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Perly Karibiku – Závětrné ostrovy Malých Antil 
Guadeloupe, Dominica, St. Lucia a Martinique

v termínu: 20. 10.-5. 11. 2020
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další nevšední fotografické cestě pořádané
naší společností AMAL DIGITAL, s.r.o.

Strávíte spolu s námi několik dní v nádherné
přírodě čtyř ostrovů, které jsou zasazeny jako
perly v Karibském moři. Budeme se snažit, aby
byla tato akce pro vás velkým přínosem. Rádi
bychom, abyste si odnesli z našeho setkání jen
ty nejlepší dojmy a užili si do sytosti fotografo-
vání s partou, kterou spojuje stejný zájem a
vášeň.

Záměrně jsme vybrali tyto ostrovy, které pova-
žujeme za to nejlepší, co nám může tato část
naší planety nabídnout. Krajina je zde velmi růz-
norodá a pro nás Evropany zajímavě pozname-
nána lidskou činností. Všechny parky a před-
pokládaná místa zastávek máme detailně  
zmapovány z naší minulé cesty. Budeme je na-
vštěvovat podle našeho podrobného plánu
cesty. Na lokalitách samotných se vám budeme
snažit poskytnout maximální podporu a rady při
ranním, dopoledním nebo odpoledním a ve-

černím fotografování. Jediné, co opravdu nejsme
schopni ovlivnit, je počasí. Při minulé cestě nám
například cestu ovlivnil hurikán Maria, který po-
ničil ostrov Dominica tak, že jsme museli za-
stávku na něm z bezpečnostních důvodů zrušit.
Každopádně mimo vybraná místa máme v zá-
loze ještě několik zajímavých alternativ, které
také stojí za vidění a fotografování.

Průběžně budeme cestou probírat věci okolo
fotografické teorie tak, aby měl každý možnost
pochopit základní fakta a aby mohl dosáhnout
co nejdříve kýžených výsledků. Tato cesta není
klasický kurz či workshop, kde je teorii a příkla-
dům věnováno mnoho času. Přesto se můžete
těšit na mnoho triků a fíglů, které jsme připrave-
ni vám prozradit z “naší kuchyně”. Mimo focení
se můžete těšit na koupání v moři a odpočinek.

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

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 



0.50.60.8125

lokalita

4

Guadeloupe

Dalšími velkými městy jsou Pointe-à-Pitre a Les
Abymes. Na ostrově žije přibližně 417 000
obyvatel, většina z nich jsou potomci afrických
otroků a francouzských osadníků. Před jejich pří-
chodem obývali ostrov indiáni Karibové. Mezi
místním obyvatelstvem lze rozlišit pouze no-
vodobé přistěhovalce z vlastní Francie a staro-
usedlíky. Míšením Francouzů a otroků vznikla
současná mulatská populace používající při vzá-
jemném styku tzv. kreolizovanou francouzštinu
zvanou guadeloupština. Ta je podobná dalším
karibským francouzským kreolským nářečím. 
V úředním styku převládá francouzština, která
je jediným úředním jazykem.
Francie formálně zabrala Guadeloupe, který je
pojmenovaný po Panně Marii Guadeloupské ve
Španělsku, v roce 1635. Tehdy se stal ostrov
její kolonií. Do roku 1775 byl s výjimkou krát-
kých období britské 

a švédské oku-
pace spravován

v rámci Francouzských Malých 
Antil. Už v roce 1797 se stal 

francouzským depart-
mentem. V roce 2003

se ostrov stal zámořským regionem. Do roku
2007 z něj byla spravována dnešní francouz-
ská zámořská společenství Svatý Martin a Sva-
tý Bartoloměj.

Pro cestu na tento na ostrov vám
stačí pouze občanský průkaz a 
k placení se používá Euro. V elek-

trické síti se používají klasické 
evropské zásuvky a používané na-

pětí je 220 V. Zdroj: www.wikipedia.cz

Jde o zámořský department a zároveň zámoř-
ský region Francie ležící v Karibském moři 
přibližně 600 km severně od Jižní Ameriky a
600 km východně od Dominikánské republiky.
Jedná se o větší dvojostrov a několik menších
ostrovů v Závětrných ostrovech Malých Antil.
Jako integrální část Francie je Guadeloupe sou-
částí Evropské unie s postavením tzv. „nejvzdá-
lenějšího regionu“.
Nejbližšími ostrovy jsou Dominika a Montserrat
a Antigua. Nejvyšší horou ostrovů je Soufriére
měřící 1467 metrů. Ostrov Guadeloupe tvoří dva
hlavní ostrovy spojené úzkou šíjí: Basse-Terre s
rozlohou 848 km² 
a Grande-Terre 588 km². 
Karibové kdysi nazývali 
ostrovy společným jmé-
nem Karukera. Kromě 

hlavního dvojostrova
patří pod Guadelou-

pe i okolní menší 
ostrovy Marie-Ga-

lante, Îles des Sain-
tes a La Désirade.

Hlavním městem této 
dlouholeté francouzské zámoř-

ské državy je Basse-Terre,
ležící na jihozápad-
ním pobřeží ostrova.
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Dominika

Většinu obyvatelstva tvoří černoši, kteří jsou po-
tomky afrických otroků z koloniálního období a
následují mulati kreolové. Asi 1,5 % obyvatel při-
padá na původní indiány Kariby. Ti obývají rezer-
vaci na východním pobřeží. Největším sídlem
je hlavní město Roseau s více než 16 000 oby-
vatel. Většina Dominičanů se hlásí k římskokato-
lické církvi (80 %), 13 % tvoří protestanté, násle-
dují muslimové, hinduisté a Židé. 
Nejdůležitějším hospodářským odvětvím Domi-
niky je tropické zemědělství, které se omezuje
na úzký pás pobřeží. Pracuje v něm 26 % lidí 
v produktivním věku. Hlavní pěstovanou i exportní
plodinou jsou banány. Ty obnáší téměř 50 %
příjmů z exportu. Dále pěstují kokosové ořechy, 

citrusové plody, zelenina, kakao, koření (va-
nilka), hlíznaté plody (taro, jam, maniok).
Tyto agrární produkty jdou částečně 

na export, částečně se zpracovávají 
při výrobě ovocných nápojů, mý-
del, kokosových produktů a éte-
rických olejů. Importují se potra-
viny, průmyslové výrobky, kovy 

a pohonné hmoty. Jedinou mi-
nerální surovinou ostrova je 
pemza. Silnice existují jen při 
pobřeží a dvě trasy spojují 

západ a východ ostrova. Roseau
má námořní přístav, meziná-

rodní letiště je na severovýcho-
dě ostrova. Cestovní ruch má 

stoupající tendenci. HDP ostrova
v roce 2012 dosáhl 1 miliardy do-

larů. To znamenalo více jak 14 000
dolarů na osobu. Zdroj: www.wikipedia.cz

Dominika je z dalších ostrovů, které patří do
souostroví Malých Antil. Povrch ostrova je velmi
hornatý, což souvisí se sopečným původem re-
liéfu, nejvyšším vrcholem je Morne Diablotins s
výškou 1447 m n. m. Na ostrově se vyskytují
četné projevy postvulkanické činnosti – termální
prameny, jezera sopečného původu Boiling Lake.
Členité vnitrozemí je převážně pokryto tropic-
kým deštným lesem a je dosud málo osvojeno.
K odlesnění došlo zatím jen v několika dnes osíd-
lených pobřežních oblastech. Na jihu ostrova se
rozkládá národní park Morne Trois Pitons zapsaný
do seznamu Světového dědictví UNESCO. Tro-
pické podnebí ovlivňují seve-
rovýchodní pasáty. Na návě-
trných svazích spadne až 
6 000 mm srážek za rok, 
na západním pobřeží. Na zá-
větrné straně je to jen 
1 800 mm ročně. Průměr-
né měsíční teploty kolísají 
v rozmezí 24 až 27 °C, v ob-
dobí od června do září se mo-
hou vyskytnou tropické cyklony.
Ostrov byl v 17. století osídlen 
Francouzi. Po vleklých bojích mezi 
Francií a Velkou Británií, které se ode-
hrávaly v Karibiku celé 17. a 18. století, 
připadl ostrov Britům. Mezi roky 1958 a
1962 byla součástí Západoindické fede-
race. Autonomii získal ostrov roku 1967 a
úplnou nezávislost pak v roce 1978. 
V 80. letech 20. století proběhly dva ne-
zdařené pokusy o převrat. Hlavou státu je 
prezident.
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Svatá Lucie

teploty se mezi létem a zimou výrazněji nemění.
Prvními Evropany, kteří stanuli na pobřeží ostrova
okolo roku 1500, byli Španělé. První kolonie zde
vznikla v roce 1660 a patřila Francii. Původní Kari-
bové byli vyhubeni nemocemi, které sem osad-
níci zavlekli. Ostrov bývá nazýván Helenou Zá-
padní Indie. Toto pojmenování je asociací s Troj-
skou Helenou a je velice příznačné, protože Bri-
tové a Francouzi vedli o toto území mnoho válek.
Ostrov změnil čtrnáctkrát svého vlastníka. Defi-
nitivně roku 1814 připadl Velké Británii. Ostrov
získal autonomii roku 1967 a úplnou nezávislost
v roce 1979. Obyvatelé jsou černoši, potomci 

otroků z Afriky a žije zde menšina Indů.
Hlavní zdroj příjmů ostrova je turis-

mus, který se na celkovém HDP 
podílí více jak z 30 %. Třetina 

obyvatel pracuje v zemědělství. 
Hlavním vývozním artiklem jsou 

banány. Dále stojí za zmínku 
kokosový olej, kakao a mango. 
Ostrov se snaží využívat geo-
termální energii.

Ostrov má 174 000 obyvatel, 
rovnoměrně rozprostřených 

v městských a venkovských
částech. Obyvatelé Svaté Lucie 
jsou především afrického, nebo 

africko-evropského původu. 
Svatá Lucie je členem Common-
wealthu, hlavou státu je královna 

Alžběta II., kterou zastupuje guvernér.
Výkonná moc je v rukou přesedy vlá-

dy. Tím je často předseda strany, která 
vyhrála volby. Zdroj: www.wikipedia.cz

Svatá Lucie je ostrovní ministát v Karibském moři
v souostroví Malých Antil a patří mezi Návětrné
ostrovy mezi Martinikem a Svatým Vincencem.
Společně s Barbadosem, Martinikem, Domini-
kou a dalšími státy tvoří tzv. pás ostrovů Malých
Antil. Pevninská část území zahrnuje 616 km².
Hlavním městem je Castries, kde žije přibližně
třetina veškeré populace ostrova.
Ostrov je vulkanického původu. Na ostrově mů-
žeme najít několik sopek, jako jsou Mount Gimie
či Qualibou s výškou 950 m n. m., která soptila
naposledy v roce 1766. Celý ostrov je pokrytý
úrodnou sopečnou půdou. Původní deštný pra-
les byl na ostrově z části vymýcen. Nejpůsobi-
vější jsou pak staré sopečné kužely Gros Piton
a Petit Piton, jejichž vrcholy jsou zalesněné. Oba
vrcholy se nacházejí na západním pobřeží os-
trova. Oblast vrcholků Pitons byla v roce 
2004 zapsaná do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Hory protíná několik 
krátkých řek, které pak v několika ob-
lastech tvoří široká, úrodná údolí. 
Ostrov má nádherné pláže a je 
obklopen průzračným a teplým 
mořem. Délka pobřeží ostrova 
je 158 km.
Místní klima je tropické ovliv-
něné pasáty, které přicházejí 
od severovýchodu. Průměrné 
denní teploty se pohybují ko-
lem 29 °C a noční teploty okolo
18 °C. Průměrné roční srážky na 
pobřeží činí 1 300 mm. Pro oblasti 
deštného pralesa je to 3 810 mm srážek. 
Jelikož leží Svatá Lucie poměrně blízko rovníku,
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Martinik

vybudovali několik velkých center obchodu. 
V roce 1640 vznikl přístav a dnešní hlavní město
Fort-de-France. Cukrové plantáže vynášely více
a více a bylo tedy třeba rozjet námořní obchod.
V roce 1685 byl formulován Colbertův zákon,
podle jehož 60 článků se s otroky zacházelo až
do roku 1848. Období mezi lety 1794 až 1815
se neslo ve znamení britské okupace. Britové mě-
li zájem o úrodnou půdu Martiniku, a proto se ji
několikrát pokusili ukořistit. Pro obchodníky byla
spolupráce s Brity velmi výhodná, protože jim
rozšířila odbytiště o britský trh. V roce 1815 byl
ostrov znovu předán do rukou Francie. Největší
vliv měl v té době francouzský ministr Victor
Schoelcher, který v roce 1848 podepsal dekret
rušící otroctví. Dodnes je oslavován jako jeden 

z národních hrdinů. Zásadní měrou ovlivnila 
prosperitu ostrova přírodní katastrofa z roku 

1902. 8. května zničil vý-
buch sopky Mont Pelée celé

hlavní město Saint-Pierre. Ka-
tastrofa si vyžádala takřka 
30 000 životů. Krátce na to 
byl hlavním městem uznán 

přístav Fort-de-France. 
Dne 19. května 1946 

byl Martinik oficiálně 
uznán francouzským 
zámořským depart-

mentem. V roce 
2007 došlo u os-
trova k mohutné-
mu zemětřesení 

o magnitudě 7,4.
Zdroj: www.wikipedia.cz

Martinik je zámořský region a zámořský depar-
tment Francie, ležící na stejnojmenném ostrově
v Karibském moři. Je součástí souostroví Ma-
lých Antil a nachází se mezi ostrovy Dominika a
Svatá Lucie. Hlavním městem ostrova je Fort-de-
France. Ostrov má rozlohu 1 128 km². V roce
2009 na něm žilo 396 404 obyvatel a hustota
osídlení dosahovala hodnoty 351 obyvatel na
km². Úředním jazykem je francouzština, používá
se zde však i antilská kreolština.
Prvními Evropany, kteří narazili na Martinik, byli
námořníci Kryštofa Kolumba, kteří přistáli u
břehů ostrova 15. června roku 1502. Našli zde
jen hrstky karibských 
indiánů, kteří ostrov 
nazývali Madinina, 
tedy ostrov květin. 
Příliv kolonistů tra-
diční domorodou kul-
turu brzy smetl ze světa. 
Na počátku 17. století 
osídlili ostrov francouzští 
zemědělci. Vylodili se na 
severozápadě ostrova v roce
1635 pod vedením kapitána 
d’Esnambue. Tady založili osadu 
Saint-Pierre, která se brzy stala hlavním 
městem země. Vzhledem k úrodnosti 
krajiny začaly nově založené cukrové 
plantáže velmi prosperovat a bylo 
potřeba stále více pracovních sil na 
jejich obdělání. Král Ludvík XIII. vydal 
31. října 1636 povolení k dovážení otroků 
z Afriky. Jejich potomci dodnes tvoří většinu
martinického obyvatelstva. Kolonizátoři rychle
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Cesta na ostrov Guadeloupe, 20. 10. 2020
Aerogare Guadeloupe Pole Caraibes (PTP)

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.55

let Praha (PRG) – Paříž (CDG) 06.55 – 08.45 operuje ČSA

čas na přestup mezi letišti CDG na ORY 03.15

let Paříž (ORY) – Pointe-à-Pitre (PTP) 12.00 – 14.40 operuje Air France

Zpáteční cesta do ČR 4.-5. 11. 2020
Aéroport Int´l de Fort de France (FDF)

příjezd na letiště Fort-de-France (FDF) 17.10

let Fort-de-France (FDF) – Paříž (ORY) 19.10 – 08.25+1 operuje Air France

čas na přestup mezi letišti ORY na CDG 04.20

let Paříž (CDG) – Praha (PRG) 12.45 – 14.25 operuje Air France
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Cesta z Guadeloupe na Dominiku 24. 10. 2020

příjezd na trajektový terminál v Pointe-à-Pitre 06.30

jízda trajektem Pointe-à-Pitre – Roseau 08.00 – 10.45 operuje L’Express des îles

Cesta z Dominiky na Svatou Lucii 27. 10. 2020

příjezd na trajektový terminál v Roseau 09.00

jízda trajektem Roseau – Castries 10.30 – 15.30 operuje L’Express des îles

Cesta ze Svaté Lucie na Martinik 31. 10. 2020

příjezd na trajektový terminál v Castries 09.00

jízda trajektem Castries – Fort-de-France 10.30 – 12.00 operuje L’Express des îles
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Praha – Paříž – Pointe-à-Pitre

Skoro celý dnešní den věnujeme bohužel naší cestě. Sejdeme se brzy ráno na letišti Praha-Ruzyně
a odletíme do Paříže na letiště CDG. Po přistání vyzvedneme naše zavazadla a nasedneme do pří-
mého autobusu, který nás odveze na druhé letiště Orly. Po příjezdu na Orly znovu zavazadla od-
bavíme a odletíme na ostrov Guadeloupe. 

Pozdě odpoledne přistaneme na letišti Aerogare Guadeloupe Pole Caraibes v Pointe-à-Pitre. Vy-
zvedneme naše zavazadla a velké auto. Tím odjedeme na východní stranu ostrova do městečka
Mare Gailard. Cestou se zastavíme v některém supermarketu na nákup potravin a vody. Po příjezdu
na ubytování budete mít k odpočinku venkovní bazén a klid. Průvodce zatím připraví něco na zub,
abyste si mohli užít klidu a odpočinku.

Celková denní vzdálenost 7 611 km (4 829 mil)
časová náročnost na let cca 14 hod.
ubytování Residence cattanies
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A už je to tu. Ráno budeme vstávat brzy, nasnídáme se, a vyrazíme. Dnes nás čeká cesta po ji-
hovýchodním pobřeží ostrova na nejvýchodnější mys Pointes des Colibris. Tady se projdeme po
písečné pláži okolo hezké zátoky a vylezeme na skalní ostroh, odkud je hezký výhled na okolní os-
trůvky a skaliska. Cestou zpět k autu se nám nabídne zastávka v malém plážovém baru.

V silném poledním a odpoledním slunci se zastavíme ke krátkému odpočinku na pláži v Saint-
Francois. Poté se vydáme projet severní část ostrova. Cestou zastavíme minimálně na dvou mís-
tech a to: Pointe de la Grande Vigie a v městečku Anse-Bertrand navštívíme zátoku s malým
majákem E Side light.

Celková denní vzdálenost 144 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Residence cattanies
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program 22. 10. 2020

Máme tady další den naše putování po ostrově Guadeloupe. Dnes se přesuneme na jihozápad
sousedního ostrova Basse-Terre. Čeká nás opět průjezd hlavním městem po zdejší dálnici. Ano,
čtete správně. Na tomto ostrově je dálnice....

Na sousedním ostrově se zastavíme v Forêt Départementalo-Domaniale na jihovýchodě. Zde je
v deštném lese jeden z velmi vysokých vodopádů. Autem se dostaneme asi 1,5 km od něj. Zby-
tek cesty půjdeme po vlastních. Čeká nás chůze po pohodlném chodníku deštným pralesem.
Aby cesta nebyla nudná, můžete fotit mnoho druhů rostlin lemujících chodník a říčku.

Pozdě odpoledne dorazíme do oblasti Plage de Malendure, kde se ubytujeme. Večer se vydáme
na procházku okolo pláže, kde budeme fotit opravené nábřeží, které je velmi hezky nasvíceno. 

Celková denní vzdálenost 160 km
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
ubytování Paradis Tropical appart´hotel
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program 23. 10. 2020

Ráno si dáme opět místní vydatnou snídani a vydáme se opět do Forêt Départementalo-Doma-
niale. Tentokrát pojedeme do jiné části parku. Zastavíme se u hezkého vodopádu s kamennými
bazénky pro koupání a okolo poledne dojedeme zpět do hlavního města Pointe-à-Pitre. Auto po-
necháme v hotelu a vydáme se na procházku do centra města.  

Celé odpoledne se budeme pohybovat po centru města. Čekají nás staré městské ulice a tržiště
v centru města. V okolí centra je několik zajímavých budov, na kterých jsou zajímavé grafiti. Po
centru města se budeme pobyvat až do pozdního večera. Jelikož jsme v tropické oblasti, setmění
probíhá velmi brzy a rychle. Po západu slunce uděláme fotky ulic v modré hodince a dáme si
někde pohodovou večeři v restauraci nebo na ulici. Vaří se zde všude velmi dobře. Pak nás čeká
pouze odpočinek a nabrání sil na další den.

Celková denní vzdálenost 38 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Canella Beach Hotel



program 24.-26. 10. 2020
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Tyto dny budou trochu objevitelské. Brzy ráno se musíme dopravit do přístavu a nechat se odba-
vit na rychlý osobní trajekt. Ten nás převeze na sousední ostrov Dominika. Ve městě Roseau si vy-
zvedneme auto a budeme celé odpoledne a další dva dny objevovat krásy tohoto ostrova.

Při minulé cestě jsme bohužel museli Dominiku vynechat, protože tropický hurikán María totálně
zpustošil asi 90 % ostrova. Na satelitních snímcích bylo vidět, jak velmi byl ostrov poničen. Dnes
je již situace zcela odlišná. Tento tropický ráj je opět zelený a přívětivý. Budeme se snažit projet celý
ostrov, který má rozlohu pouze 750 km².

Ostrov nabízí velmi mnoho přírodního bohatství. Zvláště na jihu ostrova se rozkládá národní park
Morne Trois Pitons zapsaný do seznamu Světového dědictví UNESCO. Ten bychom s vámi chtěli
prozkoumat dopodrobna.

Celková denní vzdálenost
časová náročnost na jízdu
ubytování Campeche Villa



program 27. 10. 2020
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Ráno si dáme nějakou dobrou tropickou snídani a po ní odjedeme do přístavu v Roseau. Tady
odevzdáme opět auto a nasedneme zase na rychlý trajekt. Ten nás převeze až na ostrov Svatá
Lucie, které bude naší další zastávkou na cestě.

A opět nás čeká vyzvednutí auta a zase budeme jezdit po té “špatné” straně. Pozdě odpoledne
přijedeme na naše ubytování a dáme si trochu odpočinku u bazénu nebo na pláži kousek od
domu.

Pokud nám zbyde čas, zajedeme si na nedaleký Gros Islet, kde je velká pláž s pevností Fort 
Rodney a zajímavými výhledy na podvečerní focení.

Celková denní vzdálenost 10 km
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Quiet Relaxing Accessible



program 28. 10. 2020
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U nás doma se již sváteční den přehoupne do své druhé poloviny a my budeme teprve vyrážet
na dnešní cestu. Čeká nás asi 70 km, ale zabere nám to spolehlivě celý den.

Nejprve se musíme prokousat všedním dnem v hlavním městě Castries. Poté se budeme přesu-
novat vnitrozemím ostrova na východní pobřeží. Pojedeme většinu cesty z kopce do kopce s nád-
hernými výhledy do tropické krajiny plné lesů, palem a malých farem. Kdekoliv to bude zajímavé,
zastavíme a budeme samozřejmě fotit. Koneckonců, od toho tu jsme.

Odpoledne se zastavíme v tajné zahradě s příjemným koupáním pod vodopádem. Pozdě odpo-
ledne a v podvečer nás čeká velmi starý a nefunkční maják na jihu ostrova. Zde strávíme čas až
do západu slunce. 

Celková denní vzdálenost 70 km
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování The Local Experience – Serenity



program 29. 10. 2020
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Dnes si můžeme trochu přispat, ale také se můžeme ještě před snídaní vrátit na starý maják ze vče-
rejšího dne. Jinak nás dnes čeká ještě méně kilometrů, ale zato s delším časem na cestě :-). 
Čekají nás dvě horské silnice do blízkosti Edmund Forest Reserve. Zdejší park a cesta láká k za-
stávkám a focení a focení.

Později odpoledne se zastavíme v restauraci hotelu Ladera. Z restaurace je neskutečný výhled
na oba kužely Malého a Velkého Pitonu. Oblast okolo sopek je zapsána na seznamu UNESCO. Toto
je zastávka, kde se prostě nemůžeme nezastavit a nedat si pozdní oběd!

Večer dojedeme do městečka Soufriere, kde budeme nocovat. Zde nás čeká večerní street focení
v ulicích. Městečko je posazeno v malé zátoce a budeme nedaleko centra.

Celková denní vzdálenost 40 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Piton View Apartment



program 30. 10. 2020
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Brzy ráno nás ještě čeká focení ospalých uliček městečka Soufriere. Poté se vydáme do kopce ke
geotermálnímu poli Sulphur Springs. K focení tu máme vodopád, fumaroly a také bahenní lázeň
pro toho, kdo by chtěl okusit, jaké to je natřít se teplým bahnem z bahenní sopky.

Odpoledne nás čeká cesta po západním pobřeží ostrova do hlavního města Castries. Cesta se vine
jako had z kopce do kopce s několika vyhlídkami nad městečky na pobřeží. Zastavíme všude, kde
to bude možné. V městečku Canaries je krámek s výbornými dřevěnými suvenýry a také zajímavé
pouliční focení. Místní lidé se tváří občas na fotografy trochu divně, ale ty fotky jsou prostě skvělé! 

Do hlavního města dorazíme pravděpodobně velmi pozdě a tak si dáme večeři a ulehneme k od-
počinku. Musíme nabrat sílu na další den a další zážitky.

Celková denní vzdálenost 45 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Quiet Relaxing Accessible



program 31. 10. 2020
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Každá návštěva jednou končí a ta naše na Svaté Lucii bohužel také. Ráno se podle počasí pro-
jdeme hlavním městem v okolí přístavu, abychom brzy vrátili naše auto a nalodili se na dopolední
trajekt. Ten nás po spuštění svých turbín převeze zpět do Evropské unie. Tedy, na ostrov Martinik,
který je Francouzským departmentem, a tím pádem územím EU.

Po vyzvednutí auta se přepravíme do místa našeho ubytování v městečku Petit-Bourg na jihu zá-
toky Baie de Fort-de-France. Zbytek dne strávíme odpočinkem, protože další dny nás opět čeká
cestování a focení. Po celou dobu ubytování na Martiniku budeme bydlet v tomto domě.

Celková denní vzdálenost 35 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Villa BONHEUR & Co _ Spa



program 1. 11. 2020
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Snídaně v našem domě si uděláme příjemné a bohaté. Pořádně se najíme, abychom zvládali celý
dnešní den. Čeká nás cesta okolo jižního pobřeží až na jihovýchodní cíp ostrova. Tady se vydáme
okolo dvou velkých pláží do parku divoké zvěře Savanna of Petrifications. Součástí je slané jezero,
kde je obrovský počet krabů a ptáků. Tady se dá focením strávit klidně celý den. Kdo nebude chtít,
může se koupat a slunit na jedné ze dvou zdejších úžasných pláží.

V podvečer cestou zpět se zastavíme v městečku Anse d'Arlet, kde budeme až do tmy. Přímo na
pobřežní promenádě je nádherný kostelík, který vypadá na fotkách při modré hodině naprosto do-
konale. Pozdě večer dojedeme zpět do našeho domu.  

Celková denní vzdálenost 110 km
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování Villa BONHEUR & Co _ Spa



program 2. 11. 2020
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Dnes nás čeká cesta na severovýchodní pobřeží ostrova. Zastavíme se u dvou zajímavých útesů
se zajímavým výhledem do zátoky a na malé ostrůvky.

Dlouhou zastávku si uděláme v přírodní rezervaci Presqu'Île Caravelle. Tay nás čeká několik výhledů
a pěší trek k majáku a zbytkům staré koloniální farmy. Okolo nás bude les a malé zátoky s výhledy.
Pozdě odpoledne se zastavíme v La Trinité, kde mají skvělé restaurace s mořskými rybami a plody.
Restaurace jsou karibské... Trocha palmového listí, dřevěný nábytek je umístěn pod palmami a
pár metrů od nás bude šumět moře na zdejší velké pláži.

Konec našeho karibského putování se sice již blíží, ale pořád jsou před námi ještě velmi zajímavé
fotografické a poznávací zážitky. 

Celková denní vzdálenost 105 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Villa BONHEUR & Co _ Spa



program 3. 11. 2020
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Ráno se vydáme do výšin. Tedy na nejvyšší horu ostrova sopku Mont Pelée. Nevyjedeme až na
ni. To bohužel není možné :-), ale na konci cesty je hezká vyhlídka.

Poté se přesuneme na západní svah sopky do palírny Depaz. Zdejší palírna patří mezi nejznámější
a ty nejlepší na ostrově. Jejich rumy se honosí mnoha cenami. Hned vedle palírny je zámek Depaz.
Po prohlídce a ochutnávce se vydáme vnitrozemím zpět na jih. Zastavíme se v některé z kreol-
ských restaurací na oběd a odpoledne dojedeme do hlavního města Fort-de-France. 

Všude okolo nás bude dýchat historie z každého kroku. Kreolská kultura a její rukodělné výrobky
vypadají velmi dobře a naprosto originálně. V ulicích hlavního města zůstaneme během rozchodu
až do noci tak, abyste mohli využít focení během modré hodiny, kdy město po líném odpoledni
skvěle ožije.

Celková denní vzdálenost 65 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Villa BONHEUR & Co _ Spa



program 4. 11. 2020
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Dnešní den je bohužel poslední na tomto ostrově a v Karibiku vůbec :-(. Kdo bude mít zájem, může
se vydat na focení do probouzejícího se města brzy ráno, kdy se otevírá rybí trh. Po něm se ote-
vírá zemědělské tržiště a to už je tolik světla, že můžete fotit bez omezení.

Mnoho lidí také chodí brzy ráno do místní katedrály. Zde si ještě můžete užít streetového focení.
Později během dopoledne můžete ještě nakoupit nějaké dárky. Odpoledne se přesuneme na 
letiště kde vrátíme naše auto a odbavíme se na let do Evropy. V podvečer pak odletíme na 
křídlech společnosti Air France do Paříže.

Celková denní vzdálenost 25 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
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program 5. 11. 2020

Během celonočního letu se přesuneme na evropský kontinent. Lety našeho dopravce přistávají
na letišti Orly. Po vysednutí z letadla si vyzvedneme naše kufry a autobusem se vydáme na druhé
pařížské letiště Charlese de Gaulla. Tady opět zavazadla odbavíme a budeme čekat na náš další
spoj.

Do Prahy bychom měli přiletět okolo 14. hodiny. Po vyzvednutí zavazadel už nám bohužel zbývá
se pouze rozloučit a vydat se k našim domovům. 

Tato cesta sice končí, ale již nyní víme kam se s námi můžete vydat příště. Věřte, že budete nad-
šeni. Připravujeme pro vás opět pár novinek a  

Celková vzdálenost letu 7 611 km (4 829 mil)
časová náročnost na let cca 15 hod.
Celková denní vzdálenost 42 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
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Doporučení aneb Co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou bundu a kalhoty

� lehké letní oblečení

� pokrývku hlavy a sluneční brýle

� kvalitní boty do terénu 

� pantofle

� kvalitní oblečení do terénu (které nebude-
te mít strach ušpinit)

� 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!!!

Dobré oblečení, byť letní opravdu ne-
podceňujte. Budeme často stát na
místě nebo se pohybovat na relativně
malé ploše. Také se budeme v oblečení
pohybovat v moři podél pláží. Na toto
jsou ideální šortky a trekové sandále.

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

� blesk a akumulátory

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště polarizační a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ

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

� batoh, brašnu

� datové karty a USB čtečku karet
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