Pingüino Explorer
Celkem 18–20 ponorů (2–4 ponory denně podle lokality, počasí a možností)
Ubytování ve sdílené kajutě s plnou penzí
Doprovod dvou profesionálních potápěčských průvodců licencovaných Galapážským Národním Parkem
Služby delegáta cestovní kanceláře
Pojištění cestovní kanceláře proti krachu

CENA NEOBSAHUJE:
Případné ubytování v hotelu, pokud bude vynucené letovým řádem
Cestovní a potápěčské pojištění, které je povinné. Doporučujeme DAN. Rádi vám jej pomůžeme vyřídit.
Zapůjčení potápěčské výstroje kromě lahví a zátěže
Případný doprovodný program a stravování při vlastním programu na ostrovech
Povinné poplatky při vstupu na Galapágy a do Národního Parku (c.$120)
Palivový příplatek (c.$150)
Nitrox ($150)
Povinný poplatek za případné použití barokomory ($35)
Spropitné pro posádku a průvodce (dle vlastního uvážení, zvykem je $250-$500 na osobu)
Případný další doprovodný program na ostrovech nebo na pevnině, vytvořený dle individuálních přání
Jakékoli další služby zde neuvedeny

INFORMACE O ZÁJEZDU
Zájezd připravujeme se značným předstihem a informace publikované v tomto letáku odpovídají situaci v době
jeho vytvoření. Pokud dojde ke změnám, tak příslušné informace zájemcům o zájezd neprodleně zašleme.
Informace v tomto letáku publikujeme s nejlepším vědomím a řádnou péčí. Chyba se však může vloudit a tudíž
si vyhrazujeme právo na její nápravu.
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Tel: 		
603 444 285
E-mail: info@potapeni-online.cz
Web: www.potapeni-online.cz
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