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24.03. – 17.04.2016
W W W . C e s t Y K O L e M s V e t a . C Z

CESTA KOLEM SVĚTA. Tři slova, která v sobě skrývají sen, touhu, dobrodružství, poznání, ale hlavně
dech beroucí výzvu. Tu první absolvoval začátkem 16. století slavný Ferdinand Magellan. Známější
jsou ale celkem tři obeplutí ještě slavnějšího Jamese Cooka z druhé poloviny století osmnáctého. Na
planetě nežije mnoho šťastlivců, kterým se tento romantický sen podařilo proměnit ve skutečnost.
I když se dnes tyto cesty nekonají na oplachtěných lodích ale moderními letadly, nevadí. Nádech
exotiky a výlučnosti přesto neztrácejí. Svoji první cestu kolem zeměkoule jsem podnikl na přelomu
milénia. Změnila mně život a seřadila jinak pořadí priorit. Dodnes z ní žiji. Nevěříte?

Jiří Kolbaba
viceprezident Českého klubu cestovatelů

ExclusiveCesta
kolem světa
soukromým letadlem2016
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ANTIGUA  GUATEMALA  MEXIKO 
HAVAJSKÉ OSTROVY  SAMOA  AUSTRÁLIE 

FILIPÍNY  JAPONSKO  LAOS 
MALEDIVY

JedINeČNÁ Cesta kolem světa

V roce 2016 pro Vás CK ESO travel připravila zcela
novou Cestu kolem světa, kterou oslavíme pětileté 
výročí od příchodu tohoto konceptu do České republiky.
Při tvorbě itineráře jsme se snažili zohlednit veškeré 
připomínky a podněty z předchozích ročníků Cest. 
Z minulosti víme, že stejně důležitá, jako je atraktivita
jednotlivých zastávek a vysoký standard všech služeb,
jsou lidé, se kterými tuto Cestu absolvujete. Nechceme 
v žádném případě slevit z našich nároků na kvalitu, a proto
se budeme i v nadcházející době chtít osobně poznat a sejít
s každým zájemcem.
V tomto duchu jsme připravili Cestu kolem světa pro rok 2016.
Čeká Vás 10 nevšedních destinací a můžete se také těšit 
na příjemnou neformální atmosféru. Trasa cesty vede místy, která
jste chtěli vždy navštívit, ale tak nějak Vám to zatím nevyšlo. 
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 více 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     CESTA KOLEM SVĚTA – 2016

ExclusiveCesta
kolem světa
soukromým letadlem2016
24.03. – 17.04.
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návštěvy destinací nacházejících se na druhé straně naší 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 25 dNÍ

Za 25 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.
Jako krásný sen, který se snad jen zdál, se budou jevit 
vzpomínky na úžasnou Antiguu s její karibskou 
atmosférou, mýtické mayské ruiny v Guatemale,
úchvatné scenérie mexického Los Cabos a velryb, které
zde budeme mít možnost pozorovat, či nespoutanou
přírodu na Havaji. Do vašich vzpomínek se navždy 

zapíší Samoané a jejich polynéský ráj v dechberoucím
kontrastu s metropolí Sydney v Austrálii, jejíž koaly 

vystřídají nártouni v unikátním prostředí čokoládových hor 
na Filipínách. Úžasným cestovatelským dezertem se pak

stane návštěva Japonska, včetně návštěvy po rekonstrukci
nově otevřeného hradu Himedži nedaleko města Kobe, 

po které vás čekají nepoznané krásy Laosu a závěrečný 
odpočinek na nedostižných Maledivách.

uBYtovÁNÍ Na luXusNÍ ÚrovNI 

V každé destinaci na trase Cesty kolem světa je pro Vás zajištěno 
luxusní ubytování v 5* hotelu náležejícímu k těm nejlepším hotelovým 

řetězcům světa.
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leteCkÁ doPrava BoeING 737-800 „ComFort Jet“

Leteckou dopravu na Cestě kolem světa 2016 s odletem z Prahy zajišťuje česká letecká
společnost TRAVEL SERVICE, která patří mezi největší dopravce ve střední Evropě a jejíž
služby byly při všech třech 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 110 cm a více (ze standardních 76), což
Vám přinese mnohem pohodlnější cestování. Samozřejmostí je profesionální a prově-
řený 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
vašim letadlem, které Vám poskytne maximální komfort. Průměrná délka výlučně 
denního letu z jedné destinace do druhé je cca 6 hodin. Odlet je většinou naplánován
na ráno, aby přílet do následující zastávky byl odpoledne místního času (s chutným 
obědem a pár drinky na palubě letadla).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



ProdeJNÍ sÍŤ CestY kolem světa

Cestu kolem světa 2016 si lze zakoupit výhradně přímo v cestovní kanceláři ESO Travel
Praha, respektive v Exclusive Travel Čedok. 
Při objednávce zájezdu je nutno složit 30% zálohy, doplatek celé ceny zájezdu pak 
3 měsíce před odletem. Před samotným podpisem Smlouvy o obstarání zájezdu 
je možné tuto smlouvu prostudovat, k čemuž slouží 7denní lhůta ode dne rezervace.
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.

vÍCe INFormaCÍ:
W W W . C E S T Y K O L E M S V E T A . C Z

orIeNtaČNÍ dÉlkY JedNotlIvýCH letŮ

Praha – Azory  5 hod. 00 min.
Azory – Antigua  6 hod. 05 min.

Antigua – Guatemala  4 hod. 50 min.
Guatemala – Flores 1 hod. 00 min.
Flores – Los Cabos  3 hod. 35 min.

Los Cabos – San Diego  2 hod. 25 min.
San Diego – Havaj  6 hod. 15 min.

Havaj – Samoa  6 hod. 05 min.
Samoa – Sydney  6 hod. 35 min.
Sydney – Darwin  4 hod. 45 min.
Darwin – Cebu  3 hod. 45 min.
Cebu – Osaka  4 hod. 25 min.

Osaka – Luang Prabang  6 hod. 10 min.
Luang Prabang – Bangkok  1 hod. 30 min.

Bangkok – Gan  5 hod. 05 min.
Gan – Muscat  4 hod. 35 min.

Muscat – Praha  7 hod. 00 min.
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aNtIGua
Karibik jak má být!

Časový posun oproti Praze: –5 hodin.
Počasí: tropické: teploty 24°C až 28°C.

Exkluzívní plážový ráj, snad nejkrásnější mořské pobřeží celého Karibského moře, to je
Antigua. Členité mysy a zátoky a nádherné pláže s bělostným pískem, a že jich je na
Antigue vskutku hodně, údajně na každý den v roce jedna. 365 důvodů k příjemnému
lenošení!  Houpací síť mezi dvěma palmami, barevné dřevěné domečky, čokoládové
mulatky, chlazený kokos s barevným brčkem. Rej karnevalu, vyhlášený jachtařský týden,
rumový festival. Karibik ve své nejlepší podobě!
Karibská bezstarostnost, ono pověstné „no problem“, úsměv a živočišný temperament!
Britské koloniální dědictví i prosperující současnost. Grilované langusty, šťavnatá manga
a excelentní rum. Chráněné zátočiny, barvitý korálový útes. Vysoká kvalita služeb, radost
z každodenního života, to vše sem přitahuje nejen věhlasné celebrity. Kolik již jen párů
volilo pro svoji romantickou svatbu některou z kouzelných pláží Antiguy a člověk nemusí
být zrovna Eric Clapton, Richard Branson či Giorgio Armani, aby se tu chtěl usadit 
natrvalo či alespoň zůstat na dlouhý prázdninový pobyt. Není potřeba mít zrovna 
věhlasné světové jméno, aby byl člověk VIP, zvláště ne zde, na úslužné a hravé Antigue.
Antigua je bezpochyby jedním z nejatraktivnějších ostrůvků Karibiku. Ostrov malý svojí
rozlohou, ale velký dojmem, který ve svých  návštěvnících zanechává. Vždyť kolik 
cestovatelů si už na letišti plánuje, že se sem opět brzy vrátí. Sem, do bezstarostného
a prosluněného ráje, kde nejčastějším slůvkem je ono karibsky proslavené: no problem!
Sklenka rumu, houpací síť a bosé nohy v písku.

Zahajme naší velkou cestu v uvolněném stylu karibských domorodců, vždyť dnešek 
je tak sladký a slunce pálí z azurové oblohy!



ProGram

DEN1. V stále ještě chladném předjarním večeru se scházíme na třetím terminálu 
pražského letiště a odlétáme směrem na západ, tam, kde za nedozírnými dálavami 
Atlantiku tušíme prosluněný Karibik. Sklenka šampaňského na přípitek a naše životní
cesta může začít. Odlétáme směr Antigua!

V
DEN 2.Noc uběhla jako voda a letadlo klesá k členitému pobřeží Antiguy. Karibský
ráj je pod námi, pláže i z té výšky lákají ke svlažení. Už se nemůžeme dočkat! Vítá nás
jeden z nejkouzelnějších ostrovů Malých Antil, ostrov pláží, malých zátočin a milého
obyvatelstva. Šarmantní pasová úřednice nám tiskne prvé razítko do pasu, ještě lehké
nezávazné zaflirtování, jak je na Karibských ostrovech zvykem, a brána ráje se nám
zvedá. Prvé razítko v pase, prvá zastávka. Jaká bude? Po dojezdu do hotelu 
se ubytováváme a hurá na pláž. Dickenson Bay je prý údajně nejhezčí pláž ostrova! 
Po dlouhých zimních měsících je prosluněný mořský břeh to pravé. Smýt ze sebe tíhu
studených zimních těžkých večerů a dostat se do prázdninové atmosféry! Míchané 
nápoje a lahůdky z nabídky all inclusive. A po večeři ještě na večerní drink, nezačíná
nám to špatně!

DEN 3.Lenošit na pláži, či si na katamaránu objet ostrov? Toť dnešní otázka.

Fakultativní výlet: KATAMARÁNEM KOLEM ANTIGUY (s obědem)
Nasedáme na pláži na katamarán, nakládá se po námořnicku rum a ovoce, a vyjíždíme
do azurových vln Karibského moře. Vyplouváme po směru hodinových ručiček kolem
ostrova: a zanedlouho zastavujeme na neobydleném ostrůvku Green Island, kde nás
čeká šnorchlování a na závěr pravý karibský oběd: kreolské kuře a pochopitelně bohatá
nabídka z okolního moře. Dobré pivo Wadadli či rum? Pokračujeme do doků admirála
Nelsona, britské námořní základny, kde se v muzeálním areálu seznámíme s historií
britského pronikání do Karibiku. Piráti, korzáři a námořní admirálové. Tudy kráčely dějiny!
Pokračujeme podél jihozápadního pobřeží a krátce před soumrakem se vracíme 
do Dickenson Bay. 

Den zakončíme dobrým drinkem v hotelovém baru a letmým pohledem k západnímu
obzoru. Tam za vodou je Guatemala, náš zítřejší cíl.

Změna programu vyhrazena
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Guatemala | antigua a tikal
Dávná mayská tajemství.

Časový posun oproti Antigue: –2 hodiny.
Počasí: tropické: teploty 24°C až 30°C.

Mayská civilizace již několik století jitří fantazii lidstva. Pokročilá kultura, disponující
ohromujícími matematickými a astronomickými vědomostmi, schopná vytříbených 
a elegantních staveb, zároveň někdy mezoamericky krutá a nelítostná. Lidské oběti 
na vrcholcích pyramid a vytrhaná srdce z hrudi. Krása mayských kodexů a barvitá 
mytologie.  Svět, který přičiněným španělských dobyvatelů již dávno pohltila šťavnatá
středoamerická džungle. Ale ne tak zcela. Přes šest miliónů Mayů z třiadvaceti 
kmenových skupin stále tvoří téměř polovinu obyvatel Guatemaly, v zapadlých horských
vesnicích tak slyšíme nesrozumitelné štěbetání živých mayských jazyků, kukuřice se
na políčkách pěstuje jak v dávných dobách pyramid, a jen ta živá srdce se již z hrudi
nevytrhávají, i když občas v katolickém kostele při mši některá nábožná teta rituálně
zakroutí hlavou nebohému opeřenci.
Mayská kultura přežila i ono magické datum 13.0.0.0.0, k němuž někteří prorokovali
blížící se konec světa, a přežily pochopitelně i tajemné mayské památky. Guatemala
však přitahuje nejen mayskou civilizací.
Máme tu pestré koloniální dědictví, vždyť z tamní Antiguy a jejích honosných paláců 
a rezidencí byla dlouhá léta spravována celé rozsáhlá středoamerická říše Jeho 
Veličenstva z Madridu.
A nemenším tahákem je příroda: dýmající sopky v čele s velmi aktivním vulkánem Fuego,
který se nedávno opět probudil k životu, nádherné jezero Atitlán v zaplavené kaldeře 
a jezero Petén Itzá v srdci yucatánské džungle. Vřešťani ve stromoví a mytický pták 
ketzal.
Guatemala je skutečnou esencí středoamerické exotiky. Naše druhá zastávka cesty
kolem světa bude tedy zážitkově vydatná!
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ProGram

DEN 4.Ráno ještě rychle před snídaní do moře. Pár temp, na snídani a jedeme 
na letiště. Čeká nás krátký let do střední Ameriky. Přistáváme v Guatemale, miliónová 
metropole mnoho atraktivit nenabízí a tak z letiště míříme rovnou do nedaleké Antiguy.
Dnes to byla trasa názvoslovně monotematická, výslovnostně však rozdíl nalézáme: 
z Antígy do Antigwy. Zdejší Antigua, zvaná kdysi noblesně Santiago de los Caballeros, byla
jedním ze tří center ohromné a neskutečně bohaté španělské koloniální říše, po boku 
Mexika a Limy. Tyto dvě města se rozvinula v ohromné megapole, Antigua zůstala tak nějak
mile zapomenutá a středověce kapesní. Z letiště nás čeká krátká jízda a dojíždíme do města,
po ubytování se vydáváme do kočičími hlavami dlážděných uliček koloniální perly střední
Ameriky. Dobrá guatemalská káva a rum Zacapa na oslavu prvého dne ve střední Americe.

DEN 5.Máme celý den na individuální potulku po malebných uličkách města anebo
vyrazíme k scénickému jezeru Atitlán.

Fakultativní výlet: PANORAMATA JEZERA ATITLÁN (s obědem)
Jedno z nejkrásnějších světových jezer leží ve vulkanické kaldeře, které dominují 
tři sopky: Atitlán, Tolimán a San Pedro. Dojíždíme do městečka Panajachel, kde se 
naloďujeme na bárky a vyjíždíme přes jezero do Santiaga de Atitlán, vesnice, obydlené
mayskou národností Tz’utuil, mezi místní zajímavosti patří svatyně vysoce 
pozoruhodného svatého Maximóna, bůžka uctívajícího alkohol a kuřivo. Po obědě nás
čeká návrat do Panajachelu, krátké volno k nákupům halucinogenně barevných 
mayských textilií a vracíme se zpět do Antiguy.

DEN 6.Po šálku dobré ranní guatemalské kávičky se přesouváme na letiště a naším 
letadlem odlétáme do Flores. Máme zde na výběr, strávit relaxační den u jezera Petén Itzá 
v přítomnosti místních opic či si prohlédnout jednu z nejzajímavějších mayských lokalit, Tikal?

Fakultativní výlet: TIKAL – PYRAMIDY V DŽUNGLI (s obědem)
Tikal byl dlouhá staletí největším mayským městem klasického období, v desátém století
byl opuštěn a dalších 900 let zde kralovala jen Matka Příroda. Dnes Tikal představuje
archeologický magnet prvé kategorie: šťavnatá zeleň a vysoké pyramidy, mystické stély
a podivné hieroglyfy. Noříme se mezi pralesní velikány a nedočkavě vyhlížíme prvou 
pyramidu. A je to tu! Přicházíme na hlavní prostranství, Plaza Mayor, a v údivu zůstáváme
stát před kolosálním pyramidálním komplexem. Jen se vcítit do dob, kdy zde 
pestrobarevně a výhružně odění kněží vykonávali své tajuplné obřady. A čekají nás další
poklady v areálu Ztraceného světa a hlavně pyramida IV., se svými 70 metry nejvyšší
mayský monument vůbec. Tikal nás nezklamal!

Po vydatně stráveném dnu sedáme do letadla a odlétáme na cíp Kalifornského 
poloostrova, do Mexika!

Změna programu vyhrazena
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meXIko | los Cabos
Přírodní krásy jižní Kalifornie.

Časový posun oproti Guatemale: stejný čas.
Počasí: aridní subtropické: teploty 20°C až 32°C.

Málo států naší planety je tak pestrých jako Mexiko. Široká sombrera, ostré stíny 
zapadajícího slunce, sloupovitý kaktus na rudém horizontu. Dva širé oceány, chřestýši
v pouštním písku, velryby v zátokách. Bohaté indiánské kultury, koloniální zákoutí, 
středověká hornická městečka. Kouřící vulkány, rozeklané kaňony a nedozírné pouště.
Lidové fiesty, potulní mariachi a aztéčtí tanečníci. Pestrost, barevnost, temperament.
Viva México !
Z celé nedozírné nabídky mexických lákadel vybíráme pro naši třetí zastávku u nás
méně známý, o to však blyštivější klenot: nejjižnější cíp poloostrova Baja California, 
scénické a luxusní Los Cabos. Kontakt vyschlé pouště a blankytného oceánu vytváří
neuvěřitelné, až mimozemské scenérie. Teplé a stálé klima bez velkých výkyvů přitahuje
po celý rok. Špičkové hotely a golfová hřiště světových parametrů vyhledává zvláště 
severoamerická klientela včetně řady hollywoodských celebrit.
Los Cabos, dvě mexická letoviska: Cabo San Lucas a nedaleké San José del Cabo, jsou
oblíbeným místem luxusních dovolených té nejvyšší kvality. Vynikající mexická kuchyně,
možnosti oceánského rybolovu, výlety do okolní scénické pouště, skalní scenérie 
na nejjižnějším cípu poloostrova. Safírově modré vody Cortézova moře jsou také 
oblíbeným útočištěm velryb, nezapomenutelný výjev z vody vyskakujícího keporkaka
můžeme při troše štěstí zahlédnout na naší velrybářské fotovýpravě.
Poznejme na vlastní oči a kůži, proč je tento u nás málo známý kout Mexika na samé
špičce kalifornského poloostrova tolik vyhledáván. Špičkový je nejen svým zeměpisným
umístěním.
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Stále ještě šestý den. To je dnes zážitků. Přelétáme rozsáhlé mexické Altiplano a úzké
Cortézovo moře a přistáváme na letišti v pouštním Los Cabos. Nebe se barví do ruda,
po večeři jednu tequillu a už se těšíme na zítřejší nabídku, co nám Dolní Kalifornie 
přichystala!

DEN 7. Strávíme den pod žhavým mexickým sluncem či vyrazíme dopoledne 
za velrybami? A večer pravá mexická fiesta!

Fakultativní výlet: SETKÁNÍ S VELRYBAMI
Oblast Cortézova moře je vyhlášeným útočištěm keporkaků, fotograficky nejvděčnějším
druhem tohoto mořského savce. Keporkaci se jako jediní z druhů velryb vyznačují 
schopností vyskočit z vody. Úchvatná podívaná, kdy tento téměř třicetitunový živočich
vyskakuje z mořské hladiny, otáčí se a s ohromným vodním gejzírem dopadá zpět, patří
k vrcholům přírodní podívané, které se vyrovná máloco. Keporkaci jsou obvykle zvědaví
a přátelští, patří tedy k tahákům velrybích pozorování, což je lepší alternativa k bývalému
lovu a konzumaci „mořského hovězího“. Dopolední pozorování keporkaků z malých 
motorových rychlých člunů Apex s týmem zkušených mořských biologů se jistě zařadí
k vrcholům naší cesty. A lodní hydrofonický systém nám umožní též poslech 
proslavených zpěvů keporkaků, kam se na ně hrabe nějaká mexická hitparáda!

Fakultativní výlet: FIESTA MEXICANA - folklórní večeře
Autentická mexická restaurace Mi Casa je vyhlášeným místem milovníků rafinované
mexické kuchyně. Zářivé barvy, keramika, malby, dlaždice. Mariachi, pěvci 
v sombrérech, a možná přijde i lidový kouzelník. Pravá mexická fiesta s ochutnávkou
toho nej-lepšího, co slavná mexická kuchyně nabízí! Mole poblano – delikátně ostrá 
čokoládová omáčka s kuřetem, mistrovské dílo vysoké gastronomie koloniálního 
Nového Španělska a spousta dalších pochoutek! S Mexikem a s hispánským světem
se dnes večer rozloučíme ve velkém stylu a peprně stejně jako je miska ostré salsy verde.

V lehkém rozjaření se vracíme do hotelu. Ani se nám z Mexika nechce, ale zítra nás
čeká Oceánie a prvá zastávka - čarovná Havaj !

Změna programu vyhrazena
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usa | Havaj
svůdná ohnivá Polynésie.

Časový posun oproti Los Cabos: –4 hodiny.
Počasí: tropické oceánské: teploty 20°C až 28°C.

Aloha ! Slůvko Havaj na nás dýchá tou pravou uvolněnou atmosférou jižních moří. 
Rozvlněné rákosové sukénky v rytmu tance hula hula, lahodné pečínky ze zemní pece
imu, tklivé tóny polynéského ukulele, květinové lei kolem krku smyslné domorodé 
krásky. Pestré dřevořezby a naivní malby. Surfařské prkno v divokém příboji, plážová
party s plechovkou piva a tmavé písky sopečných pláží. Havajské ostrovy jsou 
vytouženým dovolenkovým rájem nejen pro každého Severoameričana.
Ostrovy dle dávné legendy vylovil ze dna nekonečné moany -  oceánu - polynéský 
polobůh Māui na svůj nadpřirozený rybářský háček. A byl to úlovek kapitální: šest 
hlavních ostrovů je skutečnou rajskou tichomořskou končinou s úchvatnou přírodou 
a počasím věčného léta. Na největším ostrově, zvaným Havaj či Velký ostrov, však stále
pevně panuje všemocná a žárlivá Pelé, nelítostná bohyně vulkánů a ohně, sídlící v lávu
chrlícím kráteru Halema’uma’u velmi aktivní sopky Kīlauea. A příbytek má věru 
impozantní: sousední vyhaslá štítová sopka Mauna Kea, vystupující z okolního mořského
dna do výšky 10 205 metrů je rovnou druhou nejvyšší horou celé Sluneční soustavy
měřeno od základny. Kam se hrabe nějaká himálajská Čomolungma!
Provazcovité proudy hladké lávy pahoe hoe i ostré a neprůchodné lávové polštáře, zvané
mezi geology havajským citoslovcem aa, nám dávají představu o ohromných 
geologických silách, jež formují náš svět a které nám svým koloběhem materiálu 
a plynů zajišťují onu úzkou obyvatelnou zónu v nekonečném mrazivém kosmu. 
Vzestupný proud viskózního materiálu z pekelných tisícikilometrových hlubin zemského
pláště vyvěrá právě zde a tvoří úchvatný řetězec ostrovů a podmořských hor v pustinách
největšího oceánu naší planety. Ostrovy, které jsou snem každého cestovatele a jejichž
návštěva se nám vryje do srdce tak, že se toužíme zase vrátit.
Vracel se sem ostatně i objevitel ostrovů, věhlasný kapitán James Cook. Tenkráte to
sice v zátoce Kealakekua až tak slavně nedopadlo, ale to je jen výjimka, která potvrzuje
pravidlo. A to pravidlo zní: čarovná Havaj si Vás získá navždy.
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DEN 8. Ráno si k snídani dopřejeme ještě jednu dobrou mexickou tortillu a pak již 
vylétáváme nad Pacifik. Polynésané nekonečné rozlohy modravé moany překonávali 
na katamaránech a vahadlových člunech, to my se pohodlně vezeme v oblacích. Čeká
nás Velký ostrov Havaje, po dojezdu si třeba zkusíme zatančit hula hula a naše havajské
dobrodružství může začít.

DEN 9. Dnes to bude náročný a zajímavý den: celodenní výlet k vulkánům a objezd
ostrova a případně prodloužení až do černočerné tmy, ovšem s výjezdem na nejvyšší
horu planety  s pozorováním  západu slunce a hvězdné oblohy.

Fakultativní výlet: VULKANICKÁ HAVAJ (s obědem)
Odjíždíme ráno do Vulkanického národního parku. V tamním návštěvnickém centru se
seznámíme s ohromnými geologickými silami, pokocháme se výhledem na kalderu 
aktivní sopky Kīlauea, nahlédneme do hlavního kráteru Halema´uma´u a kolapsního
kráteru Kīlauea Iki s vulkanickým kuželem Pu´u Pua´i. Škoda, že jsme tu nebyli tehdy
v roce 1959, kdy zde periodicky z kráteru stoupaly k nebi nádherné lávové fontány 
bazické tekuté lávy do výše až 500 metrů! To musela být podívaná!  Současná vulkanická
aktivita zahrnuje rozsáhlé vývěry plynů, výlevy řídkých láv, které tuhnou v provazovitých
útvarech, zvaných havajsky pahoe-hoe. Poobědváme na okraji kaldery v nejstarším 
havajském hotelu, tradičním Volcano House, a že by byly na pořadu dne speciality 
z lávového grilu? Raději pacifická ryba mahi-mahi! Pokračujeme k východnímu pobřeží
a přes městečko Hilo se vydáváme napříč ostrovem do sedla mezi Mauna Keou a Mauna
Loou. Zde odbočuje silnička k vrcholku, kdo z nás má chuť se podívat nahoru, přesedá
do mikrobusku a míří nahoru. A my se vydáváme zpátky do Kony a po návratu vstřebá-
váme dojmy z dnešní nevšední geologické podívané. A že bychom to nakonec zapili šál-
kem vyhlášené Kona Coffee?

Fakultativní výlet: MAUNA KEA – DOTYK HVĚZD
Mimořádně si balíme teplejší oblečení a odjíždíme po klikaté horské silnici k astronomické
observatoři na Mauna Kee, která v mimozemsky krásné krajině působí jak výjev z jiné 
planety. Cestou krátce zastavujeme v návštěvnickém centru v sedle mezi dvěma vrcholy
Mauna Keou a Mauna Loou, po dojezdu k observatoři se vydáváme na krátkou procházku
až na samotný vrchol ve výšce 4.205 m.n.m. / 10.205 metrů od mořského dna, stojíme
tak na vrcholku druhé nejvyšší hory Sluneční soustavy! Sledujeme úchvatný západ
Slunce, poté sjíždíme zpět  k návštěvnickému centru a sledujeme zářivé hvězdy havajské
noční oblohy.

Dnešek byl náročný, ale plný zážitků. Zítra Havaj opouštíme, ale v Polynésii ještě zůstáváme,
letíme do bájného Hawaiki, pravlasti všech tichomořských mořeplavců, na kouzelnou Samou.

Změna programu vyhrazena
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samoa | upolu
sen o jižních mořích.

Časový posun oproti Havaji: +23 hodin.
Počasí: tropické: teploty 24°C až 32°C.

Srdce Polynésie, souostroví Samoa bylo prvým obydleným kouskem země v jižních mořích,
legendární Hawaiki, kam při svých objevitelských plavbách dorazili od asijských břehů 
polynéští mořeplavci. A není divu, že už zůstali. Tropická krása korálových pláží, pestrý
terén vyhaslých vulkanických kráterů, hustá zeleň čarovné vegetace, propasti 
se smaragdovou vodou. Život na Samoe se odehrává v neuspěchaném rytmu tichomořské
idyly. Vše tu dodnes řídí fa’a Samoa, samojské zvyky a tradiční hodnoty a harmonie s okolní
přírodou. Světová globalizace a uspěchanost sem očividně ještě nestačily dorazit.
Svalnatý pořez, vyplazený jazyk, rozsáhlé tetování, věru samé těžké váhy. Místní 
obyvatelé budí na prvý pohled respekt, aby také ne, když se jedná o jeden 
z nejobjemnějších světových národů vůbec. Všichni jsou ale vyhlášení svojí vstřícností
a mimořádnou pohostinností. Ceremoniální miska božské kavy, nápoje připravovaného
folklórní metodou z kořene divokého pepřovníku, v zemní peci umu pečené prasátko 
s plody tara. Tak vypadá přivítání v tradičním fale, samojské domácnosti. Dnes jako před
sto lety, vždyť ten čas tolik letí ale tradice se nemění.
Přírodních krás i úchvatných scenérií je na Samoe vrchovatě, není divu, že tu svoji inspiraci
před nádherou ostrovů ztráceli i mistři slova: věhlasnému anglickému básníkovi Rupertu
Brookovi slova došla a nenapsal tu vůbec nic, a další zdejší přistěhovalec, skotský 
spisovatel Robert Louis Stevenson, zde našel svůj ostrov nádherných pokladů, lepší než
ten, který kdysi popisoval ve svém románu, místo, odkud se již do smrti nehodlal pohnout.
A také zde už zůstal navždy, stejně jako ti dávní mořeplavci před třemi tisíci lety. 
Jak tedy lehce a stručně popsat krásu ostrovů, atmosféru milé a neuspěchané 
pohostinnosti a přitažlivost místa? Nijak! Vždyť i mistrům slova chybívala. Lépe jednou
vidět a zažít, než tisíckrát slyšet a číst. 
Samoa, svůdná perla ve snu o jižních mořích.
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DEN 10. Havajská snídaně a pak hned na letiště, letadlo opouští pevninu a míří 
do široširých modrých dálav. Tudy že jezdívaly kánoe Polynésanů? Opouštíme severní 
polokouli, překračujeme rovník a náhle den končí. Bez západu Slunce, bez noci. 
A najednou je zítra!

DEN 11. Přeletěli jsme mezinárodní datovou hranici a jsme na východní polokouli.
Během jednoho letu měníme severní a západní polokouli za jižní a východní, to je tedy
skok! Přistáváme na zářivě zeleném ostrově Upolu na Samoe. Nikoliv káva, ale kava nás
čeká na uvítanou; vyhlášený a chutný mořský červ pololo bohužel v nabídce bude chybět,
modrozelená pochoutka se tu chytá pouze jeden den v roce, a to za listopadového úplňku.
Ale nevadí, atraktivit bude na Samoe dost a to i bez lahodných kroužkovců! Třeba se  sem
na červobraní ještě někdy vrátíme!

DEN 12. Probouzíme se do tropického vlahého rána, kokosové palmy se blyští 
v nízkém Slunci, příboj se tříští o korálový útes a klidná hladina laguny láká ke svlažení.
Ale vyražme raději do nitra okouzlujícího ostrova, čekají nás polynéské krásy!

Fakultativní výlet: SRDCE POLYNÉSIE UPOLU
Ráno vyjíždíme pobřežní  scénickou silničkou k vodopádu Sopo’aga, který leží v husté
tropické zeleni. Pokračujeme dále k jeskynní propadlině Ta Sua, kdo se odváží 
po nebezpečně vyhlížejícím příkrém žebříku, je dole odměněn koupelí ve smaragdové
laguně. Míříme poté na pláž a zde nás pod fotogenicky skloněnými palmami čeká 
příjemný polynéský piknik. Přejíždíme poté ostrov  do hlavního města Apie a již se 
před námi zjevuje fantaskní budova mormonského chrámu. Rychlá fotozastávka, 
nažehlení věřící s kravatami tvoří dobrý kontrast vůči neuspořádanému reji apiiské tržnice,
kam míříme poté.

A večer po dojezdu ještě na naši pláž, ať si jižního Tichomoří užijeme.

Změna programu vyhrazena
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austrÁlIe | sydney
Bujarý život protinožců.

Časový posun oproti Samoe: –4 hodiny.
Počasí: letní subtropické: teploty 20°C až 28°C.

Ohromná rozloha Austrálie a malý počet obyvatel naznačuje, že pro tento kontinentální
stát jsou typické nekonečné a neosídlené vyprahlé pustiny australského outbacku, plné
přírodních krás, ale okořeněné řadou jedovatých živočichů a hejny otravných much. 
Čarokrásná, ale málo pohostinná krajina, kde si svůj svébytný způsob života, spjatý 
s přírodou, dokázali nalézt jen domorodí Austrálci se svojí desetitisíce let trvající civilizací.
Bumerangy, didgeridoo a papoušek kakadu. Naivní skalní malby, pověsti z předvěké
doby snění a složité šamanské rituály.
Tento svět však těžce utrpěl příchodem prvých britských osadníků, kterými byli trestanci
a vyvrhelové, které do zapadlé končiny na skutečném konci světa poslaly přísné soudy
impéria, nad nímž slunce nezapadalo. Rum, pivo, karty a lehké děvy. Avšak i tento svět
už zůstal pouze na zažloutlých daguerrotypiích a v legendách o počátcích osídlování.
Vždyť mít dnes v rodokmenu nějakého pořádného desperáta se tu v Austrálii cení více
než šlechtický původ.
Z celého rozlehlého kontinentu vybíráme fascinující metropoli Sydney a její blízké okolí.
Kosmopolitní megapole, rozložená u členitého zálivu, přitahuje moderní architekturou
i bujarým nočním životem. Symbolická budova opery, anglicky strohé domky v historické
čtvrti Rock’s a oblouky Přístavního mostu. Hustá zeleň cizokrajného rostlinstva, pláže
Bondi a Manly. Křik racků a hlavně chechtot kukabary na větvi. Chybí snad už jen ježura
a ptakopysk, abychom měli pohromadě všechny tři symboly zdejších olympijských her.
A vyrazíme-li také do majestátných, blahovičníky provoněných Modrých hor v kdysi 
nepřekonatelném Velkém předělovém pohoří, bude naše malá ochutnávka rozličných
chutí atraktivně cizokrajného kontinentu dokonale vyvážená.
A na závěr dvakrát ústřice a sklenku dobrého australského vína!
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DEN 13. Letadlo opět nabírá směr jihozápad a míříme do největšího australského
města Sydney. Přistáváme na rušném letišti, v polynéském poklidu jsme ruchu 
velkoměsta už nějak odvykli, tak se musíme na megapoli trochu osmělit. Cestou z letiště
tedy jedeme na slavnou pláž Bondi, trochu se vyhřejeme v písku, a pak již do našeho
hotelu. Večer si uděláme krátkou orientační procházku po okolí a zaskočíme si 
do nejstarší  místní hospody The Fortune of War na jedno australské točené.

DEN 14. Dnes nás čeká poznání Sydney. A to bude určitě stát za to. Včera jsme
nasáli trochu té typické rozdováděné místní atmosféry, tak co nás čeká dnes? 

Fakultativní výlet: SYDNEYSKÁ PANORAMATA  (s obědem)
Den začínáme návštěvou světoznámé Opery, jedné z ikon moderní architektury. Zajímavých
symbolických plachet Opery si ještě užijeme z dálky, z druhého břehu, z místa s kouzelným
austrálským jménem Kirribilli. Odtud dál jedeme přes rozsáhlá předměstí rodinných domků,
hektary splněných snů australské střední třídy, k vyhlídkovému bodu North Point u vjezdu
do Sydneyské zátoky. Z hustého porostu tzv. čajových stromů, známých svým léčivým 
olejíčkem, se vynořuje panorama vzdálených mrakodrapů. Poznáme náš hotel? Následuje
pláž Manly s úchvatnými siluetami jehličnatých kassuarin, čas na osvěžení se  a dobrý oběd
v místní hospůdce. Zpátky se vracíme linkovým trajektem. To jsou panoramata!

DEN 15. Další den v Sydney, které nás už stačilo chytit za srdce. Co dnes podnikneme:
výlet do Modrých hor či navštívíme vinice s ochutnávkou dobrého australského vína?

Fakultativní výlet: MODRÉ HORY (s obědem)
Ještě než vyjedeme ze Sydney, zastavujeme v malé ZOO. Zde to máme vše pohromadě:
věčně ospalé koaly, skákající klokany, zavalité vombaty i načepýřené ježury. Zanedlouho
již stoupáme ke kdysi nepřekonatelnému Velkému předělovému pohoří. Všude eukalypty
a vzduch nasycený jejich silicemi. Tak vznikl typický modravý opar, který dal horám jejich
jméno. Po obědě se projedeme nejstrmější zubačkou světa se sklonem závratných 52°,
pokocháme se výhledy z panoramatických lanovek na nekonečné zalesněné pohoří 
a na památku se vyfotografujeme před skalním útvarem Tří sester.

Fakultativní výlet: VINAŘSKÉ POKLADY Z HUNTER VALLEY (s obědem)
A což takhle navštívit několik vinařství v proslaveném Hunter Valley. Vyjedeme tedy 
na venkov, do malebné vinařské krajiny. Cestou zastavíme také ve známé továrně 
na čokoládu a poté navštívíme tři vinařství s ochutnávkou. A dobrý oběd mezi tím. 
A což takhle dobrý kozí sýr? Ještě, že máme soukromé letadlo bez váhového limitu,
abychom si naložili pár lahvinek pro přátele, až budeme doma vzpomínat nad fotkami.

A večer ještě do Rocks, ať si města užijeme. Zítra odlétáme do Asie!

Změna programu vyhrazena
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FIlIPÍNY | Cebu a Bohol
Lákavá nádhera tropického souostroví.

Časový posun oproti Sydney: –1 hodina.
Počasí: tropické: teploty 22°C až 32°C.

Více jak sedm tisícovek ostrovů s mimořádně pohlednými přírodními scenériemi, pestrý
podmořský život, rajské tropické pláže i přelidněná velkoměsta. Dech beroucí terasy 
rýžových políček, kouřící vulkány a vodopády ve šťavnaté džungli.  Filipínci tvrdí, že je má
katolický Pán Bůh rád a stvořil si Filipíny k obrazu svému; pak se ale trochu zalekl. Prý že
by tento pozemský ráj konkuroval tomu jedinému Ráji na nebesích a tak tedy pro jistotu
přidal štiplavé koření ve formě občasných tajfunů, zemětřesení a výbuchů sopek. Filipínci
si ovšem proti těmto život komplikujícím přísadám vytvořili účinné protilátky ve formě 
pověstného humoru, nadhledu nad věcmi pozemskými a obecné radosti z každodenních
maličkostí. A není nakonec ten životem kypící ráj zde na filipínském souostroví i s tou 
trochou nevýhod lepší než onen poněkud nudný věčný Ráj s nebeskými cypřiši a elegiemi
na výsostech Božích?
Filipíny se od zbytku Asie velmi liší. Původní obyvatelé nebyli před příchodem bělochů 
součástí žádné pokročilé civilizace, místní kmeny, žijící v podmínkách doby kamenné, 
a jejich animistické kulty se tak staly snadnou obětí nově příchozích ideologií dobyvatelů.
Dlouhá staletí španělské kolonizace přinesla bigotní katolickou kulturu, vytříbený rum 
a barokní architekturu koloniálních kostelíků; španělské názvy a vlastní jména jsou 
všudypřítomná, byť Dona Quijota v originále si tu dnes už přečte málokdo. Několik desetiletí
americké okupace zase Filipíny zapojilo do globalizovaného západního světa a projevilo
se až fanatickou láskou ostrovanů k všemu světovému a amerikanizovanému: rychlá 
občerstvení, bujaré noční kluby, volby královen krásy, kasina. Anglicky pak mluví každý.
Z těchto tří odlišných zdrojů: původní domorodé pralesní kultury, španělské a americké
civilizace vznikla unikátní kulturní směs, která dodala tu pravou šťávu pozemskému ráji
přírodních krás, lahodnou jako místní rum Tanduay.
Kdybychom chtěli navštívit všechny zdejší ostrovy, potřebovali bychom přes dvacet let. 
A to ještě by nám na každý ostrov zůstal pouhopouhý jeden den.
Byť zde zhlédneme jen malou část místních krás: ostrůvek Mactan, famózní Čokoládové
vrchy a roztomilého pralesního nártouna, bude stát náš pobyt na Filipínách za to!
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DEN 16. Poslední australský toast k snídani  a sklenka dobrého džusu. Přelétáme
zpět na severní polokouli do kouzelného souostroví Filipín, přistáváme na Cebu a přejíždíme
na ostrůvek Mactan, který vešel do historie objevných plaveb a cest kolem světa. 27. dubna
1521 zde byl místním náčelníkem Lapu Lapu zabit Fernão de Magalhães, velitel prvého
námořního obeplutí zeměkoule. Vztahy mezi domorodci a návštěvníky se od té doby
značně posunuly k lepšímu a jsme tu tedy vítáni jako vzácní hosté. Na Filipínách se nám
bude rozhodně líbit více, než našemu dávnému předchůdci. Akorát po nás asi nikdo 
nepojmenuje rovnou dvě vesmírné galaxie.

DEN 17. Probouzíme se do příjemného tropického rána, počasí láká strávit den 
na pláži či u bazénu, ale byla by škoda, nevydat se na sousední ostrov Bohol. Ten pro nás 
připravil řadu nevšedních lákadel.

Fakultativní výlet: ČOKOLÁDOVÉ HORY A ROZTOMILÍ NÁRTOUNI (s obědem)
Vyplouváme přes mořskou úžinu na ostrov Bohol. Těšíme se na mimořádně scénickou
krajinu, která dostala zvláštní jméno Čokoládové vrchy. Dle místní legendy se nejedná
o žádnou cukrovinku, ale o zkamenělé slzy. Nesmrtelný obr Arogo se tu kdysi dávno
zamiloval do místní krasavice. Ta však, jak už to u běžných lidí bývá, nakonec zestárla
a zemřela a obr, který tu zůstává na věky věků, pak ronil tyto obří slzy. Inu, jistá nevýhoda
nesmrtelnosti, pokud je jen pro někoho. Ač geologická vysvětlení ale bývají poněkud
nudnější, jedná se o mimořádně surrealistickou krajinu. Kocháme se neskutečným 
výhledem, poté jedeme na dobrý filipínský oběd a odpoledne nás čeká další boholská
zvláštnost: návštěva biologické stanice, kde žijí roztomilí nártouni, nejmenší známí 
primáti světa. Jedná se o savce, kteří mají v poměru ke svému tělu mají největší oči
vůbec. Radost pohledět na ty roztomilé opičky. A pak nás už čeká jen cesta lodí zpátky
přes úžinu a příjemný filipínský večer. Užijme si ho, zítra na krátkou chvíli opustíme tropy
a přeneseme se do jara!

Změna programu vyhrazena
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JaPoNsko | kjóto a osaka
Prchavá krása země vycházejícího slunce.

Časový posun oproti Cebu: +1 hodina.
Počasí: mírné jarní: teploty 8°C až 20°C.

Větévka rozkvetlé sakury, omšelý kámen s kaligrafickým znakem v mechu, hluboký hlas 
zenového mistra. Minimalistický interiér, pokroucená borovice a chlad z dřevěné podlahy.  
Zakouřená hlučná izakaya s koketními hosteskami, cinkot blikajících automatů pačinko,
temně odění úředníci, klimbající v nočním metru. Zářivé neony kaligrafických nápisů, 
davové šílenství městských křižovatek, úslužný železniční úředník v bílých rukavicích,
klanějící se na perónu.
Tisíce odstínů japonské reality:
...suši, sake, sumó...
...fugu, Fudži, futon...
...origami, onsen, Ontake...
...miso, maiko, manga....
Japonská slůvka jak z klasického haiku.
Tisíceré podoby japonské reality. V dějinách souostroví se vždy střídala dlouhá století 
naprosté izolace s krátkými periodami bezhlavého přejímání všeho cizokrajného. 
Usilovné budování vytříbené civilizace, které může být zmařeno jedním krátkým 
rozmarem přírodních božstev, jež šintoisté nazývají kami. A dodnes prokazovaná úcta
svědčí o tom, že se v Japonsku ona božstva opravdu umí rozezlít! Duše Japonce je tak
neustále konfrontována s pomíjivostí všeho pozemského a materiálního. Jediné, co je
trvalé je neuchopitelná samurajská čest a smysl pro povinnost. To je více než život sám.
Prchavost okamžiků vystihovaly kdysi oblíbené dřevoryty ukijo-e, dnes je nejlépe 
vyjadřována obdivem k pomíjivosti krásy jarních květů. Synonymem Japonska je sakura
a její něžný květ v chladném slunečním svitu nastávajícího jara.
Pokochejme se tedy pohledem do rašících zenových zahrad, na klidná zákoutí chrámů
i šógunských rezidencí. Vychutnejme si i rušnou stránku moderního Japonska, jízdu
šinkansenem i rozvernou náladu japonské hospody.
Pobyt v Japonsku je sice vždy stejně prchavý jako květ růžové sakury, síla zážitku ale
zůstává v naší mysli stejně ostrá jako čepel pravé samurajské katany!
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DEN 18. Opouštíme horké tropy a míříme na japonské Kjúšú do té nejlepší jarní
nálady. Rozkvetlé sakury, svěží vzduch a jarní optimismus ve vzduchu. Země 
vycházejícího Slunce nás vítá stylově. Tak večer krátká procházka po ruchu velkoměsta,
sklenka sake a nějaká dobrá japonská specialita.

DEN 19. Odvěké sídlo císařů Kjóto je plné historických pamětihodností. I když rušné
moderní velkoměsto tak na prvý pohled nevypadá. Vydáme se tedy po jednotlivých 
historických pozoruhodnostech, uvidíme jich však jen zlomek, to nejdůležitější, vždyť 
po zahradách, palácích a chrámech bychom tu mohli chodit celé týdny.

Fakultativní výlet: CÍSAŘSKÉ KJÓTO (s obědem)
Prohlídku města zahajujeme v klasické zenové zahradě Rjóandži. Uhlazené oblázky, patnáct
omšelých kamenů, úplně tu vidíme meditovat staré mistry zenu. A hned poté další zenová
zahrada, Kinkakudži, Zlatý pavilón, malebně umístěný v jezírku, pokroucené borovice, jarní
květy, mech. Nádhera, umění japonské zahrady ve své vrcholné formě. Dále nás čeká 
šógúnská rezidence: hrad Nidžó se svými zpívajícími slavičími podlahami a minimalistickými
interiéry. Masívní kamenné hradby Honmaru, kvetoucí aleje sakur. Intermezzo v době oběda
s japonsky vytříbenou kuchyní. A poté odpoledne v tradiční čtvrti Gion, jsou ty dámy 
v kimonech pravé gejši či jen převlečené návštěvnice? A nakonec buddhistický chrám 
Kijomizudera se svoji pověstnou dřevěnou terasou. Dnes už se z ní pro splněné přání 
neskáče do hlubiny, co ale můžeme chtít více, než si užít Kjóta, to je náš splněný sen.

A večer zajdeme do nějaké dobré izakayi, posedět a popít po japonsku. Kampai!

DEN 20. Prohlédnout si další kjótská zákoutí či vyrazit za dalšími japonskými 
lákadly? Pojede se šinkansenem, a to rozhoduje!

Fakultativní výlet: ŠINKANSENEM NA HRAD HIMEDŽI (s obědem)
Sedáme na ultramoderním kjótském nádraží do bílé soupravy šinkansenu, čím to, 
že rychlovlak, který tu jezdí už více jak půlstoletí, nám stále připadá jak novodobý zázrak 
techniky? Souprava se potichu rozjíždí a míří přes Ósaku a Kóbe do Himedži. Vystupujeme
a jdeme se podívat na starý šlechtický hrad, patřící mezi národní klenoty. Jeden z mála,
který se dochoval. Po hradě zastávka na japonský oběd a pak už se vracíme autobusem
do Kóbe, zastávka ve varně sake (lze ji nazvat sakevar?) na ochutnávku tradičního 
japonského nápoje, krátká prohlídka futurologického nábřeží a pak do Ósaky. Zdejší ulička
Dótonbori překypuje životem, bizarně vystrojené slečny jak z japonské mangy. A pak již 
urbanizovanou krajinou zpět do Kjóta a nějak stylově se s Japonskem rozloučit.

Změna programu vyhrazena
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laos | luang Prabang
Úsměvy království milionu slonů.

Časový posun oproti Kjótu: –2 hodiny.
Počasí: tropické: teploty 22°C až 34°C.

Země miliónu slonů, jak se Laosu kdysi říkalo představuje dosud ne tolik objevený klenot
jihovýchodní Asie. Zapadlý kout šarmantní Indočíny s dlouhou historií buddhistické 
kultury.  Nepřehlédnutelné francouzské dědictví: červené střechy, žluté a bílé koloniální
fasády, dřevěné okenice a dlouhá bageta k snídani. Bosí mniši v oranžových rouchách
procházejí za úsvitu raně mlhavé ulice Luangprabangu, ze zlatem třpytících se klášterů
se  ozývá mumlání súter z Tripitaky, dým vonných tyčinek stoupá k jasnému nebi. 
Buddhistická exotika par excellence.
Donedávna byl Laos pro většinu planety zcela neznámou zemí. Komunistický převrat
krajinu úplně izoloval od okolního světa; sovětské kolchoznictví a proletářská revoluce
zde však nepadly na zcela úrodnou půdu. V odtržení od světa se Laos přiklonil spíše 
k dávné tradiční kultuře, členem strany se mohl stát pouze statkář či šlechtic a všemu
velel z vientianského paláce Rudý princ Souphanouvong, člen královské rodiny.
V tomto odtržení si Laos i přes represivní režim udržel kouzlo dob dávno minulých, kdy
nezuřila globalizace a život se ubíral méně uspěchaným tempem. Ještě v devadesátých
letech měla celá země plných dvacet kilometrů asfaltových silnic a jeden výtah. Od té
doby se toho sice změnilo, přesto je Laos zemí tradičního životního rytmu, založeného
na zemědělství. A to je právě to, co dnes do Laosu přivádí stále více návštěvníků: 
odlišnost od ostatních už téměř unifikovaných zemí, kouzlo dávného poklidu, bizarní
směs socialistických symbolů a buddhistické tradice. A všudypřítomné úsměvy. A hlavně
nezkažené a přátelské obyvatelstvo a onen zmíněný francouzský šarm. A dnes také
velmi vysoká kvalita služeb.
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DEN 21. Opouštíme technologicky vyspělé Japonsko, cesta ne letiště vede 
neskutečně antropomorfní krajinou, to bude rozdíl oproti vesnickému Laosu.  A letíme
do Indočíny. A rovnou do místa, které bylo donedávna zapadákovem největším. Laos.
Díky odlehlosti si ale bývalé Království miliónu slonů uchovalo kouzlo méně uspěchaných
dob s nádechem šarmu francouzské Indočíny. A zase zpět z jarní svěžesti do tepla tropů.
Přilétáme na letiště v Luangprabangu a po ubytování si děláme čas na neformální 
procházku po malém, ale o to hezčím centru městečka. Dřevěné okenice, prejzové 
červené střechy, prodejci baget, pravá mediteránní nálada, okořeněná buddhistickou
exotikou pagod a zlatých soch Buddhy. Už se těšíme na zítřek!

DEN 22. Kdo se chce účastnit dnešního výletu, musí si přivstat. Vstávat se nechce,
ale takto to kdysi nařídil Buddha, je to pro naše dobro. Bude to ale rozhodně stát za to.
Odpoledne pak máme volné, můžeme se opak tedy věnovat příjemnému relaxu, ať už
u bazénu či bezcílnou toulkou po městečku. Zabloudit tu nelze.

Fakultativní výlet: ŠARM LUANGPRABANGU
Dle tradice za rozednění chodí ulicemi bosí mniši a sbírají dary pro klášter. Z mlhavého
rána se potichu vynořují oranžové a šafránové postavy, před domy a obchody stojí věřící,
předávají mnichům dary a klaní se a děkují. Dar pro mnicha, to se počítá, to bude lepší
zrození v příštím životě. Procházíme ulicemi a atmosféra je vskutku až sureálná. 
Navštěvujeme rovnou zlatý chrám Wat Xien Thong  a poté se vracíme do hotelu 
k poklidné a ležérní snídani. Dopoledne nás pak čeká ještě výlet lodí po Mekongu, 
k jeskynnímu chrámu v Pak Ou, scenérie z paluby lodi se chrámu jistě vyrovnají.

Po návratu máme volné odpoledne pro vychutnání kouzla starých uliček i tajemství 
věhlasné laoské gastronomie v některé z lákavých kavárniček. A v podvečer si vyjdeme
na vrch Phousi, odkud se nám otevírá pohled na západ Slunce.

Změna programu vyhrazena
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maledIvY | villingili
sladký život v oceánu.

Časový posun oproti Luang Prabangu: –2 hodiny.
Počasí: tropické: teploty 22°C až 34°C.

Název souostroví Malediv nám okamžitě navozuje náladu luxusně strávené dovolené 
v tom pravém tropickém mořském ráji. Skloněná kokosová palma, zářivě bílý písek 
a pestrobarevné korálové ryby. Vlahá laguna a snad všechny myslitelné odstíny modré:
tyrkysová, azurová, temně modrá a mnohé další. Luxusní bungalov, exoticky míchaný
nápoj a vybrané mořské lahůdky. Idyla a ráj to na pohled!
Nebývalo tomu však vždy. Nepřehledná změť mělčin a útesů, skrytá hned pod hladinou,
bývala postrachem obchodnických lodí na lukrativní trase přes Indický oceán. Nejedna
loď zde na obávaných maledivských útesech navždy ukončila svoji plavbu. Místní se
brzy naučili námořníkům za nemalou úplatu pomáhat proplout nebezpečnými vodami,
jejich tradiční lodě dhoni se v labyrintu podmořských nástrah skvěle osvědčily 
a Maledivci pak osídlili všechny větší atoly. I tak ale zbyly stovky neobydlených ostrůvků,
malé výspy ráje uprostřed hebkých vod tyrkysově smaragdových lagun.
A právě tyto malé ostrůvky se před pár desetiletími staly hlavním magnetem Malediv.
Odtržení od každodenních starostí, které jsme nechali tam daleko za mořským obzorem,
krása tropické přírody, nádherné odstíny mořské hladiny, a rozmazlující luxus hotelového
zázemí. Odvěký a přirozený rytmus poklidného dne, kdy největšími událostmi jsou 
východ a západ slunce. Na to už jsme tak nějak odvykli. Temné noční nebe s miliardami
hvězd, zářících z mrazivých výšin dalekého vesmíru. Takové už v naší přesvětlené 
civilizaci už ani neznáme. Hebká tropická noc se svými tajemstvími. Růžové odlesky 
vycházejícího slunce na klidné hladině prohřáté laguny. Korálové ryby pestrodivých
barev hned pod hladinou. Příroda a její krása ve své ryzí podobě.
Naši cestu kolem světa tedy ukončujeme v tropickém ráji v hebkých vodách Indického
oceánu.

Maledivy – velké divy kouzelné přírody!



27

ProGram

DEN 23. Bageta a dobrá laoská káva, nasedáme do našeho letadla a letíme dále
na jihozápad. Čeká nás poslední zastávka, je to vůbec možné, že to tak uteklo? Ale
vždyť ta Antigua už byla tak dávno, dny naplněné zážitky, jako bychom tu na cestě byli
už několik měsíců! Letíme do středu Indického oceánu, letadlo klesá do modravých
vod, nespletl se pan kapitán? Ale ne, na poslední chvíli se vynořuje maličký kousek
souše, ostrůvek Gan, a za chvíli již sedáme na letišti. Z letadla do lodě a rovnou 
do našeho prázdninového hotelového areálu. Na pláži a v prohřáté laguně si odpočneme
a utřídíme zážitky z předcházejících destinací.

DEN 24. Kam bychom dnes jezdili? Teplé moře barvy tyrkysu je přímo před námi,
šnorchl a maska jsou v pohotovosti a noříme se rovnou z pláže do reje korálových ryb.
Pestré barvy rybích těl, barevné korály a zářivě modrozelené zévy. A nad hladinou 
bělostný písek a kýčovitě skloněná palma. Den nicnedělání a relaxace si věru zasloužíme.
A těšíme se na závěrečnou večeři, kolik tady máme už přátel s podobnou láskou 
k cestování! Tolik témat k hovoru snad ani nestihneme probrat, tak že by zase 
někdy příště?

DEN 25. Po tropické snídani nás čeká poslední cesta na letiště. 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?

Změna programu vyhrazena
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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 2 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.

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.

Maximální hmotnost odbaveného zavazadla na osobu je 30 kg + 8 kg příručního 
zavazadla. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že tyto limity jsou pro sbalení na Cestu
kolem světa naprosto dostačující.

NePŘetrŽItÁ sluŽBa lÉkaŘe

Jedním z důležitých členů našeho týmu je lékař, který je cestujícím k dispozici během
celého zájezdu (na palubě letadla i během pobytů). Námi vybraný a prověřený lékař má
velké zkušenosti s cestováním a tímto typem Cesty. 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.
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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.

PoJIŠtěNÍ allIaNZ NadstaNdard

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 ALLIANZ (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) těhotenství pojištěného nebo spolucestujícího, které v době zakoupení nebo 
závazného rezervování cestovní služby nebylo ani nemohlo být známo.

c) smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby nebo spolucestujícího.
d) značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé na území ČR 

během trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného 
činu třetí osoby, pokud pojištěný prokáže, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit 
na pojištěnou cestu.

e) zničení nebo ztráty cestovních dokladů pojištěného nebo spolucestujícího v důsledku 
živelné události méně než 3 pracovní dny před nástupem na pojištěnou cestu.

f) doručení předvolání pojištěnému nebo spolucestujícímu na soudní řízení, pokud
termín soudního řízení připadá na dobu trvání pojištěné cesty.

g) povolání pojištěného nebo spolucestujícího na vojenské cvičení, podud prokáže 
pojištěný či spolucestující, že povolávací rozkaz mu byl doručen až po uzavření 
pojištění.
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CeNa ZÁJeZdu
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 889.000,- Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj 127.000,- Kč 

Rodinné pokoje, suity a další kategorie na vyžádání. 
Minimální věk dítěte na zájezd Cesta kolem světa je 12 let.

sleva Za vČasNý NÁkuP
Pokud si objednáte zájezd CESTA KOLEM SVĚTA 2016 do 31.7.2015, 

získáváte slevu ve výši 5%. 
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  Antigua  Guatemala  Los Cabos  Havaj 
Samoa  Sydney  Cebu  Osaka  Luang Prabang  Gan  Praha 

v KOMFORTNÍ třídě

- přepravu 30 kg odbaveného zavazadla a 8 kg příručního zavazadla, 
pro golfisty  a potápěče zdarma navíc dlaší cestovní bag

- letištní a bezpečnostní poplatky (platné a známé k 15.5.2015)

- autobusový transfer z letiště do hotelu a zpět (max. 22 cestujících v jednom autobuse)

- 22x ubytování v luxusních hotelech se snídaní

- 1x uvítací večeře včetně nápojů

- 1x slavnostní rozlučková večeře 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

- základní lékařské služby a konzultace profesionálního lékaře během celého zájezdu

- handlingové služby odbavení zavazadel za asistence člena obslužného týmu

- všechny vízové poplatky (pro držitele biometrických pasů ČR 
s platností minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu)

- místní daně a poplatky 

- vstupy do národních parků

- standardní spropitné / bakšišné pro místní řidiče, průvodce, nosiče zavazadel / portýry

- komplexní cestovní pojištění ALLIANZ včetně zdravotního a úrazového pojištění
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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):

- fakultativní doplatek za nadstandardní pojištění storna zájezdu ALLIANZ
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti) = 24.990,- Kč / os. 
(možné sjednat pouze při objednání zájezdu, ne dodatečně!)

- nápoje k jídlům při fakultativních výletech

- 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 15.5.2015)

NaBÍdka FakultatIvNÍCH výletŮ
ANTIGUA - KATAMARÁNEM KOLEM ANTIGUY (celodenní výlet s obědem)   2.980,- Kč

GUATEMALA - PANORAMATA JEZERA ATITLÁN (celodenní výlet s obědem)   2.570,- Kč

GUATEMALA - TIKAL – PYRAMIDY V DŽUNGLI (celodenní výlet s obědem)   3.620,- Kč 

MEXIKO - SETKÁNÍ S VELRYBAMI (celodenní výlet s obědem)   3.920,- Kč 

MEXIKO - FIESTA MEXICANA (folklórní večeře) 3.240,- Kč 

USA - VULKANICKÁ HAVAJ (celodenní výlet s obědem)   4.890,- Kč

USA - MAUNA KEA – DOTYK HVĚZD (celodenní výlet s obědem)   6.320,- Kč

SAMOA - SRDCE POLYNÉSIE UPOLU (celodenní výlet s obědem)    4.390,- Kč

AUSTRÁLIE - SYDNEYSKÁ PANORAMATA (celodenní výlet s obědem)   6.380,- Kč

AUSTRÁLIE - MODRÉ HORY (celodenní výlet s obědem)    5.850,- Kč

AUSTRÁLIE - VINAŘSKÉ POKLADY Z HUNTER VALLEY (celodenní výlet s obědem)    4.730,- Kč

FILIPÍNY - ČOKOLÁDOVÉ HORY A ROZTOMILÍ NÁRTOUNI  (celodenní výlet s obědem)   2.980,- Kč

JAPONSKO - CÍSAŘSKÉ KJÓTO (celodenní výlet s obědem)    5.730,- Kč

JAPONSKO - ŠINKANSENEM NA HRAD HIMEDŽI A RUŠNÝ PODVEČER V ÓSACE 
(celodenní výlet s obědem)    6.940,- Kč

LAOS - ŠARM LUANGPRABANGU (polodenní výlet + folklórní večeře)    2.810,- Kč
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PlateBNÍ a storNo PodmÍNkY
- při objednávce zájezdu se platí 30% záloha, doplatek do celé částky 

je 3 měsíce před odletem na zájezd, tj. do 26.12.2015

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



ESO travel a.s.
Korunovaãní 22
170 00 Praha 7
e-mail: cks@esotravel.cz
www.cestykolemsveta.cz

Kontaktujte Va‰eho osobního konzultanta: 
603 410 221
724 589 270


