RÁJ 1492 – JARDINES DE LA REINA
Speciální letní nabídka – sleva 700 USD na nejlepší kubánské potápění
„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 50 m protkané kaňony a jeskyněmi...to vše plné
života. Na některých zdejších lokalitách není nijak zvláštní potkat
15 žraloků najednou... V celém souostroví se nachází jedna jediná
potápěčská základna. 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 příspěvku SEA LEGACY („MOŘSKÉ DĚDICTVÍ“).
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 …

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…).

… obří kanicové, kterým se zde říká jewfish

Okolo lodě to pod hladinou někdy vypadá takhle…

…na dně dvoumetroví rejnoci…
Dále je zde možno spatřit i žraloka vouskatého (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. a 3. 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 budou během svého jedinečného tripu ubytováni na jedné z luxusních lodí flotily AVALON. Cena všech
lodí je od léta 2022 jednotná, což je faktor příznivý (samotný týden na MY AVALON 3 stával v roce 2020 v hlavní

sezóně 4 500 USD). Druhou stranou mince s příznivou cenou je skutečnost, že možnost volby konkrétní lodě je jen
při full charter objednávce. Jelikož jsou (stran komfortu) všechny lodě stejně přívětivé a potápění probíhá z člunů ve
skupinkách max. po 10 lidech, není třeba se tohoto nového systému bát. Níže na obrázcích je AVALON 4,
nejnovější loď – plovoucí hotel též někdy zvaný Nová Tortuga, který nahradil legendární pontonový hotel Tortuga.

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.

Základní itinerář akce:

Speciální potápěčská nabídka Jardines de la Reina „JULY DISCOUNT“ pro nové rezervace do 31.12.2022 :
Čtvrtek 17.11. 2022
Přílet do Havany, transfer na ubytování v hotelu v Havaně, relax. Možnost vycházky do lůna noční Havany
Pátek 18.11.
Snídaně v hotelu, individuální procházky Havanou, nasávání koloritu
Sobota 19.11.
Brzy ráno transfer do přístavu Júcaro. Kontrola pobřežní stráží, nalodění na loď flotily AVALON plavba do
souostroví Jardines de la Reina, občerstvení, úvodní breefink
Neděle 20.11. až pátek 25.11.
Jardines de la Reina, potápění v mořském parku Jardines de la Reina, 3 ponory denně, plná penze
Sobota 26.11.
Snídaně a plavba zpět do přístavu. Vylodění, odjezd do Havany na letiště, odlet do Evropy
Neděle 27.11.
Přílet do Evropy, do Prahy, do Podolí, do lékárny…

Zvýhodněná cena

3 353 EURO/os. (standardní cena 4 040 EURO) zahrnuje :

- transfery letiště Havana /hotel/ letiště Havana
- dvě noci v hotelu v Havaně
- transfery Havana-Jardines de la Reina-Havana (luxusní autobus + loď)
- 7 x ubytování na luxusní lodi z flotily AVALON, plná penze, 18 ponorů (z toho jeden noční)
- během potápění 6 drinků (nealko, alko) na osobu denně, káva, džus a voda bez omezení
- taxy 390 EURO (přístavní, palivová, ekologická, COVID pojištění)
- info flash disk (mapa Kuby, mapa potápěčských lokalit, důležité informace a popisy navštívených míst, video,
kubánská muzika, základní španělské výrazivo, originální atlas mořské havěti karibské)
Nezahrnuje :
tip na lodi, cca 200 - 300 EUR (platí se na lodi na konci pobytu)
nápoje na baru nad rámec 6 drinků denně
nitrox na požádání 100 EURO za celý týden
vízum 800 Kč (nabízíme on-line)
letenku Praha-Havana (můžete zkusit zarezervovat sami, jinak na požádání zajistíme)
cestovní pojištění (můžeme zajistit již od 990 Kč)
UVEDENÁ NABÍDKA JE PLATNÁ POUZE PŘI ZÁVAZNÉ REZERVACI DO 31.7.2022 (50% záloha)
Kuba samozřejmě není jen o potápění. Kdo bude mít chuť a čas, může po skončení potápěčského programu ještě
třeba :

navštívit Zátoku Sviní,

koloniální Trinidad,

malebné údolí Viňales,

nebo si tu zahrát golf …

Úplnou novinkou sezóny je nezávislé cestování po Kubě v obytném autě. Pokud však patříte mezi
nátury, které se během své dovolené nechtějí otravovat řízením auta a hledáním ubytování, chápeme. A s potěšením

za Vás zařídíme vše potřebné – rezervacemi hotelů počínaje, VIP transfery konče.

Cena vypadá na
první pohled trošku strašidelně, ale jde pouze o úhel pohledu: pokud ji např. vydělíme
průměrným počtem spatřených žraloků (cca 50-100) , vyjde nám cca 20 nižší než nejlevnější zájezd
do Egypta a nekonečně levnější než třeba potápění v Chorvatsku…

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

