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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí expedice

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2020.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herném a vyjímečném Ekvádoru a především
na Galapážském souostroví. Obě tato místa
jsou naprosto neskutečná a jsou předurčena
pro skvělé focení. Máme pro vás specialitu, kte-
rou vám nenabídne nikdo jiný než my. Budu se
snažit, aby pro vás byla tato akce přínosem. Rád
bych, abyste si odnesli z našeho setkání jen ty
nejlepší dojmy a užili si do sytosti fotografování
s partou lidí, které spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo této zimní expe-
dice v krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností s obrovským množstvím volně
žijící zvěře. Ke konci zdejšího léta je maximální
šance pozorovat spoustu zvěře. Zdejší lokality
známe a máme je výborně zmapovány. Místa
budeme navštěvovat podle toho, zda je na nich
dobré fotografování dopoledne, nebo odpo-
ledne. Národní park Galapágy podléhá velmi
specifickým pravidlům pro všechny návštěv-
níky. Snažili jsme se vyjednat takové podmínky,

abychom vám mohli zaručit ty nejideálnější
podmínky na focení, jaké si jen dokážete před-
stavit. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je po-
časí. To je tady v tomto období poměrně stálé a
kladu vám na srdce, abyste opravdu otázku te-
ploty a slunce nepodceňovali. 

Na tuto expedici, stejně jako na jiné, máme při-
praveno opět několik novinek. Věřím, že se vám
budou líbit. Jedná se především o ubytování na
souostroví. Věřím, že vás bude motivovat k lep-
ším výsledkům a snaze po získání co nejkvalit-
nějších fotografií. Mimo zvěře a přírody je také
Ekvádor předurčen k fotografování streetové fo-
tografie. Z našich zkušeností patří Quito a Ota-
valo mezi nejlepší lokality na světě! Jedeme
sem ke konci letního období, kdy je voda na
souostroví paradoxně chladnější než v letních
měsících, ale nebojte, nezmrznete. Mimo focení
se budete také moct koupat a odpočívat!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
mě, prosím, ihned. 

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 

2



Ekvádor

0.50.60.8125
3

vlád. V letech 1940 až 1942 proběhla neúspěš-
ná válka s Peru, při které Ekvádor ztratil část 
vnitrozemí (do té doby sousedil s Brazílií). Mezi 
lety 1950 a 1970 proběhlo několik státních
převratů. V roce 1972 armádní junta provedla
puč, při něm došlo k sesazení José Maríi Velasca
Ibarry a započala tak diktatura Guillerma Rodrí-
gueze. V roce 1979 se vrátil demokratický režim. 
Od té doby do současnosti zažil Ekvádor eko-
nomickou krizi na přelomu 80. a 90. let, otevření
se mezinárodnímu obchodu, vzestupy a po-
klesy vlivu církve, opozice a poměr sil mezi ka-
pitány tamního průmyslu a zástupci původního
obyvatelstva. Z událostí z poslední doby, týka-
jící se prezidenta Rafaela Correy, lze připome-
nout revoltu policistů z 30. září 2010, kdy se
země ocitla na týden v chaosu.
Hlavním problémem současného Ekvádoru je
chudoba, která prostupuje celou zemí od po-
čátku státu. Ekvádor se vždy řadil mezi chudé
státy Jižní Ameriky a lepší situaci nepřineslo ani
nalezení ropy v 70. letech, které sice přineslo
částečný hospodářský růst a zlepšení situace
ve městech, ale celkově země výrazně neposílila. 
Pro Ekvádor měl katastrofální dopad průběh hos-
podářské recese v 80. letech (stejně tak jako na
většinu zemí Jižní Ameriky), kdy inflace v zemi
v roce 1989 dosáhla 76 %. V následující dekádě
se však podařilo vládě situaci částečně zlepšit a
mezi lety 1995 a 1997 se pohybovala v rozmezí
hodnot 25–30 %. 
Hlavními vývozními artikly Ekvádoru jsou ropa,
kakao, káva, květiny, balza, banány a garnáti.
Mezi hlavní hospodářská odvětví patří země-
dělství, těžba a rafinace ropy, výroba cementu,
petrochemie a potravinářství.

Ekvádor je stát v Jižní Americe, který leží na rov-
níku a zároveň je jeho pobřeží omýváno vodami
Tichého oceánu. Jeho sousedy jsou Kolumbie
na severu a Peru na jihovýchodě. Součástí Ekvá-
doru jsou rovněž Galapágy. Španělské slovo
Ecuador znamená „rovník“.
Indiánský stát na území Ekvádoru byl v 15. sto-
letí poražen vpádem říše Inků, jejíž centrum se
nacházelo na území dnešního Peru, ale již roku
1534 byl Ekvádor dobyt Španěly, kteří si in-
diány podmanili na 300 let a Ekvádor se stal
součástí místokrálovství Peru, v roce 1717 byl
připojen k místokrálovství Nová Granada. 
V roce 1895 zažil Ekvádor pod vedením Eloye
Alfaroa tzv. liberální revoluci, která snížila vliv 
církve a konzervativních velkovlastníků půdy. 
Ve 20. století se v zemi projevila politická des-
tabilizace a časté střídání civilních a vojenských
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níku. Ten přetíná severní část největšího ostrova
Isabela. Souostroví má rozlohu 7 844 km² a
tvoří jednu z ekvádorských provincií. Hlavní
město je Puerto Baquerizo Moreno na ostrově
San Cristóbal. Galapágy jsou velmi řídce osídleny,
celkový počet obyvatel je asi 31 tisíc. Souostroví
je tvořené z kuželů mladých sopek. Některé
jsou činné dodnes. Na největším ostrově Isa-
bela se nachází i nejvyšší hora souostroví, sopka
Wolf s 1707 m n. m. Jejím kráterem prochází
rovník. Ostrovy mají většinou suché klima. První
ostrovy Galapág byly vytvořeny z čedičové lávy
při podmořských erupcích, přibližně před 5,5
miliony let. Podle nejnovějších poznatků se ostro-
vy každým rokem vzdalují od pevninského
Ekvádoru 7 cm. 
Nejznámější jsou ostrovy Isabela, San Cristóbal,
Santiago, Santa María a Santa Cruz.

Galapágy, oficiálně Galápagos archipiélago (tj.
Galapážské souostroví), je název ekvádorského
souostroví 18 sopečných ostrovů ve východní
části Tichého oceánu asi 1 000 km západně od
pobřeží Ekvádoru. Jsou proslulé pouze na těchto
ostrovech žijícími, zvláštními druhy zvířat, např.
prehistoricky vyhlížejícími ještěry a obřími sucho-
zemskými želvami. Galapágy jsou jediným mís-
tem na světě, kde se tučňáci vyskytují na severní
polokouli. Jde o druh tučňáka galapážského.
Galápago značí želvu – název znamená „želví os-
trovy“, na některých ekvádorských mapách lze
nalézt pojmenování Archipiélago de Colón.
Galapágy objevil Tomáš z Berlanga 10. března
1535 při plavbě z Panamy do Peru. V té době
nebyly ostrovy obydlené. Poprvé se souostroví
objevilo v námořních mapách až roku 1570. 
Až do roku 1832 nepatřily ostrovy nikomu, pak
je anektoval Ekvádor. V roce 1835 na ostro-
vech přistál s výzkumnou lodí HMS Beagle brit-
ský přírodovědec Charles Darwin. Strávil zde 
5 týdnů pozorováním živočichů. Mezi jeho ži-
votopisci panuje obecná shoda v tom, že právě
na základě výsledků těchto pozorování začal
Darwin formulovat své proslulé teorie, jejichž
výsledkem bylo později vydání i práce O pů-
vodu druhů. Ostrovy jsou pro svou jedinečnou
faunu od roku 1934 jedním velkým národním
parkem. V roce 1978 byly Galapágy zapsány na
Seznam světového dědictví UNESCO. Podle
studie z roku 1952, jejímiž autory byli Thor He-
yerdahl a Arne Skjølsvold, se na více místech
nacházely střepiny a jiné artefakty. Ty naznačují,
že souostroví nejspíš navštívili původní jihoa-
meričtí obyvatelé před Španěly.
Galapágy se nacházejí po obou stranách rov-
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2

Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně
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mapa cesty

Ekvádor je rozložen v Jižní Americe. Země má
rozlohu 283 560 km² a jeho hlavní město je
Quito. Počet obyvatel země po posledním sčí-
tání je 14 791 000. Po poslední měnové krizi
je národní měnou americký Dolar (USD). Dají

se tady sehnat ještě staré jednodolarové mince.
Když si je ponecháte a někdy je přivezete do
USA, velmi rádi vám je vymění v poměru 1 ko-
vový až za 5 papírových dolarů. To je velmi
dobrý obchod! 
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program 16. 2. 2020

Cesta do Ekvádoru, Quito

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.20

let Praha (PRG) – Frankfurt (FRA) 06.20 – 07.35 operuje Lufthansa

čas na přestup 03.05

let Frankfurt (FRA) – Panama City (PTY) 10.40 – 16.40 operuje Lufthansa

čas na přestup 02.05

let Panama City (PTY) – Quito (UIO) 18.52 – 20.56 operuje Copa

Praha – Frankfurt – Quito

Na letišti Praha–Ruzyně se sejdeme velmi časně ráno, abychom odbavili svá zavazadla a nasedli
na první let společnosti Lufthansa do Frankfurtu. Tam přiletíme asi za hodinu. Na ranní přestup
máme dostatek času a tak předpokládáme, že se zastavíme v nějaké restauraci na snídani a kávu.
Poté nasedneme na zaoceánský let do Panamy kde nás čeká druhý přestup do Quita. Starat se
budeme jen o naše příruční zavazadla.

Ekvádor včetně Galapážských ostrovů má 2 časová pásma. U nás se používá standardně 
1 pásmo, které je -5 hodin.

Cesta je dlouhá a nudná, ale jinou možnost nemáme. V hlavním městě Quito vyzvedneme večer
naše auta a odjedeme do příjemného hotelu v centru města. 

Celková denní vzdálenost 10 285 km (6 391 mil)
časová náročnost na let min. 16 hod.
ubytování Hotel Vieja Cuba ***
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Quito

Po vydatné ranní snídani se vydáme na obhlídku města. Uděláme si takovou malou sightseeing
tour městem. Naším autem se vydáme na projížďku po těch nejlepších a nejvyhledávanějších pa-
mátkách v centru metropole. 

Čekají nás skvosty, jako jsou například Basílica del Voto Nacional zasvěcená bývalému papeži
Janu Pavlovi II. Dále to budou úzké městské uličky a socha anděla na vrcholu Panecillo. Na náměstí
Plaza San Agustin se zastavíme pozorovat místní obyvatele a také se zastavíme u Arcibiskup-
ského paláce na Plaza Grande. Na Plaza Grande víme o další skvělé restauraci pro potěchu chutí. 

Asi nejzajímavější perlou dnešního dne bude návštěva kostela Iglesia de la Compañía de Jesús ne-
daleko Plaza Grande. Tento kostel je tak zvláštní a jedinečný, že jej prostě musíte vidět. Jedná se
o vrcholnou španělskou architekturu z období baroka. Španělští kolonizátoři potřebovali ohromit
místní obyvatele a díky výzdobě kostela se jim to povedlo dokonale. Na výzdobu interiéru kostela
bylo použito 7 tun čistého zlata! V kostele se bohužel nesmí fotit, ale poradíme vám, jak tento
zákaz obejít a pořídit si nějaký hezký snímek.

Celková denní vzdálenost 20 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Hotel Vieja Cuba ***
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Quito – Cotopaxi – Papallacta

Ráno si dáme dobrou jihoamerickou snídani, naložíme naše zavazadla a vydáme se na cestu.
Naším hlavním cílem pro dnešní den je aktivní sopka Cotopaxi, která je vysoká 5897 metrů. Ces-
tou od hotelu pojedeme částečně po panamerické dálnici k našemu cíli. Tato dálnice se vine skrz
celou zemi a náš úsek se jmenuje Avenida de volcanes. To protože okolo silnice je jedna sopka
vedle druhé.

Po příjezdu do národního parku si k nám přisedne místní průvodce parku a vydáme se nahoru.
Autem se dá dostat až do výšky téměř 5000 metrů, kde začíná hranice trvalého sněhu. Jestli se
to podaří, opravdu nevíme. Cestou máme několik zastávek a ve výšce asi 4000 metrů je krásné
jezero, kde se často pohybují divocí koně. Minule jsme tady strávili několik hodin a výše jsme se
již nedostali. V parku se musíme pohybovat opatrně, protože budeme v docela vysoké nad-
mořské výšce.

Pozdě odpoledne přejedeme do městečka Papallacta, které není nijak zajímavé, ale nedaleko od
něj jsou velké termální areály s bazény a ubytováním. Tady zůstaneme pro dnešní nocleh a nalo-
žíme svá unavená těla do teplé termální vody.

Celková denní vzdálenost 175 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování Termas El Pantanal
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program 19. 2. 2020

Papallacta – Otavalo

Brzy ráno se vydáme přes hory směrem na sever. Nejprve nás čeká přejetí rovníku. Ten má v
Ekvádoru několik zvláštností. Všude v okolních vesnicích mají zrovna ten jejich pravý rovník a tak
jich zde můžeme potkat několik. Samozřejmostí je, že u památníku bývají stánky místních indiánů
a dá se tady koupit všechno možné.

No a pak už nás čeká město Otavalo a v něm, prý, největší indiánské tržiště v Jižní Americe. Na
tento trh máme celé odpoledne a večer. Předpokládáme, že projdeme pouze malou část tržiště
a přesto nebudeme vědět, co fotit dříve. Streetová fotografie tady dostává úplně jiný rozměr. Ani
se nemusíte hnout z místa a hlava vám půjde záplavou barev, lidí a zboží kolem. Fotit se tady dá
do pozdního večera nebo i velmi brzy ráno druhý den před odjezdem.

Celková denní vzdálenost 130 km
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování Hotel El Indio Inn ***
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Otavalo – Quito

Ráno a část dopoledne budeme ještě věnovat místnímu indiánskému tržišti. Věřím, že to bude 
probíhat jako minule a vůbec se nám odtud nebude chtít odjíždět. Těch témat na focení je takové
množství, že tu závěrku fotoaparátu “budete vařit” :-).

Po odjezdu navštívíme posvátné indiánské jezero Laguna de Cuicocha a vesnici Cotacachi. Ta
moc zajímavá architektonicky není, ale celá vesnice se věnuje zpracování kůží. Všude okolo nás
budou dílny a krámky s touto komoditou. Koupit tady můžete nádherné kabelky, klobouky, pásky,
kabáty, bundy a cokoliv, co se dá z kůže vyrobit.

V podvečer přijedeme zpět do hlavního města Quito. V některé místní restauraci si dáme skvělý
steak nebo žebra. Kdo by chtěl držet dietu, může si dát kuřecí nebo grilované morče. Místní 
kuchyně je výtečná a cenově přijatelná.

Celková denní vzdálenost 120 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Hotel Vieja Cuba ***
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Quito – Guayaquil– Galapágy (ostrov Baltra)

Po velmi brzké snídani odjedeme na letiště. Tam odevzdáme naše auto a vydáme se na odbavení
na přelet na galapážské souostroví. Čeká nás velmi důkladná prohlídka. Na ostrovy se nesmí při-
vézt nic, co by mohlo zdejší krajinu nějak kontaminovat.

Předpokládáme, že poletíme přes Guayaquil, kde přibereme do letadla další lidi. Po zhruba hodi-
novém letu se pod námi ukáží jednotlivé ostrovy a přistaneme na ostrově Baltra, kde je meziná-
rodní letiště. Tam si nás po vyřízení vstupních formalit vyzvedne průvodce národního parku.
Nasedneme do našeho minibusu a vydáme se na jih ostrova. Cestou do městečka Puerto Ayora
na ostrově Santa Cruz se zastavíme na lokalitě Twin craters. Světlo bude okolo poledne špatné,
ale za zastávku to místo stojí. Potom dorazíme do přístavu, kde nás bude čekat naše loď Nortada.

Na ní nás čeká oběd a program, kvůli kterému tady jsme. Navečer vyplujeme a vydáme se na první
zastávku po jednotlivých ostrovech. 

Celková denní vzdálenost 1 582 km (987 mil)
časová náročnost na let 4,5 hod.
ubytování loď Nortada



0.50.60.8125
14

naše expediční loď Nortada

Nortada je motorová jachta operující pouze na souostroví Galapágy. Je původně postavena pro
potápěčské safari. Díky tomu je pohodlná a prostorná s důrazem na bezpečnost. Délka lodě je 
28 metrů a posádku tvoří 5 členů. Loď má velký gumový motorový člun, kterým se budeme pře-
misťovat na pevninu. K dispozici jsou 4 en-suite kajuty na spodní palubě. Dvě kabiny jsou se 2 samos-
tatnými lůžky a 1 plnou palandou. Další 2 kabiny jsou dvoulůžkové. Kabiny jsou vybaveny klimatizací,
okny, vlastní koupelnou s teplou vodou a sprchou. Dále jsou ve výbavě kabiny umyvadlo, toaletní
potřeby, ručníky, čtecí lampičky, noční skříň a zrcadlo. V lůžkové části jsou dvoukolíkové zásuvky
typu US na 110 V (musíte mít redukci EU/US). Samozřejmostí je ložní prádlo a zavazadlový prostor.

Hosté mohou relaxovat v klimatizovaném hlavním salonku a sledovat filmy na DVD přehrávači 
s velkou obrazovkou nebo si vychutnat hudbu v zábavním centru. Posádka lodi se o nás bude sta-
rat po celou dobu. K dispozici je plná penze s nealko nápoji a vodou po celou dobu pobytu. Náš
šéfkuchař připravuje denně mezinárodní jídla, místní pokrmy a také vegetariánskou stravu. Jídlo
se podává v klimatizovaném salonku nebo na otevřené palubě. Zvláštní stravovací potřeby je po-
třeba dohodnout s předstihem. K dispozici budou další nápoje včetně výběru piva a vína.
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ostrov Santa Cruz – Islet Mosquera

Brzy ráno nás čeká první zastávka na ostrově Santa Cruz na lokalitě Las Bachas Beach. Na pláži
je zbytek vraku lodi Barge, který je téměř celý pod nánosem písku. Další zdejší zvláštností jsou rů-
žoví plameňáci, kteří obývají malou lagunu.

Po návratu na loď bude snídaně někdy okolo deváté hodiny a odpočinek na lodi. Kdo bude chtít,
může se samozřejmě slunit nebo koupat. Vřele doporučujeme všem účastníkům cesty, aby si
vzali s sebou alespoň šnorchl a potápěčskou masku.

Během oběda přejedeme s naší lodí na Islet Mosquera. Toto místo je bráno jako volná plocha a
návštěvníci nemají tak striktně omezený prostor jako na jiných místech. Na Mosqueře se často
sluní tuleni a dále je zde obrovské množství lávových krabů, kteří jsou galapážští endemiti. Tuleně
je možné fotit klidně ze vzdálenosti 1-2 metry. Jen se jich nesmíte dotýkat. V travním porostu na
dunách můžeme narazit na několik druhů ptáků, z nichž je jich několik také endemických.
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Bahía Sullivan, ostrov Bartolome

Dnes nás opět čekají fotografické žně. Ráno se vylodíme na ostrově Bartolomé v Bahía Sullivan.
A co, že nás tady čeká? Je tady nejmladší lávové pole na souostroví. V něm roste několik kaktusů
a zvláště při velmi šikmém ranním světle jsou lávové plotny šedozlaté! Dále budeme mít k dispo-
zici dvě protilehlé pláže a je to jedno z mála míst, kde na souostroví žijí tučňáci galapážští. Je to je-
diný druh tučňáků, kteří žijí na severní polokouli. Z dalších zvířat je zde možné spatřit kolonii terejů
modronohých, pelikány, tuleně a samozřejmě leguány. 

Během dne můžeme odpočívat, koupat se a šnorchlovat ve zdejší zátoce. Odpoledne, v době,
kdy už na ostrově nebudou jiní turisté, se vydáme na průzkum pevniny. Čeká nás výstup mezi ně-
kolika sopouchy sopek k vrcholovému majáku. Budeme mít k dispozici několik vyhlídkových plo-
šin, které budeme moci využít k podvečerním snímkům ostrova. Zdejší krajina je velmi surealistická
a fotogenická. Okolo chodníku rostou velmi zajímavé trsy stříbrné trávy. U nich se dá ležet a fotit
velmi dlouho. 
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Ostrov Santiago, Playa Espumilla – Caleta Bucanero – Puerto Egas

A zase nás čeká brzké vstávání. Napřed je potřeba fotit a pak se bude teprve snídat... :-). Zastávka
na ostrově Santiago a Playa Espumilla nám udělá patřičnou chuť ke snídani. Čeká nás pláž, kde
budeme ležet od rána a fotit malé kraby, kteří čistí své nory a vytahují z nich spoustu písku. Když
budete trpělivě čekat, uvidíte úžasné divadlo! Stačí nepatrný pohyb a krabi jsou pryč! Po snídani
se vydáme na malou procházku do vnitrozemí ostrova. Je zde laguna, kde se zdržují plameňáci.
Během asi dvoukilometrové procházky budeme mít k focení spoustu zajímavých rostlin. Navíc
zde hnízdí orlovec mořský, kterého se pokusíme také najít. Tato pláž je také oblíbená u želv. Pak
se projdeme kaktusovým lesem a pokusíme se podívat do malých jeskyň v zátoce.  

Odpoledne se přesuneme do Puerto Egas. Zdejší zátoka je úplně jiná a je zde místo, kterému se
přezdívá Darwinův záchod. Setkává se zde několik mořských proudů ,ve kterých dovádějí tuleni.
Když se nabaží, odpočívají na útesech. Při poslední cestě jsme tady pozorovali, jak to vypadá, když
hejno pelikánů a terejů se “zblázní” a loví sardinky z moře. Dalšími zástupci zdejší fauny jsou tere-
jové Nazca a nepřeberné množství mořských leguánů.
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Sombrero Chino – Rocas Bainbridge

Ráno se vylodíme opět na pláži. Tentokrát to bude ostrůvek Sombrero Chino. Vzdálenost pro fo-
cení tuleňů je pod 1 metr! Očekávejte focení hezkých portrétů v ranním světle. Pak se vydáme po
pobřeží, kde je několik děr do moře a samozřejmě se nad námi bude tyčit kužel sopky. Naše loď
bude zakotvena v úzkém průlivu, kde je silný mořský proud. Předpokládáme, že budeme mít čas
si užít také tohoto proudového koupání. Je to docela zábavné, když se položíte na hladinu do vody
a proud vás nese mezi ostrůvky.

Odpoledne se přesuneme k velmi zvláštní skále Rocas Bainbridge. Nejhezčí pohled je na ni z le-
tadla, když budeme na ostrovy přilétat. Jedná se o skalní obvod, který je vyplněn mořskou lagu-
nou. Opět se jedná o jedno z velmi oblíbených míst růžových plameňáků. Ale ty už znáte z jiných
míst ostrovů. Zaměříme se na jiného zajímavého zdejšího tvora. Tím jsou mořští leguáni, kteří mají
netradiční zbarvení. Část jejich těla má tyrkysově modrou barvu a druhá část těla je sytě červená.
Občas bývá tato kombinace ještě proložena žlutým ostnatým hřbetem. Barevná kombinace je na-
tolik zvláštní a jedinečná, že vám málokdo uvěří, až ukážete takovou fotku.
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Bahía Post Office – Corona del Diablo – Punta Cormorant

Během noci se přesuneme na ostrov Floreana. První zastávkou bude Bahía Post Office. Zde jsme
při minulé cestě nebyli, ale víme, že se odtud dají poslat dopisy. Je zde hezká dřevěná poštovní
schránka.

Další zastávka bude u zajímavého skaliska Corona del Diablo. Měla by zde být malá kolonie terejů
modronohých. Mimo toto skalisko tady bude velmi zajímavé šnorchlování. Uvidíme, jak na tom 
budeme s časem.

Dnešní den se ještě přesuneme do zátoky Punta Cormorant. Ta je známá díky dlouhé a pozvolné
pláži  a želvám, které sem připlouvají snášet vejce. Nedaleko pláže je velká laguna, kterou mají ob-
líbenu růžoví plameňáci. 
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Santa Fe – Plaza Sur

Dnes ráno nás čeká ostrov Santa Fe a opět ranní focení. Ostrov obývá několik druhů ptáků a sa-
mozřejmě tuleni. Zajímavými obyvateli jsou také lávoví krabi a endemický druh galapážského ho-
luba. Je celý šedý se sytým oranžovým zbarvením okolo očí. Focení bude probíhat opět hned po
východu slunce. V okamžiku, kdy se budou na ostrov vyloďovat ostatní turisté, my už budeme zpět
na naší lodi a budeme si užívat pozdní snídaně.

Během dne přejedeme opět dále a přiblížíme se k našemu konci putování po Galapážském souo-
stroví. Odpoledním a podvečerním cílem je ostrůvek Plaza Sur. Zde budeme mít možnost fotit
stromové kaktusy s červenými koberci podrostu na lávové skále. Ze zástupců fauny jsou tady moř-
ští leguáni, kteří mají opět zajímavé zbarvení. Převládá kombinace šedé a žluté, případně šedé a
červené. Z dalších obyvatel ostrůvku jsou tady tuleni.
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Charles Darwin Station – Baltra – Guayaquil

Ráno se probudíme na ostrově Santa Cruz v přístavu Puerto Ayora. Naše putování nezadržitelně
končí. Dáme si poslední snídani na lodi v přístavu a náš minibus nás odveze i se zavazadly do
Charles Darwin Station. Zde mají poměrně hodně želv sloních, které si tady užívají klid a servis od
pracovníků stanice. Nejstarší želva slonní, kterou zde při naší minulé návštěvě měli, měla úcty-
hodných 150 let.

Po návštěvě se přesuneme na ostrov Baltra, kde bohužel nasedneme do letadla a odletíme na pev-
ninu do města Guayaquil. Ubytujeme se v hotelu a v podvečer se vydáme opět do města na 
focení a večeři v nějaké místní restauraci. 

Celková denní vzdálenost na jízdu 48 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.

Celková denní vzdálenost na let 1 582 km (987 mil)
časová náročnost na let 4,5 hod.
ubytování loď Nortada
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Guayaquil – Frankfurt – Praha

V hotelu si můžeme dopřát dlouhý spánek a vydatnou snídani. Přes poledne nás čeká turistická
prohlídka města. Naše zavazadla budeme mít naloženy v našem minibusu. Ten nás v odpoledních
hodinách odveze na letiště. Tam se odbavíme a bohužel se vydáme s leteckou společností Copa
a Lufthansa na cestu do Evropy. 

V Panamě a Frankfurtu přestoupíme na let do Prahy. Po vyzvednutí zavazadel na letišti Ruzyně tato
naše cesta definitivně končí. Ale nezoufejte, již pro vás připravujeme další velmi zajímavé cesty.  

Celková vzdálenost pro let 10 285 km (6 391 mil)
časová náročnost na let min. 16 hod.

Cesta z Ekvádoru do Prahy

let Guayaquil (GYE) – Panama City (PTY) 15.02 – 17.14 operuje Copa

čas na přestup 01.15

let  Panama City (PTY) – Frankfurt (FRA) 18.30 - 11.30+1 operuje Lufthansa

čas na přestup 01.30

Frankfurt (FRA) – Praha (PRG) 13.00 – 14.00 operuje Lufthansa
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� teplou a nejlépe nepromokavou bundu

� boty do terénu (stačí nízké)

� kvalitní sandály do terénu a vody

� plavky, klobouk, sluneční brýle a opalovací
krém

� pantofle

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit, trička, šortky)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� poznámkový blok

� věci si zabalte do klasického kufru a ne
do batohu (špatně se s ním manipuluje)

� dobrou náladu a motivaci!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ jsou alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory do něj

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv 
do 300 mm 

� filtry, zvláště nezapomeňte na polarizační
a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-
cí než bezdrátová

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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