
RÁJ 1492 – JARDINES DE LA REINA & HAVANA & VARADERO 
 

„Nejkrásnější místo, jaké jsem kdy spatřil“ 

Kryštof Kolumbus, říjen 1492, Kuba 

 

50 mil jižně od pobřeží Kuby a 80 mil severně od Kajmanského 

příkopu se nachází 150 mil dlouhé souostroví 230 korálových a 

mangrovových ostrovů, údajně třetí nejdelší bariérový reef na 

světě. Název Královniny zahrady (Jardines de la Reina) pochází 

od Kryštofa Kolumba, který roku 1492 toto souostroví objevil. 

Jedná se o neobydlenou a zcela uzavřenou oblast, kam je ročně 

umožněn přístup maximálně 400 potápěčům. Zcela neporušené 

potápěčské terény s tradičními korálovými formacemi často tvoří 

stěny padající do hloubek přes 50m protkané kaňony a 

jeskyněmi...to vše plné života. Na některých zdejších lokalitách 

není nijak zvláštní potkat 15 žraloků najednou... V celém 

souostroví se nachází jediná potápěčská základna, jejímž srdcem 

je plovoucí hotel Tortuga (španělsky želva). Stravu potápěčů po 

dobu pobytu na Jardines de la Reina  tvoří převážně čerstvé ryby, 

langusty a drůbež. Výstižný obrázek o tom, jak to zde vypadá, si 

můžete udělat z krátkého videa (..). Díky omezeným možnostem 

vstupu do národního parku zde máme možnost prožít týden 

potápění v dnes již zcela jedinečném  komorním duchu: jen my a 

moře… Navíc tu nejsou žádné velké proudy a hloubky, takže 

zdejší potápění je nejen krásné, ale i snadné. 
 

  
Největší zdejší atrakcí jsou bezesporu karibští žraloci, 

dosahující nezřídka délky až 3 m … 
… obří kanicové, kterým se zde říká jewfish 

 
 

Kromě karibských žraloků se zde ještě setkáváme s jejich 

menšími příbuznými – žraloky hedvábnými. Místní divemastři 

se s nimi občas i mazlí (Noel, ten na obrázku, od nich má na 

pravé ruce 19 stehů…). 

Okolo lodě to pod hladinou někdy vypadá takhle… 

http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/havana
http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/varadero-relax-golf
http://www.divingincuba.cz/potapeni/jardines-de-la-reina-without-any-doubt-the-best-diving-spot-in-cuba
http://www.divingincuba.cz/video-tv/interesting-videos
http://www.divingincuba.cz/video-tv/interesting-videos


…na dně dvoumetroví rejnoci… 

Dále je zde možno spatřit i žraloka fouskatého (nurse shark), 

zvaného též někdy kató a někdy chůvička, dorůstajícího okolo 

2m. Sem tam má někdo štěstí i na žraloka velrybího… 

 
 

  

 
Lokality jsou zde podstatě dvou typů: hluboké (30 – 50m), kam se jezdí (zpravidla 1. ponor) na velké predátory (karibští 

žraloci a jewfishové) a mělké riffy (do 20m), kam se jezdí (zpravidla 2. ponor) za rejnoky, murénami, korály, tarpony  a 

„rybí polívkou“… Bylo by určitě škoda soustředit veškerou pozornost jenom na žraloky a velké ryby  a nevychutnat si 

jemnou krásu  zdejších nedotčených korálových zahrad :  

 

 

  
 

  
 
 



Potápěči na Jardines de la Reina využívají pro svůj pobyt především  malé lodě La Reina (dole vlevo) pro 8 lidí, se 4 

dvoumístnémi kajutami s vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, …ale především – s vynikajícím  

kuchařem.  
 

  
 

Pokud má někdo přeci jen vyšší nároky na pohodlí během ubytování na lodi, většinou si rezervuje loď HALCON. Na 

Halconu je celkem šest dvoulůžkových klimatizovaných kajut, 3 koupelny a 3 WC, salon a minibar :  
 

 

 
 

Hosté, kteří mají ještě vyšší nároky, popřípadě nemají rádi typické houpání potápěčské lodě, mají možnost strávit svou 

potápěčskou dovolenou na plovoucím hotelu TORTUGA, bezpečně zakotveném uprostřed mangrovové zátoky. 

K dispozici je zde osm klimatizovaných kajut, obvykle dvoulůžkových (některé tří čtyř), klimatizovaná jídelna, venkovní 

bar a bezplatné wi-fi. Každá kajuta má vlastní WC a koupelnu.  
 

   
Nejnáročnějším milovníkům luxusu pak slouží patrně nejluxusnější loď na Kubě – jachta AVALON FLEET  1 s osmi 

kajutami vykládaných bílým dubovým dřevem. K dispozici je zde mimo jiné i prádelna, či vířivka…  

http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/13-my-la-reina
http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/15-my-halcon
http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/14-floating-hotel-tortuga
http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/11-my-avalon-1


 
 
 

Nu a pokud je někdo na Kubě, nemůže samozřejmě  vynechat 

prohlídku někdejší perly Karibiku – starobylé Havany. Havana 

byla založena v r. 1513 Diegem Velasquésem a záhy se stala 

centrem veškerého karibského dění. Všechny lodě s aztéckým a 

inckým zlatem pluly vždy nejprve do Havany, kde se 

shoufovaly do konvojů a s ozbrojeným doprovodem pak 

vyrazily do Španělska. Proto karibští piráti operovali zejména 

na trase mezi pobřežím Jižní Ameriky a Havanou. V této době 

byla Havana nejbohatším a nejvýstavnějším městem obou 

amerických kontinentů. Ty časy jsou sice již dávno pryč, ale 

své kouzlo Havana v žádném případě neztratila. 

 
  
Pro ty, kterým by se ještě nechtělo domů, máme návrh na zajímavé prodloužení výletu : na pláže legendárního 

Varadera, kde si  dáme dva ponory na oblíbený vrak ruské válečné (hlídkové) lodě Moncada 383 přezdívané RUSSIAN 

DESTROYER (délka 95 m, šířka 12 m, max. hloubka 30 m), zajímavé video ZDE. Poté, co tato v roce 1998 loď 

ukončila svou desetiletou kariéru v kubánských ozbrojených silách, byla cíleně potopena a dnes slouží nejen jako 

památník studené války, ale zejména jako domov spoustě ryb. 

  
  

Itinerář akce: 

 

http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/havana
http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/varadero-relax-golf
https://vimeo.com/51926213


 

Potápěčský program  Jardines de la Reina leden 2017: 

 

Čtvrtek 19.1. 

Přílet do Havany, transfer na hotel, večeře a relax. Možnost vycházky  do lůna noční  Havany  

 

Pátek 20.1. 

Snídaně, aklimatizace, individuální prohlídka  Havany  (nákup doutníků apod.). Večeře v hotelu  

 

Sobota 21.1. 

Snídaně v hotelu, poté transfer do přístavu  Júcaro. Nalodění na palubu lodě HALCON a plavba do rezervace  Jardines 

de la Reina, večeře, úvodní breefink 

 

Neděle 22.1.  až  čtvrtek 26.1.  

Jardines de la Reina, potápěčské safari mořském parku Jardines de la Reina, 3 ponory denně, plná penze (včetně 6 drinků 

denně) 

  

Pátek 27.1. 
Snídaně  a plavba zpět do přístavu  Júcaro. Odjezd do  Havany, ubytování v hotelu, volný večerní program.  

 

Sobota 28.1. 
Snídaně v hotelu, účastníci zkrácené verze transfer na letiště a odlet zpět do Evropy. Účastníci rozšířeného programu  

transfer  do Varadera a ubytování v hotelu all incl., relax na pláži a na baru.  

 

Neděle 29.1.  

Snídaně, dva ponory na vraku ruské válečné lodě RUSSIAN DESTROYER, relax all incl., nocleh v hotelu 

 

Pondělí 30.1.  

Snídaně, relax a vysycování dusíku před odletem. Možnost golfu na hřišti Mansión Xanadú, relax all incl., nocleh 

v hotelu 

 

Úterý 31.1.  

Snídaně, relax a transfer do Havany na letiště. Odbavení a odlet do Evropy 

 

Středa 1.2.  

Přílet do Prahy 

 

 

Cena základní verze  2 790 EURO zahrnuje : 

- transfery letiště/hotel/letiště v Havaně 

- 3 x ubytování v hotelu Aquario*** all incl.  

- transfery Havana-Jardines de la Reina-Havana (luxusní autobus + loď) 

- 6 x ubytování na lodi La Reina/Halcon, plná penze, 15 ponorů 

- během potápění 6 drinků (pivo, nealko, voda) na osobu denně 

- inscription fee 200 USD (může se měnit podle vývoje cen ropy) 

- CD průvodce (mapa Kuby, mapa potápěčských  lokalit, důležité informace a popisy navštívených míst, video, kubánská 

muzika, základní  španělské výrazivo, originální atlas mořské havěti karibské) 

 

Cena ROZŠÍŘENÉ verze  3 200 EURO zahrnuje : 

- transfery letiště/hotel/letiště v Havaně 

- 3 x ubytování v hotelu Aquario*** all incl.  

- transfery Havana-Jardines de la Reina-Havana (luxusní autobus + loď) 

- 6 x ubytování na lodi La Reina/Halcon, plná penze, 15 ponorů 

- během potápění 6 drinků (pivo, nealko, voda) na osobu denně 

- inscription fee 200 USD (může se měnit podle vývoje cen ropy) 

- transfery Havana – Varadero – Havana 

- 3 x ubytování ve Varaderu v hotelu**** all incl. 

- 2 ponory ve Varaderu na vrak ruské válečné lodi RUSSIAN DESTROYER 

- CD průvodce (mapa Kuby, mapa potápěčských  lokalit, důležité informace a popisy navštívených míst, video, kubánská 

http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/havana
http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/varadero-relax-golf
http://www.divingincuba.cz/pruvodce-ostrovem/varadero-relax-golf
http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/36-hotel-aquario-marina-hemingway
http://www.divingincuba.cz/video-a-tv/fotogalerie/category/36-hotel-aquario-marina-hemingway


muzika, základní  španělské výrazivo, originální atlas mořské havěti karibské) 

 

 

Cena nezahrnuje: 

tip na lodi, cca 150 - 200  CUC (platí se ve čtvrtek na lodi) 

nápoje na baru nad rámec 6 drinků denně 

vízum 750 Kč (na požádání zajistíme) 

letenku Praha-Havana (v tuto chvíli základní verze 20 800 Kč a prodloužená verze 19 500 Kč…může se měnit) 

cestovní pojištění (můžeme zajistit již od 990 Kč)   

 

Sleva pro nepotápěče : 150 EUR 

 

 

 

A jedna malá „žraločí záruka“ na závěr : 

Pokud byste náhodou během potápění na 

Jardines de la Reina nespatřili žraloka, 

vrátíme vám všechny peníze, včetně letenky a 

útraty v barech… 
  

 

Cena možná vypadá na první pohled trošku strašidelně,  

ale jde pouze o úhel pohledu: pokud ji např. vydělíme  

průměrným počtem spatřených žraloků (cca 50-60) , vyjde nám cca 20 nižší než nejlevnější zájezd do 

Egypta a nekonečně levnější než třeba potápění v Chorvatsku… 
 

Máte rádi slevy ?  Pak se zaregistrujte  pro zasílání mimořádných lastminute a mimosezónních nabídek… 

 

Máte-li o potápění v mořské rezervaci Jardines de la Reina zájem, ozvěte se. Rádi s Vámi vše probereme ! 

 

W: divingincuba.cz, E: info@divingincuba.cz, T : 774-832315,6 

 

http://www.divingincuba.cz/last-minute/last-minute
http://www.divingincuba.cz/
mailto:info@divingincuba.cz

