Isla de la Juventud, kubánský ostrov mnoha jmen :
Ostrov Mládí - Ostrov Pokladů - Ostrov Pirátů – Ostrov borovic

Průzkumná mise Isla de la Juventud – buďte mezi prvními !
Hledání věčného mládí a jiných potápěčských pokladů
Isla de la Juventud je legendami ověnčený ostrov mnoha jmen.
Ačkoli byl objeven Kryštofem Kolumbem již při jeho druhé plavbě
do Nového Světa v roce 1494, španělskou korunu nijak nezaujal.
Zato však v průběhu času zaujal mnohé karibské piráty, kteří si
v jeho těžko dostupných zátokách a jeskyních vytvořili řadu skrýší
pro sebe a svou kořist. Do pomyslné pirátské kroniky ostrova se tak
zapsali Francis Drake, Henry Morgan, John Hawkins, John
Rackham a další (více Kubě a karibských pirátech zde). Patrně
nejvíc jej ale proslavil Robert Luis Stevenson, když sem umístil děj
svého románu Ostrov Pokladů.
Ačkoli je Isla de la Juventud největším kubánským
ostrovem (2419 km² ), zůstával vždy poněkud stranou
pozornosti havanské vlády, a to od časů koloniálních de
facto až dodnes. Ve třicátých letech minulého století na
předměstí zdejšího „hlavního města“ Nueva Gerona
vyrostlo obávané vězení Modelo Presidio. Po nezdařeném
útoku na kasárna Moncada v roce 1953 si zde téměř dva
roky odseděli i Fidel a Raul Castrovi. Vězení bylo v roce
1967 zrušeno a dnes slouží jako památník a turistická
atrakce. Většina ostrova je pokryta borovicovými lesy
(odtud i další název Isla de Pinos, Ostrov borovic). Dnes
žije na celém ostrově jen něco málo přes 80 000 obyvatel.
Jednou z nemála zdejších kuriozit je, že po vzniku
samostatné Kuby v roce 1900 nebylo dlouho jasné, jestli
Isla patří Kubě anebo Spojeným Státům. Až v roce 1907
rozhodl americký nejvyšší soud, že Isla patří Kubě a
teprve v roce 1925 byla podepsána příslušná smlouva.
Důsledkem toho všeho bylo, že v době Castrovy
revoluce vlastnili většinu půdy na ostrově Američané.
Pro americké hosty zde nechal Batista postavit i luxusní
hotel Hilton s kasinem – dnešní hotel el Colony. Ironíí
osudu byl tento hotel otevřen v roce 1958, těsně před
Castrovou revolucí. Dnes v hotelu Colony již není ani
kasino, ani luxus Hiltonu, ZATO se nedaleko odtud
nachází marína a potápěčské centrum.

Nejzajímavější potápěčské lokality se nacházejí okolo
jihozápadního výběžku ostrova, tvořícího národní park
Punta Francés – mezi mysem Punta Francés a Punta
Pedernales. Najdeme zde spoustu vraků (tzv. Barcos
Hundidos) oživených hejny ryb, korálovými a houbovými
formacemi, mělkých i hlubokých útesů protkaných
nesčetnými tunely a jeskyněmi.

Zdejší útesy jsou tvořeny klasickými karibskými korály,
houbami a gorgoniemi. Tvoří domov celé řadě rybích
druhů, jejichž složení se mění místo od místa. Můžeme se
zde potkat s hejny čabrak atlantských, tarponů, kranasů,
chrochtalů, chňapalů. Potápěči zde mají možnost
pozorovat různé druhy kaniců, hejna barakud, želvy,
rejnoky, siby a s trochou štěstíčka můžeme spatřit i
žraloky. Mezi zdejší nejzajímavější lokality patří Pared de
Coral Negro, Túnel de Amor, Cueva Azul, El Pasaje
Escondido, Cueva de los Sábalos, Piedra del Coral, El
Salto, Ancla del Pirata, Paraiso de las Levisas nebo
Pequeňo Reino. Ponory probíhají zpravidla dva denně,
přičemž se na ně vyplouvá z nedaleké maríny Ensenada
de la Siguanea.

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 mise :

Program průzkumné mise na Ostrov pokladů (Isla de la Juventud) :
Nedělě 3.6.
Přílet do Havany, transfer na hotel, večeře, relax. Možnost vycházky do lůna noční Havany
Pondělí 4.6.
Snídaně v hotelu, procházky Havanou, nasávání koloritu, večeře a noc v hotelu
Úterý 5.6.
Brzy ráno (5:30) odlet do Nueva Gerona (Isla de la Juventud). Prohlídka městečka a vězení Modelo Presidio (není
v ceně), transfer na hotel El Colony. Ubytování, relax.
Středa 6.6.
Snídaně v hotelu, dva ponory, hledání pokladu věčného mládí, relax, večeře v hotelu
Čtvrtek 7.6.
Snídaně v hotelu, dva ponory, relax, večeře v hotelu, hledání pokladu věčného mládí
Pátek 8.6.
Hledání pokladu věčného mládí, snídaně v hotelu, dva ponory, relax, večeře v hotelu

Sobota 9.6.
Snídaně v hotelu, hledání pokladu, relax a volitelný program (není v ceně) : výlety na koních, návštěva krokodýlí
farmy, výlet po ostrově, večeře v hotelu
Neděle 10.6.
Snídaně v hotelu, dva ponory - hledání pokladu, relax, večeře v hotelu
Pondělí 11.6.
Snídaně v hotelu, dva ponory, relax, oslava nalezeného pokladu a jeho rozdělení, večeře v hotelu
Úterý 12.6.
Snídaně v hotelu, relax, možnost výletu po ostrově, 18:30 odlet zpět do Havany. Transfer na hotel Acuario*** all incl.
Večeře, volný večerní program…
Středa 13.6.
Snídaně v hotelu, relax, rozlučka s Havanou. 18:00 transfer na letiště a odlet do Paříže
Čtvrtek 14.6.
Přílet do Paříže a do Prahy

Náklady 1 340 EURO zahrnují :
- veškeré transfery letiště/hotel v Havaně
- tři noci v Havaně v hotelu Acuario *** all incl. s plnou penzí
- vnitrostátní letenku Havana – Nueva Gerona - Havana
- 7 x ubytování na v hotelu El Colony, s polopenzí
- 10 ponorů v oblasti národního parku Punta Francéz
- CD průvodce (mapa Kuby, mapa potápěčských lokalit, důležité informace a popisy navštívených míst, video,
kubánská muzika, základní španělské výrazivo, originální atlas mořské havěti karibské)
Nezahrnují :
Nic krom výše uvedeného, zejména :
tip na místě
nápoje na baru mimo all incl. hotelu Acuario v Havaně
vízum 750 Kč (nabízíme on-line)
letenku Praha-Havana (akční momentální cena 16 500 Kč !!!)
cestovní pojištění (můžeme zajistit již od 990 Kč)
Sleva pro nepotápěče : 150 EUR
Kuba samozřejmě není jen o potápění. Kdo bude mít chuť a čas, může po skončení potápěčského programu ještě třeba

navštívit Źátoku Sviní,

koloniální Trinidad,

malebné údolí Viňales,

nebo si tu zahrát golf …

V poslední době je velmi oblíbené individuální cestování v pronajatém autě s ubytováním u Kubánců v soukromí
(tzv. casa particulara). Pokud však patříte mezi nátury, které se během své dovolené nechtějí otravovat řízením auta a
hledáním ubytování, s potěšením za Vás zařídíme vše potřebné – rezervacemi hotelů počínaje, transfery pokračujíce, a
třebas rezervací místa v nejslavnějším světovém kabaretu TROPICANA konče…

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

