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Cesta kolem světa – stačí vyslovit tato tři slova a snad každému se začnou vybavovat kouzelná místa naší planety,
která by chtěl poznat a navštívit. I já samozřejmě pociťuji příjemné chvění, kdykoliv o takovém cestování sním. A sny
se mají plnit! Před osmi lety jsme poprvé nabídli Cestu kolem světa soukromým letadlem našim klientům a od té doby
plníme jejich cestovatelské sny. Naše Cesta je unikátní a přináší jedinečnou možnost cestovat doslova po celém světě
na úrovni, kterou Vám nenabídne nikdo jiný. Špičkové hotely, dokonalý servis, nejlepší průvodci, lékař na palubě
a k tomu všemu především naše velké soukromé letadlo, na které nikdy nečekáte, naopak, toto letadlo čeká na Vás.
Během předcházejících osmi let jsme splnili sen stovkám klientů, z nichž mnozí se na Cesty opakovaně vrací a jsou
pro nás tou nejlepší referencí.
Dovolte mi tedy, abych Vás pozval do této exkluzivní společnosti a splnil Váš cestovatelský sen i Vám.
Těším se na Vás a věřím, že se shledáme na palubě našeho leteckého speciálu snů.
Tomáš Cikán
předseda představenstva ESO travel a.s.
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FraNCOuZSkÁ POLYNÉSiE (Mo’orea)  VaNuaTu 
auSTrÁLiE (Melbourne)  BruNEJ  kaMBODŽa
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JedINeČNÁ Cesta kolem světa

V roce 2019 pro Vás CK ESO travel připravila další a opět
novou Cestu kolem světa. Letošní Cesta bude již osmou
v pořadí a my se na ni již velmi těšíme. Při tvorbě itineráře jsme se snažili zohlednit veškeré připomínky a podněty z předchozích ročníků Cest, stejně tak jako návrhy
a inspirace našich cestovatelů. Z minulosti víme, že
stejně důležitá, jako je atraktivita jednotlivých zastávek
a vysoký standard všech služeb, jsou lidé, se kterými
tuto Cestu absolvujete. Ani letos tedy v žádném případě
neslevíme z našich nároků na kvalitu, a proto se budeme
i v nadcházející době chtít osobně poznat a sejít s každým
zájemcem na nezávazné schůzce, která Vám Cestu představí do těch nejmenších podrobností.
Čeká Vás 10 nevšedních destinací během 26 dní, které se
nesmazatelně zapíší do Vašich pomyslných cestovatelských
deníků. Můžete se také těšit na příjemnou neformální atmosféru,
která tento unikátní zájezd vždy doprovází a také na profesionální
servis ze strany všech členů našeho početného týmu. Trasa cesty
vede místy, která jste chtěli vždy navštívit, ale tak nějak Vám to zatím
nevyšlo a nebo byla zkrátka příliš daleko. Pro každého z nás je čas vzácný
a chtěli bychom toho ještě tolik vidět, navštívit, stihnout a zažít. Naše Cesta
je skvělým řešením pro ty, kteří nemají dostatek času navštívit každou zemi
a strávit v ní delší čas. Pobyt v každé zastávce je dostatečně dlouhý na to, abychom
mohli zažít místní atmosféru a navštívit ty nejatraktivnější zajímavosti a památky. Naši
klienti také oceňují možnost návštěvy destinací nacházejících se na druhé straně naší
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planety bez nutnosti úmorných letů na pravidelných linkách čítajících dlouhé desítky hodin
a několik přestupů. V průběhu Cesty kolem světa dosáhneme i těch nejvzdálenějších
míst naší planety krátkými přelety, a to v pohodlí vlastního letadla. Opět Vám
nabídneme další nadstandardní služby, jako je asistence při manipulaci se
zavazadly nebo asistence lékaře po celou dobu cesty. Společně s 10
atraktivními zastávkami na zajímavých místech naší nádherné planety,
činí i výše zmíněné racionální argumenty naši Cestu kolem světa
jedinečným zájezdem, ke kterému se budete ve svých vzpomínkách
rádi vracet.
10 eXotICkýCH dovoleNýCH
Za 26 dNÍ
Za 26 dní navštíví účastníci 10 exotických destinací, kde
si každý přijde na své. Vy, cestovatelé, ochutnáte omamný
koktejl kultur a přírodních krás, který namíchala naše čarokrásná planeta Země. Tento koktejl Vás zaručeně
okouzlí a navodí pocit, že jste na Vaší úžasné cestě mnohem déle než ve skutečnosti. Zároveň Vám také naše
Cesta ukáže místa, na které se budete chtít v budoucnu
vrátit a strávit v nich více času. Jako krásný sen, který se
snad jen zdál, se budou jevit vzpomínky na úžasný Turks
& Caicos s jeho karibskou atmosférou a neopakovatelnými zážitky z jednoho z nejkrásnějších ostrovů v Karibiku. Prvním z vrcholů letošní Cesty bude zcela jistě
návštěva jihoamerického Peru a především ikonického
Machu Picchu, které vystřídá pulzující město Buenos Aires.
Vychutnáme si tango v jeho nejčistší podobě a pokud budete mít zájem, můžete se v rámci návštěvy Argentiny podívat i do sousední Uruguaye. Nedáváme oddechnout našim
cestovatelským duším a přelétáváme na palubě našeho letounu do další vysněné destinace. Rapa Nui – Velikonoční ostrov
– cestovatelský sen a místo, které můžete navštívit klidně mnohokrát a stejně na Vás vždy dýchne úžasnou atmosférou neuchopitelné
mystiky. Opouštíme majestátní sochy Moai, ale zůstáváme v Polynésii
a přistáváme v dokonalém ráji Francouzské Polynésie – na ostrově
Mo’orea. Čekají nás 3 noci v dokonalém prostředí smaragdově zeleného ostrova obklopeného fascinující tyrkysovou lagunou. Ale dost lenošení, máme toho
ještě hodně k poznávání na Cestě kolem světa a tak vyrážíme do Melanésie, konkrétně na Vanuatu nabízející nespoutanou tichomořskou divočinu s až neskutečnými
přírodními úkazy, a to jak na pevnině, tak pod vodní hladinou. Naše letadlo už ale opět startuje
a je neomylně přitahováno magnetem australského jihu – kosmopolitním Melbourne. Můžete si
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vybrat, zda zvolíte městskou turistiku, nebo se s námi vydáte prozkoumat fascinující Great
Ocean Road s 12 skalnatými apoštoly, kteří zanechají ve Vaší cestovatelské mysli nesmazatelný otisk. Po dalším pohodlném letu ve společnosti ostatních cestovatelů i vstřícné a
ochotné posádky přistáváme v Bruneji. Malý, spořádaný a vesměs luxusní sultanát na severním pobřeží Bornea, kterému se přezdívá Benátky Asie nám nabídne úplně jiný pohled
na svět a bude to pohled velmi příjemný. A přichází další z vrcholů naší společné expedice.
Kdo by neznal monumentální Angkor a jeho zázraky ukryté v pralese? My se však nemusíme
spokojit s fotkami či dokumentárními ﬁlmy – my si ho vychutnáme na vlastní kůži! Máme
pocit, že už jsme viděli nekonečně mnoho, ale čeká nás ještě jedna zastávka – ona pomyslná
třešnička na dortu – indická Kérala. V Indii se říká, že sám Bůh si vybral Kéralu jako svůj
vlastní domov. Sice není jasné, o kterého boha z těch tří stovek miliónů indických božstev
se přesně jedná, ale jisté je jedno. Bůh si vybral dobře!
uBYtovÁNÍ Na luXusNÍ ÚrovNI
V každé destinaci na trase Cesty kolem světa je pro Vás zajištěno ubytování v luxusních
hotelech kategorie 5* náležejících k těm nejlepším hotelovým řetězcům světa (Kempinski,
InterContinental apod.).
leteCkÁ doPrava BoeING 737-800 „ComFort Jet“
Leteckou dopravu na Cestě kolem světa 2019 s odletem z Prahy zajišťuje privátní divize české
letecké společnost TRAVEL SERVICE, která patří mezi největší dopravce ve střední Evropě
a jejíž služby byly při všech sedmi předchozích cestách bezchybné a na nejvyšší možné úrovni.
Moderní letadlo Boeing 737-800 bude speciálně upravené z klasické 189místné verze
na 64místnou komfortní konﬁguraci se službami v duchu "Private jet". Standardní
sedadla (trojsedačky) jsou nahrazena komfortními a pohodlnými koženými křesly (dvojsedačkami) s možností polohování do 120°.
Mezi řadami sedaček je zvětšen rozestup na 114 cm a více (ze standardních 76), což
Vám přinese mnohem pohodlnější cestování. Samozřejmostí je profesionální a prověřený
palubní personál. O Vaše pohodlí a bezpečnost letu a pohodlí na palubě se postarají
3 zkušení piloti a 4 šarmantní české stewardky a stewardi.
Během celého zájezdu nemusíte nikdy a nikde přestupovat, všude budete cestovat
Vaším letadlem, které Vám poskytne maximální komfort. Odlety plánujeme převážně na
dopoledne, aby přílet do následující zastávky byl odpoledne místního času (samozřejmě
s chutným obědem a neomezenými drinky na palubě letadla).
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dokoNalÉ PaluBNÍ sluŽBY
Na palubě vašeho letadla o Vás bude vždy postaráno, během každého letu bude servírováno občerstvení v kvalitě, pestrosti a množství běžné business třídy. Opakovaně se tedy
můžete těšit na přípitky značkovými alkoholickými nápoji, čerstvé ovoce, tříchodové obědové menu s možností výběru hlavního jídla ze 3 denních nabídek, značkové nealkoholické
i alkoholické nápoje včetně kvalitních vín, koňaků, whisky, piva, kávy či čaje.
Odbavování cestujících před každým odletem bude urychlené, jelikož rozdělení křesel
v letadle zůstává po celou dobu cesty stejné a Vy se bude vracet vždy na svou sedačku.
NaŠI NeJlePŠÍ PrŮvodCI k vaŠIm sluŽBÁm
Po celou dobu naší společné cesty se o Vás budou starat naši nejlepší průvodci, kteří
jsou připraveni Vám poskytnout naprosto kompletní informace o zemi, kterou navštívíte
včetně exkluzivních zajímavostí, pikantností a jejich tajných tipů.
Na naší cestě budou po celou dobu na všechny služby (transfery, ubytování, gastronomii)
dohlížet a osobně při nich asistovat 3 zkušení čeští či slovenští průvodci. Spolu
s domácími průvodci budou také provázet všechny naplánované výlety a prohlídky.
Na každého průvodce připadne vždy skupina maximálně o 22 osobách. Tato skupina
bude mít také vždy k dispozici vlastní autobus. Díky tomuto rozdělení Vám můžeme
garantovat i v autobusech na naší cestě maximální pohodlí a dostatečný prostor.
V neposlední řadě zajišťuje tento systém i vlastní okénko pro každého, což je
při okružních prohlídkách velice oceňovaný bonus.
NePŘetrŽItÁ sluŽBa lÉkaŘe
Jedním z důležitých členů našeho týmu je lékař, který je cestujícím k dispozici během
zájezdu (na palubě letadla i během pobytů). Námi vybraný a prověřený lékař má velké
zkušenosti s cestováním i s Cestami kolem světa soukromým letadlem. Kromě základních
lékařských služeb a konzultací nabídne i vlastní zkušenosti a rady, jak překonávat případné problémy s cestováním a v neposlední řadě je připraven na místní odlišnosti jednotlivých destinací, ale zároveň je vybaven dostatečným množstvím medikamentů z ČR.
ZavaZadlový servIs
V každé destinaci uděláme maximum pro Váš komfort i z hlediska zavazadel. Po příletu
budou Vaše cestovní zavazadla dopravena z letiště až do hotelového pokoje za osobního
dohledu jednoho člena obslužného týmu. Tentýž servis Vám nabídneme také při odletu.
Cena zájezdu zahrnuje přepravu odbavených zavazadel (až 3 ks na osobu) a příručního
zavazadla do 8 kg. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že zavazadlo o váze 25 kg je
pro sbalení na Cestu kolem světa naprosto dostačující.
Mnoho našich klientů využívá servis praní prádla na hotelu přibližně v polovině naší
cesty. Tím je možno docílit redukce váhy Vašich zavazadel.
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turks & CaICos
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Na nejkrásnější pláže světa.
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Časový posun oproti Praze: –5 hodin.
Počasí: tropické: teploty 28°C až 31°C.

Zapadlý a ne zcela všeobecně známý kout britských zámořských teritorií splňuje ony
představy, jenž nám při pojmu Karibik obvykle vyvstanou. Dlouhé písečné pláže, kokosové palmy ve vlahém větru a tyrkysové vlny vyhřátého oceánu najdeme na všech devíti
obydlených ostrovech i na četných opuštěných ostrůvcích. Tropický ráj na pohled, nebývalo tomu vždy tak. Ostrovům se velmoci a jejich osadníci dlouho raději vyhýbali, a to
z důvodů jak politických tak i přírodních.
Jméno málokterého státního útvaru vzniklo z čistě varovných nápisů na námořních mapách tak, jako zde. Prvá část jména souostroví - Turks - odkazuje k obvyklému synonymu
pro bukanýry a piráty, kteří se u ostrovů tehdy skrývali a byli pro lodě libovolného královského veličenstva nepříjemným nebezpečím. A proč zrovna název Turci? Britští korzáři kdysi vydatně spolupracovali s osmanskými Turky proti Španělsku a Portugalsku,
lidově se tehdy v Anglii pro piráty ve státním žoldu vžilo zkrácené označení Turci, podle
spojeneckého národa. A to přežilo i do dob, kdy se z korzárů, povyšovaných do šlechtického stavu, náhle stali jedním královským dekretem sprostí zločinci. Druhá část jména
- Caicos - je zkomoleným domorodým taínským jménem pro řetězec nízkých ostrovů, z
paluby lodi špatně viditelných a hrozících ztroskotáním.
Jméno tedy dnes čtěme jako prostý název souostroví, varování netřeba, když je tu tak
krásně. Malé plážové ostrůvky nikoho neděsí, naopak, a Turky či piráty nám připomíná
jen národní endemický kaktus - turecká čapka, jež se dostal i do státního znaku. Pláže
ostrovů totiž bodují ve světových žebříčcích a cestovatelé nešetří nadšením. Není divu,
že na ostrovech převažuje hlavně luxusní návštěvnictvo, jak říkají místní po americku:
“creme-de-la-creme”.
I my však musíme varovat, pobyt na Turks a Caicos bývá vysoce návykový a z kouzelných
ostrovů se nikomu neodjíždí vůbec snadno. Kdo by taky chtěl opouštět jedny z nejkrásnějších pláží světa?

ProGram

1.

Pozdní březen je jedním z nejvíce optimistických období roku. Zima pomalu
DEN
odchází a ve vzduchu visí předzvěst něčeho dobrého, příjemného. Naděje lepších a prosluněných dnů. Ještě týdny čekat na léto ale nemusíme. Letmý pohled do naší cestovní
mapy, kde září dvě exotická slůvka TURKS a CAICOS naznačuje, že horké léto je nedaleko. Jen pár hodin letu na západ.
Scházíme se na terminálu privátních letů v Ruzyni a po prvém přípitku správně vychlazeným šampaňským na palubě našeho privátního letadla odlétáme za dobrudružstvími
naší životní cesty.
Slunce dnes zapadne velmi pozdě, tak se ještě večer smočíme v prohřátém Karibiku!
V
DEN
Smýt zimní únavu a chmury z věčně zatažené oblohy, to je náš úkol pro dnešní
den pod rozzářeným karibským sluncem. Není to špatný vynález to karibské all-inclusive.
Zvláště, když máme před hotelem zářivě bělostnou pláž a tyrkysovou vodu. A azurové
nebe nad hlavou.

2.
3.

DEN
Opět celý volný den, vydáme se zase na pláž anebo si dopřejeme výlet za přírodou na téměř neobydlený ostrov Middle Caicos?
Fakultativní výlet: JESkYNĚ, PLaMEŇÁCi a PLÁŽE (celodenní s obědem)
Caicoské ostrovy jsou součástí bahamské lavice, jejíž vápencové sedimenty navazují
na plošinu poloostrova Yucatán. A stejně jak ve vzdáleném Mexiku, i zde jsou vrstvy vápenců protnuty jeskynními systémy. Vydejme se na ostrov Middle Caicos, kde u městečka Conch Bar leží největší nezaplavený jeskynní systém v celé bahamsko-caicoské
oblasti. V jeskyních se těžívalo guano, dnes jsou však vyhledávanou atrakcí. Davy zde
však nebudou, ono se většině návštěvníků souostroví špatně odchází z těch nádherných
pláží. My si pláže užijeme při výletě také, na Mudjin Harbour, jedné z nejkrásnějších
pláží souostroví. A po obědě v kreolském stylu se ještě zastavíme u plameňáků u laguny
Flamingo Pond. Před nástupem na trajekt zážitky zapijeme rumem ve vyhlášeném baru
Barracuda.

Změna programu vyhrazena
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Peru | lima, machu Picchu
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Za tajemnem říše Inků.
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Časový posun oproti Turks & Caicos: –1 hodina.
Počasí Lima: subtropické oceánské teploty 18°C - 25°C
Počasí Cuzco: subtropické horské teploty 12°C - 20°C.

Největší archeologický objev dvacátého století na západní polokouli - tajemné Machu
Picchu - je po právu považováno za jeden z ikonických symbolů Latinské Ameriky. Město
ztracené dlouhá léta v husté zeleni andské džungle se pro svět vynořilo až roku 1911
a zájem o něj již nikdy neopadl. Naopak. Kde jinde nalezneme důkazy neobyčejné vyspělosti incké civilizace, zasazené do tak esteticky mimořádně vytříbené scenérie?
Horská panoramata, tropické rostlinstvo, bouřící řeky v hluboce zařízlých údolích, horský
vrchol by byl nádherný sám o sobě. Těžké kamenné bloky inckého zdiva tak citlivě do krajiny zasazené a jejich dokonalé opracování vyvolávají řadu dohadů, co se v tajemném
městě asi tehdy odehrávalo. Po pravdě to přesně nevíme, teorií je mnoho, od vědecky podložených až po různé fantaskní blouznění z per konspirátorů a zastánců mystických sil.
Jednalo se tu o venkovské sídlo inky Pačacutiho Yupanquiho, prvého historicky známého panovníka andské říše? Či to bylo tajemné obřadní centrum jen pro zasvěcené?
Přesné detaily se už asi nikdy nedovíme, o to je zážitek z místa silnější. Zcela volně tu
můžeme popustit uzdu své fantazii a zasnít se, jaké to tu asi tenkrát bylo. Před očima
nám deﬁlují barevná pera na hlavách vznešených hodnostářů, divoké škleby válečníků
i pot na pažích sedřených otroků.
Asi je jen dobře, že si tehdejší život můžeme jen idealizovaně představovat, zažít na vlastní
kůži tehdejší praktiky ultratotalitního inckého státu Tawantinsuyu bychom určitě nechtěli.
To si raději dáme ještě jedno pisco sour a vrátíme se zpátky do vysoko položeného inckého hlavního města obdivovat koloniální centrum Cuzca. K večeři si po incku dáme pečené morčátko, to býval slavnostní pokrm na dvoře vysokých hodnostářů incké říše.
A my si tu nějaké to rozmazlování přeci zasloužíme, byť nám hlavy nezdobí pérové koruny
z peří vzácného čimanga.

ProGram

4.

Dnes si ještě dopřejeme líné karibské ráno, i do moře ještě stihneme zaskočit,
DEN
a pak se vydáme na blízké letiště a odlétáme přes Karibské moře do Jižní Ameriky.
Pod námi se objevují zasněžené vrcholky And, letadlo klesá, moře tu rozhodně nemá
tu tropickou barvu, na kterou jsme si již zvykli. Studený Humboldtův proud omývá peruánské pobřeží hlavně k potěše četných lachtanů a ptactva, my jsme však přijeli za jinými
atrakcemi, koupání oželíme. Nás přitahují tajemné ruiny, jež leží mezi těmi impozantními
horskými masívy, které jsme obdivovali už z letadla.
Cestou z letiště se krátce projedeme po koloniálním středu Limy, barokní fasády dokazují, že v peruánském místokrálovství neměli Španělé o bohatství nouzi. V hotelu si připijeme národním míchaným nápojem pisco sour, večeří zvolíme tradičnější, incké
pochoutky necháme na později a už se těšíme, co nás zítra čeká.

5.

DEN
Vyjíždíme na letiště a místním letadlem se vydáváme na krátký let do Cuzca. Přistáváme v nadmořské výšce 3400 metrů, je to vysoko, hory okolo se přesto tyčí až k nebesům.
Šálek kokového čaje na přivítanou v hotelu a krátká aklimatizační relaxace, odpoledne
se podíváme po městě. Vyjíždíme na inckou pevnost Sacsayhuamán s ohromujícími kamennými bloky, jenž do sebe zapadají na setinu milimetru. Pevnost Inkové považovali
za hlavu mytické pumy, jejíž tělo tvořilo samotné město, bylo to místo z nejposvátnějších,
musely tu probíhat tenkrát věru barvité obřady k potěše boha Intiho. Vracíme se na
hlavní náměstí a zhlédneme jedno z vrcholných děl cuzské školy umění, katedrálu Santo
Domingo. A cože tu má na obraze Kristus na stole při poslední večeři Páně? Do zlatova
opečené morče! Že by kulinářská inspirace k dnešní večeři?

6.

DEN
Fakultativní výlet: MaGiCkÉ MaCHu PiCCHu (celodenní s obědem)
Brzy ráno vyjíždíme autobusem přes horské sedlo do úrodného posvátného údolí. Silnice
až do dnešního cíle nevede, v Poroy přesedáme na vlak a divokou soutěskou s divukrásnými scenériemi dojíždíme do vesničky Aguas Calientes. Malými autobusíky šplháme
serpentinami vzhůru, krátký pochod od brány odhalí příjemnou skutečnost, ve vlahém
vzduchu se nám tu dýchá výrazně lépe než v Cuzcu, jsme také o více jak tisíc metrů níže.
Před námi se rozprostírá jeden z divů světa, neskutečně scénická incká pevnost Machu
Picchu. Opět zde máme ony obří bloky, jak včera na Sacsayhuamánu. Stavby tvoří esteticky vyvážený celek v harmonii s okolní horskou přírodou, které dominuje špička ostrého
vrcholu Huayana Picchu. Projděme si jednotlivá zákoutí a hlavně si vychutnejme magii
tohoto místa. Kondor vysoko nad hlavou, bouřící řeka hluboko pod námi, mraky, válící se
po svazích, a linie mistrovského díla inckého urbanizmu. Machu Picchu je po právu jedním
ze symbolů Latinské Ameriky. Po dobrém pozdním obědě máme při zpáteční cestě na
co vzpomínat. Či se budeme cestou ještě kochat horskými scenériemi.
A večer zážitky zapijeme po incku chichou a třeba se dnes konečně pustíme do oné
morčecí pečínky u señory v hospůdce na rohu?
Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Limě: +2 hodiny.
Počasí: subtropické, teploty 14°C - 23°C.

Vyslovíme-li kouzelné jméno Buenos Aires, musíme dodat jedním dechem tango. Právě
zde se v předměstských tančírnách zrodil tento sensuální tanec, symbol Argentiny. Bylo
to v dobách, kdy Buenos Aires bylo jedním z nejbohatších a nejmodernějších měst planety, o překot tu rostly raﬁnované stavby a výstavní paláce, město se rozrůstalo a všude
panoval optimismus oné sladké belle epoque přelomu devatenáctého a dvacátého století. Není divu, že porteños, jak se obyvatelům hlavního argentinského města přezdívá,
získali tehdy oprávněný pocit, že svět jim leží u nohou. Tím spíše, že biftek na talíři byl
vždy jen obří velikosti a lahev malbecu na stole zdánlivě bezedná.
Vývoz mraženého hovězího už nyní tolik nenese, za posledních sto let to s Argentinou
sice šlo hospodářsky spíše z kopce, nastaly roky potíží a diktatur, nálada ve městě se
však prakticky nezměnila. Bifteky jsou stále přes celý talíř a víno ve sklenici zůstává prvotřídní kvality, výstavní stavby v centru mají trochu omšelejší fasádu, než kdysi bývávalo,
radost ze života je tu i nadále intenzivně latinskoamerická.
Zajděme si do některé milongy na tango, v pravé lidové předměstské tančírně sice strýci
a tety ze sousedství nebudou mít patrně vizáž sexy modelek a modelů z reklamních
plakátů a turistických show, o to větší nasazení při tanci a radost ze života tu spatříme.
A další z lidových zábav nám zpestřují ulici: pestré fasády domů jsou často natřené v
klubových fotbalových barvách, jako je tomu v pitoreskní čtvrti La Boca. A pak tu máme
nezávislé projevy streetartu na stěnách domů, pouliční performery a prodejce upomínkových cetek, pestrý mumraj návštěvníků i místních štamgastů. Ten pravý duch argentinského velkoměsta nás tu čeká právě v lidových čtvrtích, kde je život závislý na
intenzitě prožitého okamžiku a je víceméně jedno, zda v prezidentské Casa Rosada
zrovna nekuje své pikle nějaká další Evita.
Vychutnejme si tedy Paříž Latinské Ameriky, jež návštěvníka nikdy nezklame!

ProGram

7.

Opouštíme bývalé incké impérium, bohaté dojmy z včerejška by nevyvážilo
DEN
ani veškeré incké zlato. Stejně byla jeho velká část k žalu kunsthistoriků dávno přetavena
do mincí a cihliček a dnes je uložena nejspíš někde v sejfu jakési švýcarské banky. Vracíme se letadlem zpátky do Limy, přesedáme do našeho stroje, už jsme na palubě jako
doma, a letíme zase nad Andami a nad nekonečnými prostorami brazilského vnitrozemí
do Argentiny. A zde, navzdory názvu země, nebude zase žádné stříbro, dojmy, které nás
tu čekají, by patrně stejně nevyvážilo. Obří megapole s výstavním centrem, živá pouliční
scéna a vysoká městská kultura. Tak rychle do ulic, sklenice dobrého malbecu a biftek
přes celý talíř, to je ta pravá Argentina, kterou si představujeme.

8.

DEN
Po včerejších půlkilových stejcích k večeři dnes raději k snídani volíme lehčí
vegetariánskou formu a nad kávou se rozhodujeme: prohlédneme si tuto fascinující metropoli či se jukneme přes Stříbrnou řeku k sousedům do Urugaye?
Fakultativní výlet: HiSTOriCkÉ DĚDiCTVÍ COLONiE DEL SaCraMENTO (celodenní s obědem)
Od Urugaye nás dělí široké ústí Rio de la Plata, padesát kilometrů široký estuár překonáváme rychlolodí, cesta trvá necelou hodinku. Colonia del Sacramento za svoji existenci vystřídala hodněkrát portugalské a španělské pány, až se roku 1828 stala součástí
nově vzniklé republiky Uruguay. Úzké uličky s kočičími hlavami, o zajímavá zákoutí
a protiklady tu není nouze: barvitě omšelé domky zdobí bývalou portugalskou vykřičenou ulici, zvanou příznačně Calle de los Suspiros (Ulice vzdechů), španělská Basílica
del Santísimo Sacramento zase oku lahodí čistými bělostnými liniemi. Místní se tu
pravidelně scházejí na nábřeží při neobvyklé ceremonii: pohled na zapadající slunce
odměňují potleskem. A my se s potleskem přidáme z paluby odjíždějící lodi.
Fakultativní výlet: MĚSTSkÁ ELEGaNCE BuENOS airES (polodenní s obědem)
Dopoledne sedáme do autokaru a míříme k náměstí Plaza de Mayo, jemuž vévodí budova
prezidentského paláce Casa Rosada. Projíždíme kolem dalších pamětihodností: Metropolitní katedrály, divadla Teatro Colón a obelisku na třídě 9 de julio. Z centra zajíždíme
do pitoreskní čtvrti San Telmo a do italské čtvrti La Boca s barevnými domečky. Projdeme
se po uličce Caminito a pak již zamíříme do mondénní čtvrti Recoleta. Tečkou za prohlídkou města bude tamní luxusní hřbitov s hrobkou nejznámější Argentinky Evy Maríi Duarte
de Perón alias Evity. A po dobrém výletě si užijeme individuální volno v ulicích.
Fakultativní folklórní večeře: TaNGO arGENTiNO
Vydatrný den zakončíme pravou argentinskou večeří s dobrými víny a hlavně s excelentními ukázkami tance, který Buenos Aires proslavil. Zde v lidových tančírnách na
předměstí San Telmo se ostatně kdysi tango zrodilo, kde jinde bychom si tento sensuální
tanec měli vychutnat, než právě zde?
A navečer na nás padá ona typická argentinská melancholie, celá země pro nás slzy
asi ronit nebude, my pro ni patrně ano. Odjíždět se nechce, vždyť tu bylo tak dobře!
Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Buenos aires: –2 hodiny.
Počasí: tropické oceánské, teploty 20°C - 28°C.

Rapa Nui – fantazii jitřící kousíček souše v nekonečném prostoru oceánu. Polynéská
kultura, jež se vyvíjela v naprosté izolaci po dlouhá staletí a které příroda nenastavila
zrovna vlídnou tvář, zde dosáhla nevídaných civilizačních vrcholů: světoznámé jsou
sochy moai, probodávající svými upřenými pohledy z korálových očí vnitrozemí ostrova,
svatyně ahu s nastoupenými řadami moai, a vrchol civilizačního vývoje Polynésie: dosud
nerozluštěné písmo rongo rongo na vzácných dřevěných tabulkách.
Moai představovaly patrně sochy zemřelých mocných předků a náčelníků, kteří měli
chránit četné vesnice a poskytovat jim svou duchovní sílu, manu. Osídlení bylo tehdy
očividně daleko hustší, zlaté období rozkvětu ostrova skončilo válkou v osmnáctém století, kdy byla skoro všechny moai svaleny a staré náboženství bylo nahrazeno novým
kultem ptačího muže, ceremoniálního náčelníka, rekrutujícího se z nejstatečnějšího junáka ostrova, což později získalo obvyklou politickou podobu, vítězil ten, kdo si sehnal
nejschopnějšího služebníka. Kult ptákomuže - Tangata manu - zanikl po příchodu Evropanů a přijetí křesťanství. Od roku 1888 je ostrov součástí Chile, původních čistokrevných obyvatel tu žije už jen pár a převládají Chilané. Staré náboženství sice dnes zaniklo
a více vyznavačů než lávové sochy má malá soška Pražského jezulátka v místním kostelíku, ostrov přesto dýchá magičnem a rozněcuje fantazii už svými názvy. Polynésané
ostrov zvali také Te pito o te henua, Pupek světa, či Mata ki te rangi, oči, které hledí
vzhůru.
Na ostrov ovšem nepřitahuje návštěvníky jen tajemno dávné civilizace, o níž se vedou
často fantaskní spekulace. Ke kouzlu ztracené varty v oceánu přispívá i zádumčivá vulkanická krajina téměř beze stromů a vlahý a čistý oceánský vzduch. Snad nikde jinde
na světě není vzduch luxusnější.
Na terase ekohotelu si můžeme vše vychutnat i se sklenkou dobrého chilského vína.
Jsou to pravé klimatické lázně v mystickém prostředí!

ProGram
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Letadlo nabírá výšku, nekonečné moře střech obří argentinské megapole
DEN
střídá zelená pampa, přelétáváme opět dechberoucí Andy a krátce nato sedáme na letišti v Santiagu de Chile. Po dočerpání paliva vylétáváme nad Paciﬁk.
Polynésané nekonečné rozlohy modravé moany překonávali na katamaránech a vahadlových člunech, to my se pohodlně vezeme v oblacích. Připadáme si ztraceni v ohromujících prostorách Paciﬁku, kapitán však zkušeně nachází nepatrný kousek souše, který
se nazývá Velikonoční ostrov. Přistáváme na letišti Mataveri, náš ekohotel je vzdálen
jen pět minut jízdy, takže za chvíli si již můžeme v pohodlí vychutnat západ slunce nad
Paciﬁkem přímo z hotelové terasy, se sklenkou vína či pisca sour v ruce.

10.

DEN
Vydáme se dnes na obhlídku ostrova? Jsme-li tu poprvé, dotaz je vskutku
zbytečný. Velikonoční ostrov je však nutnou zastávkou při všech našich přeletech jižního
Paciﬁku, ale pokaždé se sem těšíme. Tak proč si pobyt tentokráte nezpestřit? Navštívíme
mystické západní pobřeží?
Fakultativní výlet: TaJEMNÝ VELikONOČNÍ OSTrOV (celodenní s obědem)
Pomalu nemůžeme dospat, vždyť nás dnes čeká sen mnoha cestovatelů. Ne každému se
splnil, my patříme k těm šťastným! Odjíždíme natěšeni nejdříve k blízkému ceremoniálnímu
komplexu Tahai, kde se nachází jediná z moai Velikonočního ostrova, jež byla kompletně
restaurována včetně korálových očí. Pokračujeme k nerestaurovanému ahu Vaihu s volně
ležícími povalenými sochami a klobouky pukao z červené lávy, takto vypadaly všechna
ahu po rozbrojích mezi ostrovními kmeny. Pokračujeme na svah sopky Rano Raraku, kde
jsou dochovány ještě nedokončené sochy moai, hledící netradičně ven z ostrova. Odjíždíme
dále k velkému ahu Tongariki s 15 moai, jež bylo pěkně restaurováno, u vchodu do areálu
stojí menší opuštěná moai, na níž v roce 1986 zkoušel inženýr Pavel Pavel její kývavé rozchození. Před obědem zastavujeme ještě na místě Ahu Te Pito Kura, považovaném za
střed světa, a pak již na jediné pláži ostrova, na Anakeně, nás čeká pod palmami piknikový
oběd. Odpoledne vyjíždíme ke kráteru Rano Kau s ceremoniální vesnicí Orongo, střediska
kultu Ptačího muže, výhled po široširém oceánu je úchvatný.
Fakultativní výlet: OPuŠTĚNÉ krÁSY ZÁPaDNÍHO POBŘEŽÍ (polodenní s obědem)
Po dobré snídani odjíždíme k nedalekému Ahu Tahai. Obdivujeme onu ikonickou moai s
korálovýma očima a pod jejím dozorem se vydáváme pěšky udusanou stezkou po pobřeží,
hluboko pod nohami se nám tříští vlny oceánu. Docházíme k tajemným lávovým tunelům
Ana Kakenga, Ana Te Pora a Ana Te Pahu. Ve vnitrozemí nás čeká unikátní Ahu Akivi, zde
se můžeme rozhodnout, zda nám těch zhruba 8 kilometrů stačilo či zda ještě vystoupáme
k vrcholu Velikonočního ostrova, na kopec Maunga Terevaka. A po sestupu do Vaitey se
vracíme zpět do Hanga Roa na dobrý oběd na břehu moře.
V podvečer na hotelové terase hledíme k západu a představujeme si, čím nás ohromí
zítra další klenot Polynésie, rajská Mo'orea. Že bychom opět nemohli dospat rána?
Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti rapa Nui: –5 hodin.
Počasí: tropické oceánské, teploty 25°C - 32°C.

Je-li někde na světě ráj jižních moří, je to právě zde! Smaragdově zelený ostrov ve tvaru
srdce, romanticky pojmenovaný jako žlutá ještěrka (tahitsky mo’ore’a), je obklopen tyrkysovou lagunou s úchvatným podmořským životem. Ostré rozeklané štíty bujnou zelení
porostlých dávných sopek s magickými tahitskými jmény Mou’a Rotui, Mou’a Puta,
Mou’a Tohi'e'a, Mou’a Roa a Mou’a Tamaru To’ofa vytvářejí neskutečné scenérie. Hluboce zařízlé zátoky Opunohu, Vaiare a vlastní Cookova zátoka, kde navzdory názvu kapitán Cook kdysi nepřistál. Malé idylické vesničky, zubaté listy chlebovníků, polodivocí
koně na pastvinách. Rozčepýřené kokosové palmy nad tyrkysem laguny a všudypřítomné rudé květy ibišku.
Výjevy, o nichž obvykle sníme za sychravých zimních dní u nás doma, ona přitažlivá nespoutaná romantika exotických končin někde daleko, až na druhém konci zeměkoule,
tam dole pod zářícím Jižním křížem.
Nekonečná fantazie představ je krásná a budiž pochválena, život činí plnějším, v případě
Mo’orey je ale lépe na vlastní smysly ucítit onu omamnou vůni tahitského tiare, ochutnat
šťavnaté mo’orejské ananasy, smočit se v divukrásné laguně a prohřát se v bělostném
písku na některé z pláží. A což teprve nasadit šnorchl a ponořit se pod mořskou hladinu!
Rejnoci, delfíni a neškodní žraloci útesoví, roje pestrobarevných rybek a živé, barvami
zářící koráli. Sumýši a sasanky. Rej barev a tvarů, až oči přecházejí.
Mo’orea, skutečná perla Paciﬁku. Řada francouzských umělců zde nalezla svůj domov
z jednoho prostého důvodu: už nebyli schopni z tohoto ráje nikdy odjet. Najdeme sílu k
odjezdu my?

ProGram
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Na letiště to nemáme daleko, tak ještě hluboce do plic nasát onen kouDEN
zelný velikonoční oceánský vzduch a zpátky do letadla, čeká nás srdce Polynésie, rajská
Mo‘orea. Nad nekonečnými vodami Paciﬁku přemítáme, jak to tehdy ti polynésští mořeplavci dokázali, přeplout tak nekonečné prostory?
Ani jsme si nestačili vychutnat naše vytříbené palubní občerstvení a už se objevuje silueta vulkanického ostrova, ono bájné Tahiti, ráj jižních moří, další sen mnoha cestovatelů. Oblétáváme rozeklaná horstva ostrova, klesáme až téměř na dotek tyrkysové
laguny a když už se začínáme obávat, zda se z našeho letounu nestal hydroplán, objevuje se ranvej a přistáváme na letišti Fa’a'ā u Papeete.
Ia orana ! Vůně tiare a ibišku, prvé dojmy z rajské Francouzské Polynésie, a nasedáme
do autobusu a přejíždíme do Papeete, odkud nám vyplouvá rychlý člun směrem na
Mo’oreu, jejíž členité panorama vidíme na druhé straně mořského průlivu. Chvíle před
odjezdem využijeme na malé juknutí na centrální tržiště Marché Papeete, z ryb a květin
nám až oči přecházejí. Nasedáme na trajekt, kouzelná Mo'orea se přibližuje, od přístavních mol ve Vaiare vyjíždíme pestrobarevnými autobusíky k našemu hotelu na severním
pobřeží. Idylický ostrov jsme si zamilovali na prvý pohled!

12.

DEN
Budeme dnes celý den šnorchlovat hned u našeho vodního bungalovu či
se důkladněji seznámíme s ostrovem?
Fakultativní výlet: PŮVaBY raJSkÉ MO'OrEY (polodenní)
Ostrov obepíná pobřežní silnička o délce 70 kilometrů. Malebná Cookova zátoka, kde
se ve vesničce s pěkným názvem Pao Pao pořizují ony kýčovitě krásné záběry do reklamních katalogů: palmy nad tyrkysovou vodou a ostrý štít hory Mou’a Roa v pozadí.
Rurální pobřeží zátoky Opunohu s plantážemi šťavnatých ananasů. Pohled z vyhlídky Belvedere na horu Rotui a obě scénické zátoky. Tajemné marae Titiroa v přítmí pralesa stromů
mape. Skromné křesťanské kostelíky v Papetoai a Haapiti. Jedna scenérie lepší než druhá!
Okruh zakončíme zastávkou ve věhlasné výrobně čerstvých džusů a ovocných likérů Rotui.
A zpět na naší pláž, odpoledne si budeme moci vychutnat pravé polynéské lelkování,
vždyť čas tady v jižních mořích běží tak líně.

13.

DEN
Dnes to ani není takové dilema, zůstaneme-li u pláže či se vydáme na
výlet, šnorchl a podvodní foťáček vždy sebou !
Fakultativní výlet: TYrkYSOVÁ LaGuNa (polodenní s piknikovým obědem)
Ráno nás vyzvedává člun a vyjíždíme po klidné hladině laguny vstříc podmořským krásám. Žraloků se dnes nebojíme, naopak! Těšíme se na ně. Plavání s těmito dravci a s
rejnoky je jedním z vrcholů dnešního dne. A piknikový oběd na jednom z malých motu
bude vyvrcholením té klasické plážové romantiky. Chvíli si ještě zašnorchlujeme a pak
se po hladině vracíme zpět na naši rajskou pláž u hotelu.
Škoda, že nám to tu tak uteklo! Ne nadarmo se Francouzské Polynésii říká ráj na zemi.
Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Papeete: +21 hodin.
Počasí: tropické oceánské, teploty 26°C - 33°C.

Melánesie vždy patřívala k obávaným koutům světa. Obyvatelstvo tu bývávalo velmi
vřelé, obvykle jen do prvé rozmíšky, kdy vřelost přivítání nahradila vroucí voda v kotli a
kulturní nedorozumění se vyřešilo vydatnou večeří. Ale abychom místním nekřivdili, oni
ti zámořští misionáři, plantážníci a další dobrodruzi obvykle nepřicházeli jen s čistými
úmysly. Příroda zase prvým objevitelům nachystala pod hladinou číhající korálové útesy,
nevyzpytatelné mořské proudy a aby toho nebylo málo, tu a tam se vyskytovala nějaká
zdánlivě klidná sopka.
Ostrovy nám dnes nabízejí svoji přívětivou tvář. Divoká příroda, liduprázdné lákavé pláže
a panenské korálové útesy. Neprostupná vnitrozemí ostrovů a spektakulárně aktivní
sopky. Přátelské obyvatelstvo Vanuatu je neskutečně různorodé, na 65 obydlených
ostrůvcích se hovoří více jak 113 jazyky, zhruba každé dvě tisícovky obyvatel tu tedy
hovoří po svém. Kanibalismus se tu běžně praktikoval ještě v polovině dvacátého století
a v místních vesnicích se dosud žije po staru.
Neméně pestré jsou náboženské představy, které svého svérázného vrcholu dosáhly v
řadě bizarních kargo kultů, v jednom z nichž je za nejvyšší božstvo uctíván Princ Filip,
manžel královny Alžběty II. Ale kulturní výměna tu byla obousměrná. Odvěké inciační
obřady domorodců na ostrově Pentecost, kde se při obřadu zvaném naghol skáče s liánou kolem nohou do hlubin, se staly předobrazem a inspirací moderního bungee-jumpingu.
Vanuatu, to jsou nezpoutané přírodní síly, šamanská magie, barvité folklórní tradice a
hrozivá krása panenské přírody. Ostrovy, kde se stále můžeme vžít do objevitelských
pocitů prvých cestovatelů a zažít onen rozechvělý pocit při vstupu do neznáma.
Ale rychle, globalizace už klepe na dveře !

ProGram

14.

Z paluby trajektu se ještě jednou ohlédnemě za rajskou Mo’oreou, není
DEN
divu, že se kdysi bůh zlodějů Hiro pokusil část této nádhery ukrást a přenést na domovskou Raiateu. Ještě že polobůh Pai svým vrženým kopím tenkrát této sprosté zlodějně zabránil. Paiovým božským kopím stále probodnutá hora Mou’a Puta nám kyne
na rozloučenou. Ale dost nostalgie, čekají nás další nádhery, a to hned zítra. Zítřek tu
bude na to dup. Odlétáme z Tahiti směrem na západ k té neviditelné linii, jež nás dělí
od zítřejších zážitků.

15.

DEN
Během zlomku sekundy jsme o 24 hodin starší. Ale žádné obavy z pokročilé fyziky, žádné Einsteinovy relativity, nepochopitelné vesmírné teorie všeho a trhliny
v časoprostoru. Jen jsme přeletěli pomyslnou mezinárodní datovou hranici a kalendář
se nám posunul.
A co nás dnes vlastně čeká? Divoká Melanésie, bývalé Nové Hebridy, dnes souostroví
Vanuatu. Přistáváme na ostrově Efate, vzdálenosti jsou tu malé, takže za chvilku jsme
v hotelu a můžeme si vychutnat trochu tichomořského nicnedělání. A možná okusit tradiční misku kavy na přivítanou.

16.

DEN
Čeká nás dnes krásný den. Jen se rozhodnout, zda chceme poležet na
krásném robinsonovském ostrůvku či se vydáme na zajímavý výlet za melanéskými tradicemi kolem ostrova Efate?
Fakultativní výlet: Za LiDOŽrOuTY kOLEM EFaTE (celodenní s obědem)
Dnes se vydáme za poznáním melanéského života a trochu se přitom okoupeme v tyrkysových vodách korálových pláží. Výlet zahajíme v tradiční vesnici, kde se seznámíme
s ceremoniemi domorodců, z válečného tance bojovníků jde až hrůza, kotle v pozadí
nám dnes naštěstí nehrozí. Snad. Ženy nám ukáží přípravu specialit, část z nich později
ochutnáme při obědě v místní hospůdce. Zaplaveme si v Modré laguně, jež dělá čest
svému názvu, a na nádherné korálové pláži Eton. A v pozdním odpoledni zakončíme
objezd ostrova čajem o páté na pláži Gideons Landing.
Fakultativní výlet: raJSkÝ OSTrOV LELEPa (celodenní s piknikovým obědem)
Po snídani odjíždíme na severozápadní pobřeží do Port Havannah, odkud se vydáváme
lodí na malý ostrov Lelepa. Po přistání krátce projít džunglí a pak už máme celý den pro
sebe na opuštěné pláži. Voda láká ke smočení, pestré ryby k zanoření pod vodu. Po
piknikovém obědě se můžeme pro zpestření podívat do malé jeskyně s dávnými skalními
malbami a naučit se pár slov v místním jazyce. Lelepsky zná na světě 400 osob, to budeme jedna velká jedna rodina. Ale dost jazykového studia, věnujme se raději té nádherné pláži!
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Časový posun oproti Port Vila: 0 hodin.
Počasí: mírné oceánské, teploty 12°C - 22°C

Vyděděnci, lotři a desperáti. Sociální složení obyvatel Austrálie bylo v devatenáctém století
poměrně uniformní. Elitu tu představovali dozorci, úředníci a tu a tam nějaký do vyhnanství
poslaný umělec. Právo silnějšího a rum v omšelé kořalně. A také nekonečný venkov, kde
zkoušelo pár britských bezzemků své štěstí ve farmařině. Bekot ovcí, bučení krav a šum
nedozírných lánů pšenice. Nic, co by se blížilo tehdejší vytříbené městské kavárenské
kultuře začínající belle epoque v Evropě. Takto tehdy vyhlížela celá Austrálie. Až na jednu
výjimku. Melbourne.
Zlatá horečka v polovině devatenáctého století zajistila, že se Melbourne z nevýznamného
zapadákova vyšvihlo na největší a nejdynamičtější město kontinentu. A prudký stavební
rozvoj po vyčerpání zlatokopeckého nadšenectví neustal. Plynoucí bohatství z vývozu
vlny a zemědělských výrobků, levné hypotéky a víra v budoucí zisky. Stavělo se s optimismem o sto šest. Melbourne se tehdy stalo patrně nejbohatším městem planety a
úspěšná mezinárodní výstava v roce 1880 stvrdila, že po Londýnu je druhým nejvýznamnějším městem Britského impéria právě Melbourne.
Bulváry začaly zdobit výstavné budovy, mezi nimiž vynikaly unikátní kávové paláce, načinčaná společenská střediska, jež v souladu s dobovou módou nepodávala alkohol a naopak
pěstovala vytříbenost. Město bohatlo a stále více času zbývalo nejen na posezení u dobré
kávy, ale též na kulturu a hlavně na sport. Bezbřehá dřina prvých osadníků z počátku kolonie
byla ta tam. A dynamický rozvoj, byť párkrát za posledních sto let zakolísal, trvá dodnes.
Melbourne se dnes pyšní přízviskem hlavního města kultury a sportu celé Austrálie. Nikde
u protinožců není tak nahloučeno více galerií, divadel, knihoven a uměleckých čtvrtí, nikde
nepotkáváme tolik pouličních umělců a nikde neprobíhá tolik kulturních festivalů. A co se
týče onoho sportu, zmiňme jen pojmy jako Australian Open, Formule 1, olympijské hry a
hry Commonwealthu….a nebo si po ránu skočme zaběhat do některého z melbournských
parků či se s golfovými holemi vydejme na green.
Melbourne, město, jenž je považováno za jedno z nejlepších míst pro život na světě,
čeká nyní právě na nás! Využijme toho!

ProGram
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Miska kavy místo ranní kávy na rozloučenou a odlétáme z Melanésie na
DEN
kontinent protinožců. Pobřeží Austrálie je už pod námi, ale čeká nás ještě pár hodin letu
až na vzdálené jižní pobřeží do státu Victoria. Letadlo klesá a před námi se objevují mrakodrapy pulsující metropole jižní Austrálie. Ubytováváme se v hotelu přímo v centru a
před večeří bychom mohli zaskočit do některé té vyhlášené melbournské kavárny. Po
melanéské divočině se nechme rozmazlovat trochou pravé městské turistiky.

18.

DEN
Melbourne má vskutku úžasnou atmosféru, je to tedy po ránu těžké rozhodování, zůstat ve velkoměstě nebo se vydat za poznáním australské přírody? A volit
můžeme rovnou mezi celodenním výletem na divoké a mimořádně scénické pobřeží
Jižního oceánu či polodenním juknutím na unikátní australskou faunu.
Fakultativní výlet: VELkÁ OCEÁNSkÁ CESTa (celodenní s obědem)
Necháváme za sebou impresivní panorama melbournských mrakodrapů a míříme k oblíbené surfařské pláži. Místo prken nás tu ale čeká čaj o deváté na posilněnou a pak už
se dostáváme na scénickou oceánskou silnici. Několik fotograﬁckých zastávek a nakonec scházíme až k příboji na malou plážičku, to by bylo, abychom si nohy nesmočili ve
vodách divokého Jižního oceánu. A jedeme dále: malé městečko Kennett River je vyhlášené hojným výskytem koal, snad nám tedy nějaký ten vačnatec zapózuje na fotéčku? A pokud ne koala, tak alespoň klokan či kookaburra. Po vydatném obědě, který
zapijeme lokálním vínem z vinic od řeky Yarra, nebude žádná siesta, čekají nás prvotřídní
scenérie: vápencové útesy Dvanáct apoštolů, romantická pláž v rokli Lord Arch a skalní
brána London Arch. Mimořádně scénické pobřeží bývalo mezi námořníky obávané, a
ne bez důvodu, na dně tu leží nějakých 639 vraků, dobře tedy, že dnes jedeme vyhlídkovým autobusem.
Fakultativní výlet: Za TuČŇÁkY JiŽNÍHO OCEÁNu (polodenní s obědem)
Po líném dopoledni se v brzkém odpoledni těšíme na odjezd za nevšedními zážitky. Vychutnáme si kvalitní australský oběd a vydáváme se dál. V malém zoologickém centru
si zblízka prohlížíme klokany, koaly a wombaty, zlatý hřeb zoologického výletu nás stále
ještě čeká. Dojíždíme na pitoreskní pobřeží Philip Islandu s věhlasnou pláží Summerland
Beach, kam se za soumraku vrací z lovu na moři stovky až tisíce tučňáků. Jsou to nejmenší světoví tučňáci, ale je jich tolik! Úchvatná podívaná!
Ať už jsme dnes byli na pobřeží či se pokochali tučňáky na Philipově ostrově, byl to vydatný
den, takže jej můžeme večer zapít v nějaké příjemné hospůdce, však jich máme hned u
hotelu dostatek.

Změna programu vyhrazena

2019
BruNeJ | Bandar seri Begawan

Cesta KOLeM sVěta sOuKrOMýM LetadLeM

Spořádané Benátky Asie.

20

Časový posun oproti Perthu: stejný čas.
Počasí: tropické rovníkové, teploty 25°C - 32°C.

Malý, spořádaný a vesměs luxusní sultanát na severním pobřeží Bornea nepatří k hlavním turistickým lákadlům jihovýchodní Asie. Mezi světoběžníky často panuje obava, že
je tu jaksi příliš klidno a že by tu mohla být dokonce nuda. Ale vždyť malá chvilka odpočinku a relaxu je dnes v onom rozbouřeném světě to, co musíme jinde často pracně
hledat. A Brunej má rozhodně co nabídnout!
Díky ropnému bohatství se v Buneji neprosadilo žádné extenzivní zemědělství a plantážní
hospodářství, jež by zničilo primární tropické pralesy. Hned za posledními domky brunejských měst a osad tak začíná pravá bornejská džungle s gigantickými dipterokarpy,
něžnými orchidejemi a podivnými rafﬂesiemi, se skákajícími gibony a plejádami pestrobarevných motýlů.
Samotné hlavní město Bandar Seri Begawan s ikonickou vodní vesnicí - Kampong Ayer
- patří k nejstarším tradičním sídlům Bornea. Když se v ústí řeky roku 1521 plavil italský
námořník Antonio Pigafetta, prohlásil, že se jedná o asijské Benátky. Uznalý výrok zazněl
v době, kdy bylo toto italské město skutečnou velmocí, srovnání bylo tedy nadmíru lichotivé, tolik byl Ital ohromen tímto vodním velkoměstem. A to ani nevěděl, že tenkrát
už město na vodě existovalo celá staletí.
I přes štědrou sociální politiku sultanátu, kde se neplatí žádné daně a spousta služeb
je zdarma, se toho ve vodním městě dodnes příliš nezměnilo. Místní dávají přednost
tradičnímu životu na vodě, v domcích ze dřeva a s palmovými střechami. Uvnitř jsou
sice obydlí vybavena posledními výkřiky techniky, zvenčí by vzhled vodních kanálů důvěrně poznal i onen tehdejší Magalhãesův námořník. Jen oblíbený sultán se už dávno
přestěhoval do obrovského paláce, který je považován za největší obytné sídlo planety.
A koho by nebavily přírodní celky a historická zástavba, máme tu vynikající podvodní
svět. Užijme si trochu toho poklidu a nicnedělání v luxusní Bruneji.

ProGram
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U ránní kávy si trochu povzdechneme, dnes opouštíme jižní polokouli a
DEN
vracíme se k nám domů, na polokouli severní. Ale nic nekončí, čeká nás ještě Asie, tak
pestrý kontinent, zážitků máme stále před sebou mnoho.
Odlétáme, přelétáváme rovník a přistáváme na severním pobřeží Bornea. V městě s
kouzelným názvem Bandar Seri Begawan. Před přistáním letmo zahlédneme zlaté kopule a střechy paláce pohádkově bohatého sultána, který tomuto ministátečku vládne.
Žije se tu věru blahobytně, my si ale luxusu užijeme též. V prostředí našeho vytříbeného
hotelu.

20.

DEN
Pláž, bazény a nádherná zeleň v areálu hotelu představují lákadlo a svádějí k ležérnímu nicnedělání, my se přeci jen na půlku dne vydáme za poznáním!
Fakultativní výlet: POkLaDY BruNEJE (polodenní s obědem)
Polodenní výlet nas zavede na ranní trh Tamu Kianggeh s širokou nabídkou výpěstků
vesničanů a úlovků drobných rybářů, pokračujeme poté projížďkou po vodní vesnici
Kampong Ayer, největším sídle na světě, zbudovaném čistě na vodě, žilo zde kdysi až
30 000 obyvatel, dnes je to o něco méně, nicméně stále se jedná o ohromující pohled
na stovky domků na kůlech. Pokračujeme kolem výstavních budov městského centra
k esteticky dokonalé mešitě Omara Alího Saifuddína, pojmenované po otci dnešního
sultána, jenž se stal tvůrcem moderní Bruneje. Krátce se zastavíme v muzeu královských
pokladů, kde jsou shromážděny dary věnované Jeho výsosti. Bývá to obvykle těžký oříšek vymyslet dar pro někoho, kdo má už všechno. Aspoň tu máme inspiraci, co sebou,
až nás sultán někdy pozve na audienci, inš’alláh. Výlet zakončíme pohledem na sultánský palác Istana Nurul Iman, s 1788 pokoji se jedná o největší soukromou rezidenci na
naší planetě. Na tu audienci sice zrovna zváni nejsme, mrzet nás to nemusí, čeká nás
vytříbený oběd. Olizovat se budeme, brunejská kuchyně, jež kombinuje malajské, indické
a arabské prvky je zkrátka vynikající!
A odpoledne si přeci jen užijeme vymožeností našeho hotelu.
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Časový posun oproti Bandar Seri Begawan: – 1 hodina.
Počasí: tropické, teploty 26°C - 36°C.

“Práce obrů! Větší než cokoliv, co nám zanechali staří Římané či Řekové! Chrám větší
než ten Šalamounův, práce dávného Michelangela…” Podobně nadnesené výkřiky pronášel v tranzu francouzský cestovatel Henri Mohout jednoho lednového rána roku 1860
poté, co se prodral hustým porostem a otevřelo se před ním panorama Angkor Watu. Západní svět, nabuzený zrovna na archeologické objevy a stavby dávných civilizací, hltal v
Paříži vydaný popis cesty tak, že francouzskému cestovateli přisoudil i samotný objev
ztraceného města neznámé civilizace. Fantazii jitřily roztodivné představy, která že to zapomenutá civilizace dokázala zbudovat takto skvělé chrámy. Ani na obligátní mimozemšťany se nezapomnělo! Málokterý čtenář atraktivního cestopisu tehdy tušil, že ono obří
město zbudovali předkové místních vesničanů, kteří o stavbách nikdy ponětí neztratili.
Samotný Angkor Wat byl v době “objevu” fungujícím buddhistickým klášterem se stovkami mnichů, kam se z vesnice chodilo zapalovat vonné tyčinky a mezi návštěvníky se
tu a tam objevil i pobožný obchodník z dalekého Japonska či Číny.
Překvapení a nadšení páně Mohouta se ovšem nelze divit. Angkor je bezpochyby jedním
z kulturních a civilizačních vrcholů lidstva.
O gigantismu starých khmerských staveb svědčí jen čisté rozměry: rituální nádrž Západní Baray, kterou božský král Súrjavarman I. nechal vykopat ihned po své korunovaci,
má rozměry 7,8 krát 2,1 kilometrů, areál samotného Angkor Watu zabírá 162 hektarů,
rozloha celého města tehdy přesahovala 1000 kilometrů čtverečních.
Neohromují ale jen rozměry, ale všechny ty jemné detaily a sochařský um tvůrců. Tajemný
úsměv obřích hlav bódhisattvy Avalókitéšvary na chrámu Bayon, tančící apsary jako živé
a vyvážená estetika staveb, je zřejmé, že tu před námi stojí zcela mimořádně dílo.
Na téma Angkoru byly již popsány milióny stran s desetitisíci nákresů a maleb. Počet
fotograﬁí jde zřejmě do miliard. Žádný popis ani vyobrazení ale nezprostředkuje bezprostřední zážitek z areálu, jemuž není na světě rovno. Co tedy dodat? Jediné slovo:
Angkor!

ProGram
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Sultán brunejský je vskutku pohádkově bohatý panovník, o tom jsme se
DEN
včera přesvědčili, proti dávným khmerským božským králům legendárního Angkoru by
to byl učiněný chudák! To byla tenkrát jiná úroveň! Natěšeni odlétáme do Indočíny, letadlo přistává do pralesní zeleně u města Siem Reap. Tak honem, kde máme ty poklady?
Cestou z letiště přijíždíme k vodní hladině. Toto že bylo vykopáno při králově nástupu
na trůn? Ručně? Na břehu nádrže o výměře 16,38 kilometru čtvrečního nám trochu
klesá čelist.
To musela být říše, panečku, to byly možnosti a prostředky ! To jsme na to zítra zvědavi!

22.

DEN
Nikdo z nás dnes u hotelového bazénu nezůstává. Jeden z vrcholů lidské
civilizace musíme spatřit na vlastní oči všichni !
Fakultativní výlet: POZEMSkÝ PŘÍBYTEk BOHŮ (celodenní s obědem)
Kdyby tu tehdy jen samotný král Džajavarman VII. zbudoval chrám Bayon, z něhož se
na nás nyní v ranním slunci tajemně usmívají obří hlavy bódhisattvy Avalókitešvary, a
nic jiného by tu v pralese nestálo, byla by návštěva Angkoru jedním z vrcholů naší cesty
kolem světa. Čarovná magie místa, delikátní výzdoba a esteticky vyvážené proporce,
pořekadlo o jednom z civilizačních vrcholů dějin nelhalo. Ale město Angkor existovalo
celé stovky let. A každý z panovníků něčím přispěl, byť nejvíc toho postavil onen zmíněný
buddhistický král, dharmarádža Džajavarman VII. Jeho ohromné areály Preah Khan a
Ta Prohm nás věru ohromují. Ale nejsilnější zážitek nás čeká na závěr. Největší náboženská stavba planety, gigantický chrám Angkor Wat. Zpodobnění božské hory Meru
ze středu hinduistického vesmíru je snad dokonalejší než ona nebeská předloha. Dokonalá symetrie a harmonie, detailní opracování, dva tisíce zpodobnění nebeských víl,
apsár, a každá jiná, kilometry reliéfů s živoucími výjevy z indických legend. Není divu,
že Angkor Wat zdobí národní vlajku jako vyjádření národní identity kmerského národa.
Mají se čím pyšnit, to teda ano! Zapadající slunce nám barví siluetu chrámu do večerních
tónů, byl to dlouhý den a stálo to za to!
Dojmy to byly dnes silné. Ještě u večeře si nad lahodnými khmerskými specialitami vyměňujeme zážitky a postřehy, padají slova obdivu a nadšení. Kambodža nás mile překvapila a nadchla! Asi je škoda, že nás dnes neposlouchá samo Jeho veličenstvo, mělo
by radost. Současný kambodžský panovník má totiž naši zemi rád. My tu jeho ale též!

Změna programu vyhrazena
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Tropické pohlazení na duši.
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Časový posun oproti Siem reapu: –1,5 hodiny.
Počasí: tropické, teploty 24°C - 33°C.

V Indii se říká, že sám Bůh si vybral Kéralu jako svůj vlastní domov. Sice není jasné, o
kterého boha z těch tří stovek miliónů indických božstev se přesně jedná, jisté je jedno.
Bůh si vybral dobře!
Pod zelenými kopci Západního Ghátu, jenž tak malebně zušlechťují čajové plantáže, se
rozkládá mimořádně líbezný kraj Malabárského pobřeží, protkaný jezery a vodními kanály. Kokosové palmy tu vlají ve vlahém větru, ze zahrad se nese vůně koření, oko potěší
exotická květenství a mezi stromy poletují zelení papoušci. Dále v zalesněných horách
se tu po džunglích potulují divocí sloni a na svoji kořist v podobě vypaseného sambara
tu čeká nějaký ten tygr či leopard. Rudyard Kipling se sice kdysi pro svoji slavnou Knihu
džunglí inspiroval v přírodě indického Madhjapradéše, zde v Kérale by jistě nalezl inspiraci barvitější.
Kérala je díky své dlouhé historii živým zdrojem bohaté tradiční kultury: právě zde v Kérale vzniklo slavné divadlo kathakali s elaborovanými kostýmy a pohybovými nuancemi
indické pantomimy. Výčet divadelních forem by mohl pokračovat dále: kutiyattam, thullal,
kakkarissi natakam, stínová divadla tholppavakkothu, taneční dramata theeyattu, forem
je téměř nekonečné množství, tolik, co máme příběhů rozsáhlé indické mytologie. Pýchou Kéraly je pak tradiční bojové umění kalaripayattu a bojový tanec velakali. A závody
hadích lodí čundan vallam pak dotvářejí barvitý kolorit pohodového indického státu.
V harmonickém prostředí šťavnaté přírody a v obklopení vysokými formami tradiční kultury nacházíme v Kérale ty nejlepší podmínky pro starověkou ajurvédu, ozdravnou harmonizaci těla, duše a mysli. A komu by praktiky ajurvédy nestačily, může zkusit jógu.
Možná to indické rčení není přesné, Bůh si Kéralu nevybral jako svůj domov. Zvolil si ji
jako své relaxační a ozdravné lázně. Balzám na božskou duši. Tak si to užijme a před
návratem do našeho uspěchaného světa se zklidněme a nalezněme ono obligátní slunce
v duši. Jsme tu správně, Bohové se ve svém úsudku nikdy nemýlí.

ProGram
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Včera jsme se v Angkoru seznámili s vrcholnými uměleckými díly hinduDEN
ismu, dnes odlétáme do země, odkud všechna tato inspirace do Kambodže tehdy přišla.
Do Indie! Letíme do jižní, drávidské části subkontinentu, do oblasti, kam jezdí sami Indové za živou tradiční kulturou a ajúrvédskými ozdravnými pobyty. V kouzelném prostředí Kéraly to bude pohodové a relaxační zakončení našeho pobytu.
Přistáváme v Kóčinu, dnes prudce se rozvíjející moderní metropoli Malabárského pobřeží. Než zamíříme na jih, krátce se zastavíme v koloniálním starém městě, jež zdobí
portugalské kostelíky a obranné bašty. Právě zde přistál objevitel Brazílie Pedro Álvares
Cabral při své fenomenální plavbě do Indie a Kóčin se stal hlavní základnou zámořské
námořní velmoci. Ve zdejším kostele sv. Františka byl krátce pohřben samotný Vasco
da Gama. Dá se říci, že místnímu maharádžovi se ale vstřícnost vůči Evropanům nevyplatila, záhy byl zbaven moci a z Kóčinu se stala prvá evropská kolonie v Indii. Nehodnoťme ale tehdejší geopolitiku, hlavní je, že se tu v malebných uličkách cítíme jak někde
ve Středomoří.
Ale kvůli historii jsme nepřijeli. Když Indovi řeknete slovo Kérala, okamžitě kontruje slovem backwaters. Unikátní systém řek, jezer a kanálů vytváří malebnou krajinu, jež se
táhne mezi horami a oceánem. Jedeme k jezeru Vembanád, které se stane naším domovem při ﬁnále velké cesty.

24.

DEN
Již včera jsme cestou pozorovali ony folklórní lodě, zvané ketuvallam. To
by bylo, abychom se na nich neprojeli.
Fakultativní výlet: POHODa Na PaLuBĚ kETTuVaLLaM (celodenní s obědem)
Nasedněme dnes na tradiční bárku a vyjeďme na jezero. Zanedlouho zabočíme na některý z říčních kanálů, a z pohodlí líně se plavící lodě můžeme se sklenkou v ruce sledovat rurální idylu, malé úhledné vesničky, drobné chrámečky a usměvavé Malajálce.
Je to vskutku idylická pohoda, pohlazení na duši. Už chápeme onen slogan, který říká,
že tento kout světa si Pánbůh vyhradil sám pro sebe. Nedivíme se. Je tu vskutku krásně!
A pokud nám relaxace na palubě nestačila, můžeme před večeří zaskočit na nějakou
tu ajúrvédskou proceduru.

Změna programu vyhrazena
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DEN
Dnes máme celý den na uvolněné vychutnání božského klidu, vonné
masáže, sluneční lázně u bazénu. A ajúrvédu. Od rána se už těšíme na závěrečnou
večeři s ochutnávkou specialit i kéralské kultury. Divadlo kathakali bude jistě
stát za to!

Cesta KOLeM sVěta sOuKrOMýM LetadLeM
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DEN
U snídaně si ještě naposledy vychutnáme ten zdejší idylický poklid
a pak už zpět do Kóčinu na letiště. Zážitků je tolik, že bude ještě chvíli trvat, než si je
utřídíme, možná jsme se při včerejším hodnocení trochu ukvapili. Vždyť krásné
bylo vše.
Při posledním letu se ohlížíme zpět k východu, odkud jsme přiletěli, cíl je však před
námi, na západě. Máme stále stejný směr, stále kupředu, a přesto se vracíme, zpátky
do výchozího bodu. Domů! Ano, přesvědčili jsme se, že je naše planeta opravdu
kulaťoučce kulatá a že všechny cesty vedou nakonec tam, kde začaly.
Není nakonec naše životní cesta podobná?

ProdeJNÍ sÍŤ CestY kolem světa
Cestu kolem světa 2019 si lze zakoupit výhradně přímo v cestovní kanceláři ESO travel.
Při objednávce zájezdu je nutno uhradit 30% zálohy do 14 dnů od podpisu smlouvy,
doplatek celé ceny zájezdu se hradí 3 měsíce před odletem. Před samotným podpisem
Smlouvy o obstarání zájezdu je možné tuto smlouvu prostudovat, k čemuž slouží 7denní
lhůta ode dne rezervace. Pokud budete mít o tento unikátní zájezd zájem, kontaktujte
nás prosím a my se s Vámi rádi osobně sejdeme, abychom Vám naši Cestu kolem světa
představili do nejmenších detailů.
Organizátor projektu Cesty kolem světa si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě jeho
nízké obsazenosti, nejpozději však 3 měsíce před odletem. V tomto případě okamžitě
vrátí klientům uhrazenou 30% zálohu v plné výši (za dobu realizace Cesty kolem světa
soukromým letadlem v letech 2012 až 2018 ke zrušení nikdy nedošlo).

NadstaNdardNÍ PoJIŠtěNÍ storNa ve výŠI 100%
Z CeNY ZÁJeZdu
Jelikož si uvědomujeme, že Cesta kolem světa není obyčejný zájezd, je nutné se na něj
včas připravit a objednat si ho se značným předstihem. Díky tomu vzniká určitá obava
z případných komplikací v době odletu. Z tohoto důvodu Vám fakultativně nabízíme
možnost speciálního nadstandardního pojištění storna zájezdu od České pojišťovny
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti), které v případě nepředvídaných situací zabraňujících vycestovat na Cestu kolem světa plně pokryje požadovaný storno poplatek.
Pojistnou událostí je zrušení pojištěné cesty a to z důvodu:
a) vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, jeho blízká osoba
nebo spolucestující a které si vyžádaly lékařem doporučené upoutání na lůžko nebo
hospitalizaci.
b) smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby nebo spolucestujícího.
c) značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé na území ČR
během trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události pokud
pojištěný prokáže, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit na pojištěnou cestu.
d) zničení nebo ztráty cestovních dokladů pojištěného nebo spolucestujícího v důsledku
živelné události méně než 3 pracovní dny před nástupem na pojištěnou cestu.
e) povolání pojištěného nebo spolucestujícího na vojenské cvičení, pokud prokáže
pojištěný či spolucestující, že povolávací rozkaz mu byl doručen až po uzavření
pojištění.

2019
CeNa ZÁJeZdu
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 989.000,- kč
příplatek za jednolůžkový pokoj 148.000,- Kč
Suity a luxusní apartmá na vyžádání.
Minimální věk dítěte na zájezd Cesta kolem světa je 16 let.

Cesta KOLeM sVěta sOuKrOMýM LetadLeM

sleva Za vČasNý NÁkuP
Pokud si objednáte zájezd CESTa kOLEM SVĚTa 2019 do 30.6.2018,
získáváte slevu ve výši 5%.
Klienti, kteří se již v minulosti Cesty kolem světa zúčastnili, mají navíc slevu 1%
za každou absolvovanou cestu.
Sleva se vztahuje pouze na základní cenu zájezdu, nikoliv na fakultativní doplatky.
Pro tento zájezd není možné uplatnit žádné další slevy ani věrnostní bonusy.

CeNa ZÁJeZdu ZaHrNuJe
leteckou přepravu na trase
Praha  Turks & Caicos  Peru  Argentina 
Velikonoční ostrov  Francouzská Polynésie  Vanuatu 
Austrálie  Brunej  Kambodža  Indie  Praha
v KOMFORTNÍ třídě
- přepravu odbavených zavazadel (až 3 ks na osobu) a příručního zavazadla do 8 kg
- letištní a bezpečnostní poplatky
- autobusové transfery z letišť do hotelů a zpět
- 3x ubytování v luxusním hotelu s All Inclusive (Turks & Caicos)
- 21x ubytování v luxusních hotelech se snídaní
- 1x uvítací večeře včetně nápojů
- 1x rozlučková galavečeře včetně nápojů
- 14x catering / občerstvení na palubě letadla v kvalitě business třídy (jídla i nápoje)
- průvodcovské, informační a asistenční služby profesionálních českých
a slovenských průvodců během celého zájezdu
- služby a konzultace profesionálního lékaře během celého zájezdu
- handlingové služby odbavení zavazadel za asistence člena obslužného týmu
- vízové poplatky do Austrálie, Kambodži a Indie (nutný biometrický pas s platností
minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu s volnými 6 stranami)
- místní daně a poplatky
- vstupy do národních parků
- standardní spropitné / bakšišné pro místní řidiče, průvodce, nosiče zavazadel / portýry
- komplexní cestovní pojištění České pojišťovny včetně úrazového pojištění
a pojištění léčebných výloh
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CeNa ZÁJeZdu NeZaHrNuJe
- fakultativní výlety v jednotlivých pobytových místech (s českými nebo slovenskými
a místními průvodci - tyto služby lze doobjednat i dodatečně po objednání zájezdu,
a to nejpozději 3 měsíce před odletem na Cestu kolem světa)
- nadstandardní pojištění storna zájezdu ve výši 100%
z ceny zájezdu od České pojišťovny
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti) = 29.990,- Kč / osoba
(možné sjednat pouze při objednání zájezdu, ne dodatečně!)
- ubytování v hotelových pokojích vyšší kategorie (suity apod. na vyžádání)
- palivový příplatek (v případě, že světová cena leteckého paliva v termínu 1 měsíc
před odletem na zájezd bude vyšší o více než 25 % oproti
kalkulované ceně leteckého paliva k 1.6.2018)

NaBÍdka FakultatIvNÍCH výletŮ
TURKS & CAICOS – JEsKYNĚ, PLaMEŇÁCi a PLÁŽE (celodenní s obědem) 7.740,PERU – MaGiCKÉ MaCHu PiCCHu (celodenní s obědem) 9.860,URUGUAY– HisToriCKÉ DĚDiCTVÍ CoLoNiE DEL saCraMENTo (celodenní s obědem) 5.820,ARGENTINA – MĚsTsKÁ ELEGaNCE BuENos airEs (polodenní s obědem) 2.880,ARGENTINA – TaNGo arGENTiNo (večeře s živým tangem) 2.960,VELIKONOČNÍ OSTROV – TaJEMNÝ VELiKoNoČNÍ osTroV (celodenní s obědem) 8.710,VELIKONOČNÍ OSTROV – oPuŠTĚNÉ KrÁsY ZÁPaDNÍHo PoBŘEŽÍ (polodenní s obědem) 3.950,FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE – PŮVaBY raJsKÉ Mo'orEY (polodenní) 1.940,FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE – TYrKYsoVÁ LaGuNa (polodenní s piknikovým obědem) 2.790,VANUATU – Za LiDoŽrouTY KoLEM EFaTE (celodenní s obědem) 3.870,VANUATU – raJsKÝ osTroV LELEPa (celodenní s piknikovým obědem) 3.490,AUSTRÁLIE – VELKÁ oCEÁNsKÁ CEsTa (celodenní s obědem) 4.320,AUSTRÁLIE – Za TuČŇÁKY JiŽNÍHo oCEÁNu (polodenní s obědem) 4.860,BRUNEJ – PoKLaDY BruNEJE (polodenní s obědem) 3.920,KAMBODŽA – PoZEMsKÝ PŘÍBYTEK BoHŮ (celodenní s obědem) 4.730,INDIE – PoHoDa Na PaLuBĚ KETTuVaLLaM (celodenní s obědem) 2.860,-
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orIeNtaČNÍ dÉlkY JedNotlIvýCH letŮ
Praha – Azory 4 hod. 40 min.
Azory – Turks & Caicos 5 hod. 40 min.
Turks & Caicos - Lima 4 hod. 35 min.
Lima – Buenos Aires 3 hod. 50 min.
Buenos Aires – Santiago de Chile 1 hod. 50 min.
Santiago de Chile - Hanga Roa 4 hod. 50 min.
Hanga Roa - Papeete 5 hod. 30 min.
Papeete – Efate 5 hod. 30 min.
Efate - Melbourne 3 hod. 55 min.
Melbourne - Brunej 7 hod. 10 min.
Brunej – Siem Reap 1 hod. 55 min.
Siem Reap – Kochi 3 hod. 45 min.
Kochi – Dubai 3 hod. 20 min.
Dubai – Praha 5 hod. 50 min.

PlateBNÍ a storNo PodmÍNkY
- při objednávce zájezdu se platí 30% záloha, doplatek do celé částky
je 3 měsíce před odletem na zájezd, tj. do 23.12.2018
Každý zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu zrušit s CK smluvní vztah,
tj. odstoupit od smlouvy / stornovat zájezd. CK má v tomto případě právo
účtovat za každou přihlášenou osobu storno poplatek:
- 30 % z celkové ceny zájezdu v případě storna / zrušení zájezdu do 90. dne
před začátkem zájezdu
- 60 % v případě storna / zrušení zájezdu od 89. do 60. dne před začátkem zájezdu
- 100 % v případě storna / zrušení zájezdu od 59. dne před začátkem zájezdu
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Vážené dámy, vážení pánové,
nyní, kdy jste došli v naší knize až na samotný konec, věřím, že jste
Cestou kolem světa okouzleni a těšíte se na náš společný zážitek.
Cesta kolem světa je výjimečný produkt, jehož hlavním cílem
je spokojenost Vás cestovatelů. Přestože jsme se snažili, aby Vám kniha přinesla
maximum užitečných informací a lákavých fotograﬁí, máme pro Vás ještě mnoho
dalších podrobností, které s Vámi rádi prokonzultujeme při osobním setkání.
Máte-li jakékoliv dotazy, zavolejte nám prosím a my Vám rádi a ochotně vše
zodpovíme. Pokud se rozhodnete splnit si svůj cestovatelský sen, domluvíme si
s Vámi schůzku, na které se dozvíte veškeré detaily a poznáte atmosféru
z již uskutečněných Cest. Přejeme si, abyste se dozvěděli vše,
co můžete očekávat v jednotlivých destinacích a během Cesty Vás čekala
již jen samá příjemná překvapení.
Na shledanou na palubě našeho speciálu se těší

Ing. Tomáš Cikán
předseda představenstva
ESO travel a.s.
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