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úvod

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 2021.

Strávíme spolu přes dva týdny v nádherné příro-
dě Jižní Ameriky, konkrétně na dvou místech.
Jedná se o jižní Patagonii a Velikonoční ostrov,
které jsou předurčeny pro skvělé focení. Budu se
maximálně 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 se skvělou partou lidí, které spo-
juje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme pro tuto expedici vybrali úplný
cíp Jižní Ameriky. Tyto oblasti jsou minimálně
poznamenány lidskou činností a nabízejí ne-
spočet okouzlujících pohledů na moře, hory 
v národních parcích Chile, Argentiny a na Veli-
konočním ostrově. Na zdejších lokalitách bude-
me postupně zastavovat podle programu. Doba
návštěvy jednotlivých míst je určena jejich ide-
álními podmínkami pro focení, některé lokality

nabízejí dokonalé podmínky dopoledne, jiné 
v odpoledních či nočních hodinách. Jediné, co
nejsme schopni ovlivnit, je počasí. Jedeme na
konci krátkého léta. Tento čas se vyznačuje pře-
devším menším počtem jiných turistů a nesku-
tečnou podívanou na krajinu horských štítů, jezer
a divoké zvěře. Neopakovatelným zážitkem se
stane focení soch moai na Velikonočním ostrově
kam se vydáváme poprvé..

Pro tuto cestu máme připraveno několik novinek.
Jedeme pouze v malé skupině. Očekáváme, že
to bude ku prospěchu pro pořízení snímků  krajiny
v ranním a podvečerním světle, které právě tady
dokáže rozzářit  neskutečnou paletu barev. Věřím,
že strávený čas vyplníte co největší snahou po
získání co nejkvalitnějších fotografií a poznatků.

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

Naším cílem jste vy, spokojení klienti. 



lokalita
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Chile

Andám pobřežní pohoří, oddělující pro-
střední nížinu od Tichého oceánu, téměř
nepřesahují výšku 2 000 metrů. Vedle ná-
horní plošiny Altiplano, která sem částečně

zasahuje, vévodí severním částem pro-
střední nížiny poušť Atacama, jedno 

z nejsušších a nejneúrodnějších míst na
Zemi. Směrem na jih poušť ustupuje a ob-
jevují se první řidší lesní porosty. Od údolí 

řeky Aconcaguy začíná Centrální údolí. Je 
to nejúrodnější oblast Chile s mírným pod-

nebím, kde žijí tři čtvrtiny chilské populace. 
Tuto oblast ohraničuje z jihu řeka Bío-Bío. Za 

ní se rozprostírá krajina, jíž dominují husté 
jehličnaté lesy a četná jezera. Nejjižnější část 

země spadá do oblasti Patagonie a je tvořená 
stovkami ostrovů, průlivů a fjordů. V patagon-

ských Andách se nacházejí rozlehlá zaledněná 
území - Jihopatagonské ledovcové pole a Se-
veropatagonské ledovcové pole. Velkou část

Patagonie tvoří souostroví Ohňová země, jehož
hlavní ostrov Isla Grande de Tierra del Fuego je
největším jihoamerickým ostrovem. Na západ-
ním pobřeží převažují strmé útesy. Chile má jen
málo dobrých přirozených přístavů.
Chile je prezidentská republika. Prezident, který
je hlavní představitel exekutivní moci, má roz-
sáhlé pravomoci a je zároveň i hlavou státu. Od
změny ústavy v roce 2004 trvá jeho funkční 
období 4 roky a je volen přímou volbou. Záko-

nodárnou moc představuje parlament, 
tvořený dvěma komorami – poslaneckou 
sněmovnou tvořenou 120 poslanci a se-

nátem, v němž zasedá 38 senátorů.
Zdroj: www.wikipedia.cz

Chilská republika je přímořský stát ležící v jiho-
západní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého
oceánu. Na severu sousedí s Peru a Bolívií, 
takřka celé své východní hranice sdílí s Argen-
tinou. Podle odhadů v roce 2018 měla přes 
18 100 000 obyvatel. Velká část z nich žije
především ve střední části země. Hlavní metro-
polí je Santiago de Chile s úředním jazykem 
španělštinou. 
Země je mimo jiné specifická a unikátní svým 
geografickým profilem. krajinou horských štítů,
jezer a divoké zvěře. Přestože je průměrná 
šířka Chile pouhých 144 kilometrů, nejsever-
nější a nejjižnější bod jsou vzdáleny 4 329 km.
Kromě pevninské části země patří pod 
chilskou správu i několik ostrovních území
v Tichém oceánu, především se jedná 
o Velikonoční ostrov. Povrch Chile je velmi 
rozmanitý a členitý. 
Od severu na jih probíhají zemí čtyři pás-
ma – pás And na východě, pobřežní 
pohoří na západě, mezi nimi vklíněná 
nížina a úzký pás pobřeží mezi východ-
ním pohořím a Tichým oceánem. 
Andské pohoří tvoří téměř celou hra-
nici s Argentinou. V severních čás-
tech Chile dosahují Andy výšky až 
6500 m n. m. V těchto oblastech 
bývá celoroční sněhová pokrývka.
Nejvyšší horou je Ojos del Salado,
měřící 6 885 metrů. Zhruba od 
34°30' jižní šířky se vyskytuje v and-
ském pásu množství vyhaslých i činných
sopek. Za 42° jižní šířky se Andy směrem
do Patagonie postupně snižují. Oproti vysokým
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Argentina

Území Argentiny bylo kulturně silně ovlivněno
španělskou kolonizací, která začala v 16. století,
ale i následnými vlnami migrace z Evropy, ob-

zvláště z Itálie. První státní útvar v sou-
časných hranicích se nazýval Místo-

království Río de la Plata, 
vznikl roku 1776, ale

byl stále územím koloni-
álním. V letech 1810-1818 

proběhla válka za nezávislost, 
v níž Argentinci zvítězili. Násle-

dovala však občanská válka, 
takže nový stát byl ustaven až 
roku 1861. Následoval prudký 

rozvoj a na počátku 20. sto-
letí byla Argentina sedmou nej-

bohatší zemí světa. Ve 30. letech 
však přišel hospodářský rozvrat následo-

vaný politickým chaosem. Výsledkem bylo 
dlouhé období diktátorských režimů vojen-

ského typu, nejznámějším a nejúspěšnějším 
z těchto diktátorů byl Juan Perón. Jeho ideologie,
tzv. perónismu, se stala významným rysem míst-
ního politického systému a hlásí se k ní i řada
demokratických politiků současnosti. Éra diktá-
torských vlád, doprovázená řadou násilností
(tzv. špinavá válka), skončila roku 1983. Od té
doby je Argentina demokracií.
Argentina je součástí regionu Cono Sur. Lze ji
rozdělit zhruba do tří částí: úrodné pampy v se-

verní polovině země, roviny Patagonie táh-
noucí se od jižní poloviny až k Ohňové zemi

(Tierra de Fuego) a horské masivy And na zá-
padě na hranicích s Chile. 

Zdroj: www.wikipedia.cz

Argentinská republika je stát ležící na jihu Jižní
Ameriky s 4 984 km dlouhým pobřežím Atlan-
tiku. Na severu hraničí s Bolívií (832 km) a 
Paraguayí (1 880 km), na východě s Bra-
zílií (1 224 km) a Uruguayí (579 km) a 
na západě s Chile (5 150 km). Počet 
obyvatel přesahuje 40 milionů. Hlav-
ním městem je Buenos Aires. Většina
obyvatel se hlásí ke katolické církvi a 
mluví španělsky.
Celková rozloha Argentiny je 
2 780 400 km², a  tak osmou nej-
větší zemí světa, čtvrtou největší na 
americkém kontinentu a největší 
španělskojazyčnou zemí planety. 
Ekonomika Argentiny je druhou 
největší ekonomikou v Jižní Ame-
rice a Argentina se chlubí druhou 
nejvyšší kvalitou života na tomto 
kontinentu. Je členem G20. 
Spolu s ostatními státy v oblasti 
vytváří sdružení volného obcho-
du Mercosur a politické spole-
čenství Unie jihoamerických 
národů, jež mělo být vytvářeno 
podle vzoru Evropské unie, 
v posledních letech však 
uvízlo na mrtvém bodě.
Argentina je prezidentská republika 
a federální stát rozdělený na 23 pro-
vincií a jedno autonomní město, 
Buenos Aires. Argentina si také činí 
nárok na část Antarktidy a s Velkou Británií vede
dlouhodobý spor o Falklandy (Malvíny), Jižní
Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy.
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Velikonoční ostrov

Karla III. Isla de San Carlos. Oficiální španělský
název ostrova je Isla de Pascua.
Velikonoční ostrov je druhý nejodlehlejší obýva-
ný ostrov světa. Jeho nejbližším obývaným 
sousedem je ostrov Pitcairn. Nejbližším dalším
ostrovem je Isla Sala y Gómez, 8 km dlouhý, ne-
obydlený ostrov, tvořící nejvýchodnější bod Po-
lynéského trojúhelníku.
Velikonoční ostrov je zhruba trojúhelníkového
tvaru. Délka ostrova je 24 km. Nejvyšším bodem
ostrova je vrchol sopky Maunga Terevaka ve 

výšce 507 m n. m., která je zároveň 
12. nejizolovanější horou světa. 

V okolí ostrova 
se nachází 

několik men-
ších ostrůvků. 

U jihozápadního 
výběžku ostrova jsou to 

ostrůvky Motu Iti, Matu Kau Kau 
a Motu Nui. Západně od ostrova se nalézá 

ostrůvek Motu Tautara a v blízkosti poloostrova
Poike pak ostrůvek Motu Marotiri.
Celkem se v okolí nachází 15 ostrůvků do vzdá-
lenosti 1,5 km od ostrova.
Na Velikonočním ostrově nejsou žádné stálé
vodní toky. Jsou zde však tři sladkovodní krátero-
vá jezera: Rano Kau, Rano Raraku a Rano Aroi.
Ostrov je vulkanického původu. Je tvořen třemi
sopkami: Maunga Terevaka, která tvoří největší
část tělesa ostrova, Poike, tvořící východní po-
loostrov, a Rano Kau, formující jihozápadní výbě-
žek ostrova. Dále je zde množství menších, po-
bočných sopečných kuželů; jen sopka Teravaka
jich má více než 100. Zdroj: www.wikipedia.cz

V domorodém jazyce se nazývá Velikonoční os-
trov  Rapa Nui. Je to ostrov ve východní části
Polynésie na jihu Tichého oceánu spravovaný
Chile. Ostrov patří pod region Valparaíso. Na-
chází se 3 600 km západně od pobřeží Jižní
Ameriky a 2 075 km východně od ostrova Pit-
cairn. Má rozlohu 163 km² a podle sčítání z ro-
ku 2002 jej obývá 6 148 obyvatel.
Běžný polynéský název ostrova je Rapa Nui,
což v češtině znamená Velká země. Přívlastek
Velká odlišuje Velikonoční ostrov 
od jiného ostrova jménem Rapa, 
již dříve osídleného (a později 
přejmenovaného na Rapa Iti, 
tj. Malá země). Jiný a úsměv-
nější název ostrova je 
Te Pito o Te Henua (Pupek
světa). Stejné jméno má 
kultovní zaoblený mag-
netický kámen, ležící 
v blízkosti Ahu Te Pito
Kura. Podle ra-
pa-nuiských legend první jméno 
ostrova bylo Te pito o te
kainga a Hau Maka (Malý kus
země Hau Maka). Existují další poetická jména:
např. Mata-ki-Te-rangi, (Oči, které hledí do
nebes) nebo Hiti Ai Rangi (Kraj nebes).
Jacob Roggeveen, který ostrov objevil o Veliko-
noční neděli roku 1722, jej podle dne objevení
nazval Velikonočním ostrovem (nizozemsky Pa-
asch Eyland).
Felipe González Ahedo, španělský mořeplavec,
který ostrov roku 1770 anektoval pro Španělsko,
jej pojmenoval na počest španělského krále
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Místo srazu – prostor před 
odbavovacími přepážkami 
u vchodu ,,A”.

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2



mapa cesty
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Odlet z Prahy do Santiaga de Chile přes Paříž 26.-27. 1. 2021

sraz na Letišti Václava Havla, Praha-Ruzyně 18.25

let z Prahy (PRG) do Paříže (CDG) 20.25–22.15 operováno Air France

čas na přestup (CDG) 01.25 hod.

let z Paříže (CDG) do Santiago de Chile (SCL) 23.40–10.15 (27. 1. 2021)
operováno Air France



program 26.–27. 1. 2021
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Praha – Paříž – Santiago de Chile

V podvečer okolo půl sedmé se sejdeme na Letišti Praha-Ruzyně. Odbavíme naše zavazadla a posled-
ním večerním letem odletíme do Paříže. Tady během několika chvil přestoupíme do letadla smě-
řujícího na jihoamerický kontinent. V letadle si dopřejeme pozdní večeři a zkusíme usnout. Při
snídani na palubě se podíváme z oken na vrcholky And, které budeme přelétat v ranním slunci.
Po přistání se společně přesuneme do hotelu. Kdo bude chtít, může zbytek dne relaxovat. S ostatními
se vydáme do centra města. Předpokládáme, že se podíváme na několik zajímavých míst starého
města. Zcela jistě se zastavíme na Plaza de Armas a také se podíváme do tržnice Mercado Cen-
tral de Santiago. Projdeme se parkem Cerro Santa Lucia, odkud je krásný výhled téměř na celé
město. V podvečer zavítáme do Parque Bicentenario, který je oázou v moderní finanční čtvrti. 

celková denní vzdálenost 12 507 km (7 771 mil)
časová náročnost letu cca 18 hod.
ubytování Hotel Capital San Pablo



úvod
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Odlet ze Santiaga de Chile do Puerto Natales 28. 1. 2021

odjezd z hotelu na letiště Santiago de Chile xxxxxx

odlet ze Santiaga de Chile (SCL) 
do Puerto Natales (PNT) xx.xx–xx.xx operováno LATAM



program 28. 1. 2021
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Santiago de Chile – Puerto Natales – Torres del Paine

Čeká nás poměrně brzké vstávání a vydatná snídaně. Po ní se přesuneme do letištní haly, kde 
odbavíme znovu naše zavazadla na vnitrostátní let do Puerto Natales.
Po příletu okolo poledne vyzvedneme naše auta a vydáme se do jihopatagonské krajiny za prvními
úlovky z této fotoexpedice.
První významnou zastávkou bude návštěva jeskyně Mylodon Cave Natural Monument. Tato 
jeskyně byla obydlena již v době pravěku a její rozloha je přes 2 km2.
Odpoledne se zastavíme na několika zajímavých a velmi fotogenických místech v okolí parku Torres
del Paine. V podvečer máme naplánován návrat zpět do Puerto Natales, kde máme pro dnešek 
zajištěno ubytování ve velmi příjemné zahradě plné květin.

celková vzdálenost 2 043 km (1 269 mil)
časová náročnost letu cca xxx hod.
denní vzdálenost 97 km
časová náročnost jízdy 1,5 hod.
ubytování Pire Mapu Cottage



program 29. 1. 2021
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Torres del Paine – NP Torres del Paine

Čeká nás opět poměrně brzké vstávání a vydatná snídaně. Po ní usedneme do našich aut a vydáme
se směrem do národního parku Torres del Paine. Cesta není dlouhá, ale předpokládáme, že na
místoj dorazíme až odpoledne. Cestou nás čeká malá odbočka kolem jezera Lago el Toro. Všude
okolo zahlédnete zvědavé guanako, ptáky emu, volavky a mnoho další zvěře. Rovněž pohledy ze
břehu jezera na majestátní štíty Torres jsou v dopoledním světle úchvatné. 
Před parkem si učiníme ještě jednu odbočku do okolní krajiny. Možnosti focení a pohledy na kra-
jinu s vinoucími se řekami jsou jedinečné!
Po příjezdu do parku budeme postupně zastavovat na jednotlivých vyhlídkách na hlavní štíty. Ča-
sovou náročnost trasy nelze dopředu odhadnout. Cestou se můžete těšit na mohutný vodopád a
neskutečnou krajinu okolo nás. Pozdě odpoledne vyjedeme z parku k velmi příjemné hosterii. 
Zde se ubytujeme a bude záležet na Vás, kde ještě budete pokračovat v pořizování snímků. 
Možností je mnoho!  

denní vzdálenost 133 km
časová náročnost jízdy 2,5 hod.
ubytování Estancia Tercera Barranca



program 30. 1. 2021
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NP Torres del Paine – El Chaltén

Dnes se můžeme trochu prospat a věřím, že si to užijete. Dáme si opět poctivou chilskou snídani 
a čeká nás hraniční přechod do sousední Argentiny. Kdo znáte cestování a hraniční kontroly z dob
reálného socialismu, přijdete si na své... :-). Detailní prohlídka auta a zavazadel je v dnešním světě
až komická. Ale nedivte se, tito sousedi se nemají zrovna v lásce. V oblasti Patagonie však spolu
musí spolupracovat!
Po přejezdu hranice nás čeká dlouhá cesta poměrně monotónní krajinou do malého argentin-
ského městečka El Chaltén. Při naší poslední návštěvě jsme zhodnotili, že dvě třetiny obyvatel
městečka tvoří turisté a všechno je zde postaveno pro jejich potřeby. Městečko slouží jako vý-
chozí bod k výpravám do zdejší části And a ke štítům památky ze seznamu UNESCO – Fitz Roy.

denní vzdálenost 362 km
časová náročnost jízdy 5,5 hod.
ubytování Hosteria Los Ñires



program 31. 1. 2021
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El Chaltén

A opět nás čeká brzké vstávání. Ještě před snídaní můžete vyběhnout na nedalekou vyhlídku, 
z níž jsou k vidění oranžové štíty Fitz Roy ve vycházejícím slunci. Pokud nechcete okusit ranní 
výšlap, můžeme zajet k nedalekému vodopádu Chorilo de Salto. Vydatný vodopád padá ze skalní
hrany a vycházející slunce jej barevně mění každou minutu.
Po snídani nás čeká dopolední trek na jednu ze zdejších vyhlídek. Odpoledne se podíváme k sever-
nímu břehu jezera Lago Viedma. Krajina s množstvím meandrů okolo pobřeží vypadá na fotkách
zajímavě. V podvečer se projdeme městečkem a navštívíme jednu z restaurací, kde připravují vý-
borné steaky a místní speciality. Celá restaurace je vyzdobena fotkami legendárního kubánského 
revolucionáře Che Guevary.

denní vzdálenost 20 km
časová náročnost jízdy 0,5 hod.
ubytování Hosteria Los Ñires



program 1. 2. 2021
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El Chaltén

Máme tady další ráno a nás čeká opětovné brzké vstávání. Přesuneme se autem asi 10 km před 
městečko El Chaltén. Štíty Fitz Roy jsou během východu slunce až neskutečně oranžové. Na toto
focení budete potřebovat dlouhé objektivy a stativ. 
Po snídani pojedeme po šotolinové cestě k jezeru Río Caňadon de los Toro. Čeká nás několik 
zajímavých brodů, mnoho jezer, divoká řeka a typická jihopatagonská krajina. Kdo bude mít chuť,
může se na konci cesty vydat na krátký trek k ledovci Huemul.
Při cestě zpět nebudeme omezovat fotografické zastávky. Divoká řeka nám nabízí nespočet fotogra-
fických témat, zákrut a peřejí pro naše objektivy. Předpokládáme, že zpět do městečka dorazíme
až se západem slunce.

denní vzdálenost 85 km
časová náročnost jízdy 2,5 hod.
ubytování Hosteria Los Ñires



program 2. 2. 2021
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El Chaltén – El Calafate

Dnes ráno si můžeme pospat. Po snídani nás čeká čtyřhodinový přejezd do El Calafate, které je
dalším zapomenutým místem v argentinské části jižní Patagonie. 
Kdo bude chtít zůstat ve městě El Calafate, může odpočívat nebo může navštívit místní ptačí rezer-
vaci Rezerva Laguna Nimez. Je zde vytvořen hezký návštěvnický okruh s mnoha zastávkami a mož-
nostmi focení místního ptactva. Je vhodné si pro zdolání okruhu rezervovat celé odpoledne. Večer
se projdeme po hlavní ulici a pokusíme se zachytit atmosféru jihopatagonského venkova se všemi
lákadly, která nabízí. Okolo hlavní ulice je nespočet obchůdků, restaurací a barů.  

denní vzdálenost 215 km
časová náročnost jízdy 4 hod.
ubytování Patagonia Austral Suites



program 3. 2. 2021
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El Calafate – Perito Moreno – El Calafate

Máme před sebou předposlední den v Argentině, ale nebojte se. Užijete si jej plně! Vstáváme
opět velmi brzy ráno a po rychlé snídani se vydáme k ledovci Perito Moreno. Je to oblíbená tu-
ristická atrakce, ale nelze být v jižní Patagonii a nepřijet se sem podívat. Je potřeba počítat s mož-
ností, že počasí u ledovce bude velmi špatné, ale protože jsme fotografové, budeme na rozmary
matky přírody připraveni. Hlavní je nachystat se na davy jiných návštěvníků.
Odpoledne si můžeme přidat ještě pár kilometrů a zajet do Puerto Punta Bandera na břehu jezera
Lago Argentino. Ze zdejšího přístavu odjíždí výletní lodě k ledovci Perito Moreno a do El Chalténu.
Pobřeží a krajina okolo této části jezera bývají velmi větrné a focení v těchto podmínkách je neza-
pomenutelným zážitkem.

denní vzdálenost 94 km
časová náročnost jízdy 1,5 hod.
ubytování Patagonia Austral Suites
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program 4. 2. 2021

El Calafate – Puerto Natales

Ráno se můžeme prospat o chvíli déle, ale nebudeme to přehánět :-). Posnídáme a vydáme se na
jih do Puerto Natales v Chile. Cestou nás čeká opět “úžasný” přechod státní hranice. Podle aktu-
álních možností a potřeb se rozhodneme, zda pojedeme cestou rychlejší a nudnější, nebo po-
malejší, ale fotogeničtější. Vše bude záležet na počasí. Do Puerto Natales dorazíme
pravděpodobně až pozdě večer, ale to nám nevadí. Ubytování máme rezervováno opět v naší
velmi oblíbené rozkvetlé zahradě.

denní vzdálenost 274 km
časová náročnost jízdy 3,5 hod.
ubytování Pire Mapu Cottage
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program 5. 2. 2021

Puerto Natales – Santiago de Chile

Ráno si můžeme pospat a po snídani se přesuneme do centra města k tržnici. Místní obyvatelé
zde prodávají hezké rukodělné výrobky.
Odpoledne odletíme zpět do hlavního města a ubytujeme se v našem oblíbeném hotelu.

celková vzdálenost 2 043 km (1 269 mil)
časová náročnost letu cca xxx hod.
ubytování Hotel Libertador

Odlet z  Puerto Natales do Santiaga de Chile 5. 2. 2021
příjezd na letiště Puerto Natales (PNT) xxxxxx
odlet z Puerto Natales (PNT) 
do Santiaga de Chile (SCL) xx.xx–xx.xx operováno LATAM



program 6. 2. 2021
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Santiago de Chile – Velikonoční ostrov (Rapa Nui)

Brzy ráno se opět přesuneme na letištní terminál, kde odbavíme naše zavazadla. Poté usedneme
do letadla a odletíme na Velikonoční ostrov (Rapa Nui). Po vyzvednutí zavazadel si převezmeme
naše auto a odjedeme se ubytovat do hotelu. Celý pobyt na ostrově budeme bydlet na stejném
místě. Pozdní odpoledne a večer věnujeme prvnímu focení na ostrově. 

celková vzdálenost 3 759 km (2 336 mil)
časová náročnost letu cca 5,5 hod.
ubytování Hotel Tekarera - Kainga Nui

Odlet ze Santiaga de Chile do Hanga Roa 6. 2. 2021
příjezd na letiště Santiago (SCL) 07.30
odlet ze Santiaga (SCL) do Hanga Roa (IPC) 09.30–12.55 operováno LATAM



program 7.–8. 2. 2021
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Velikonoční ostrov (Rapa Nui)

Je nesmírně obtížné zde detailně vypsat vše, co nás při pobytu na Velikonočním ostrově čeká. 
Ostrov není rozlehlý, ale je velmi významný. Přestože se nachází v Oceánii, Češi zde zanechali 
nesmazatelné stopy. Mezi odbornou i laickou veřejností je nejznámějším Čechem (jenž zde působil)
vědec Pavel Pavel, který objasnil záhadu, jak dokázalii obyvatelé ostrova ostrova, jen s primitivními
pomůckami a nástroji, zvedat sochy. 
Od roku 1935 je ostrov národním parkem a od roku 1996 je zapsán na seznam UNESCO. 
Jednotlivá místa k návštěvě si budeme vybírat podle postupu slunce, aby sochy byly ideálně na-
svícené. Pokud by vás zajímalo, kolik soch se zde celkově nachází, Rapanujci jich vztyčili asi 300!

denní vzdálenost 60 km
časová náročnost jízdy 2 hod.
ubytování Hotel Tekarera - Kainga Nui



program 9. 2. 2021
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Velikonoční ostrov (Rapa Nui) – Santiago de Chile

Čeká nás poslední ráno na ostrově. Po snídani si můžeme ještě chvíli užít u hotelové pláže. Po 
dojezdu na letiště vrátíme auto a odbavíme opět naše zavazadla na let do Santiaga. Let zpět na
pevninu je trochu kratší, i tak poletíme přes několik časových pásem. Po příletu do Santiaga de
Chile odjedeme do hotelu a zbytek dne strávíme odpočinkem, bohatou večeří a finálním balením
zavazadel před cestou domů.

celková vzdálenost 3 759 km (2 336 mil)
časová náročnost letu cca 4,5 hod.
ubytování Hotel Diego de Almagro Aeropuerto

Odlet z Hanga Roa do Santiaga de Chile  9. 2. 2021
příjezd na letiště Hanga Roa (IPC) 10.00
odlet z Hanga Roa (IPC) do Santiaga (SCL) 11.55–18.35 operováno LATAM



program 10.–11. 2. 2021
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Santiago de Chile – Paříž – Praha

Máme tady poslední den na jihoamerickém kontinentu. Dopoledne se můžeme vydatně vyspat,
posnídat. Okolo poledne odjedeme zpět na letiště a odbavíme se na let do Evropy. Pak už jen 
počkáme na nástup do letadla a hurá domů... 

celková denní vzdálenost 12 507 km (7 771 mil)
časová náročnost letu cca 18 hod.

Odlet ze Santiago de Chile přes Paříž do Prahy 10.–11. 2. 2021

odjezd z hotelu na letiště (SCL) 13.00
odlet ze Santiaga (SCL) do Paříže (CDG) 16.30–10.35+1 (11. 2. 2021)

operováno Air France

čas na přestup (CDG) 02.10 hod.
odlet z Paříže (CDG) do Prahy (PRG) 12.45–14.25 (11. 2. 2021)

operováno Air France 
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Doporučení aneb Co nezapomenout: Co nezapomenout z fototechniky:

0.50.60.8125

� nepromokavou bundu a dlouhé kalhoty

� kvalitní boty do terénu a na pláž 

� zimní čepici, rukavice, pantofle

� kvalitní teplé oblečení do terénu (které 
nebudete mít strach ušpinit)

� lehké letní oblečení (triko, šortky, sandály, 
plavky)

� klobouk nebo jinou pokrývku hlavy

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků (vezeme s sebou velký disk)

� nabíječku/adaptér 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 opravdu nepod-
ceňujte. Budeme se pohybovat v oblas-
tech, kde se počasí mění velmi rychle.
Počasí může být zvláště v horských
částech Chile a Argentiny velmi různo-
rodé včetně sněhu a mrazu.

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

� blesk a akumulátory

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště polarizační a šedé!!!

� 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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Puškinovo nám. 3
160 00  Praha 6
Tel.: 732 303 243

E-mail: expedice@krasysveta.cz
www.krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


