
Očkování  

Preventivní Očkování v těchto oblastech není povinné ani nutné. 

Pojištění  

Doporučujeme uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do ciziny, pro potápěče pak  i speciální pojištění 

DAN.  Loď  je  pojištěna  a  zákonné  pojištění  kryje  škody  do  výše  1  mil.  Euro.  Zdravotní  péče  na 

ostrovech je na vysoké úrovni. 

Počasí  

Karibské ostrovy  leží v pasátní oblasti, vyznačují  se  stabilním počasím, pravidelným větrem a vyšší 

vlhkostí vzduchu. Teploty se pohybují kolem cca.29°C. V noci teplota klesá na cca. 25°C. Teplota vody 

kolem 27‐30°C. I v hloubce kolem 40m přesahují hodnoty teploty 25°C. 

Maríny, kotvení 

Karibská oblast se vyznačuje velkým množstvím dobrých přírodních kotvišť. Proto není nutnost stát v 

maríně. Jinak cenové relace marín se pohybují přibližně stejně jako v Evropě, tedy 40‐50 Euro za noc 

za celou loď. 

Měna  

Na Martiniku, Quadelupu a St.Martinu se platí v Euru. Na ostatních ostrovech se platí v US dolarech, 

nebo místními EC dolary,které vám vymění na místě. Je také možný a bezpečný výběr z bankomatů. 

Výhodná  je platba kreditními a platebními kartami, které  jsou bez problémů akceptovány na všech 

ostrovech. 

 

 

Co s sebou  

Vzhledem  k  teplému  podnebí  naprosto  stačí:  šortky,  plavky,  trička,  letní  obuv,  pokrývka  hlavy, 

sluneční brýle a sluneční krém (doporučujeme min. faktor 20 UV), fotoaparáty, kamery a telefony lze 

dobíjet  na  lodi  (12V,  220V)  na  většině  ostrovů  je  telefonní  signál. Vzhledem  k  neskladnosti  kufrů 

prosím necestujte s kufry, ale s cestovními taškami. 

Oblast Karibských ostrovů  

Malé  Antily  patří mezi  oblasti,  které  jsou  jachtaři  a  potápěči  nejvíce  vyhledávány. Díky  své  velké 

rozloze,  členitosti  a  relativně  malému  osídlení  lze  snadno  najít  malebnou  zátoku  s  průzračným 

mořem a písečnou pláží obklopenou palmami a džunglí, díky níž je z pevniny absolutně nepřístupná a 

kde jedinou stopou civilizace je Vaše loď ... Stálé počasí spolu s pasátem vytváří ideální podmínky pro 



plachtění. Členité mořské dno kolem ostrovů vulkanického původu spolu s korálovými reefy oplývá 

množstvím exotické  flory a  fauny,  takže potápění v  těchto místech  je  zážitkem na  celý  život. Také 

příroda na ostrovech stojí za pozornost.Lidé často řeší dilema zda se potápět či podniknout výpravu 

na pevninu. 

Informace pro potápěče  

Pro ortodoxní potápěče doporučujeme přivézt si vlastní automatiku, žaket, masku apod. 

Bezpečnost  

Kriminalita  je  na  ostrovech Malých Antil  nízká.  Přesto  je  třeba dávat  si  pozor  na  vlastní  věci  jako 

všude  na  světě.  Místní  obyvatelé  jsou  velmi  přátelští,  chováte‐li  se  k  nim  vstřícně.  

Na  ostrovech  nehrozí  žádné  nebezpečí,  budete‐li  dodržovat  rady  zkušené  obsluhy  lodě.  

Nevyskytují se zde ani žádné tropické nemoci. 

Bezpečnost na moři  

Základem  bezpečnosti  plavby  na  plachetnici  je  zejména  disciplína  lidí  na  palubě  spočívající  v 

dodržování  pokynů  kapitána.  Loď  je  v  dobrém  technickém  stavu  a  pravidelně  servisovaná.  Loď  je 

vybavena  všemi  dostupnými  a  předepsanými  bezpečnostními  prostředky  pro  záchranu  lidských 

životů.  Na  lodi  je  záchranný  ostrůvek  pro  10  osob,  satelitní  záchranná  radio‐bóje  EPIRB  406, 

záchranný  člun, ruční radiostanice VHF, mobilní  telefony GSM, signální rakety, záchranné vesty pro 

12 osob,  lodní  lékárna, záchranná podkova, bezpečnostní popruhy a samozřejmě hasící přístroje. To 

vše společně se zkušenostmi kapitána a celosvětově záchranným systémem pobřežních  radiostanic 

přispěje k bezproblémovému a bezpečnému průběhu Vaší plavby. 

Mořská nemoc  

Nejspíš se asi jako každý obáváte mořské nemoci. Je to stav který může postihnout úplně každého a 

na  druhou  stranu  to  není  nic  tak  hrozného.  Přehnané  obavy  jsou  zbytečné. Mořská  nemoc  aneb 

kinetóza  je  stav  krátkodobý  a naštěstí ne u  každého  znatelný.  Za  léta naší praxe  již  víme  jak  této 

nemoci  předcházet  a  díky  tomu  vám  slíbit  příjemný  a  ničím  nerušený  pobyt  na  lodi. Mimo  jiné 

účinnými pomocníky  jsou např. Kinedril  , Nokinal nebo Torekan,  které dostanete  v  každé  lékárně.  

Na  lodi  je  možnost  zakoupení  náplastí  Transderm  ‐  V  proti  mořské  nemoci.  Účinná  látka  je 

Scopolamine 1,5 mg, které účinkují 3 dny bez nepříjemných vedlejších účinků. 

 

 

 

 



Turistika v Karibiku.  

Pro milovníky přírody jsou ostrovy v Karibské oblasti pravým rájem. Ostrovy jsou sopečného původu, 

tudíž výlety na sopky, vodopády a do pralesů mohou být na denním pořádku. Vaše obsluha lodi se po 

vstupu na pevninu stane vaším osobním průvodcem za poznáním místní, tropické fauny a flóry, nebo 

Vám poradí kam se vydat za dobrodružstvím. Na vzdálenější místa  je možno se dopravit půjčeným 

autem, taxi nebo místní veřejnou dopravou. 

Potápění v Karibiku.  

Karibik  je  známý  svou  faunou  a  flórou. Korálové útesy,  křišťálově  čisté moře  a bohatý podmořský 

život poskytuje ideální podmínky pro potápění a šnorchlování. Malé Antily patří k nejvyhledávanějším 

potápěčským  destinacím  na  světě  vhodné  pro  potápěče  všech  úrovní. Na  některých  lokalitách  je 

možno potápět  se přímo z  jachty, kde  je prostorná platforma na zádi. Na  jiné  lokality  se popojíždí 

člunem s 15Hp motorem. 

Kiteboarding a windsurfing v Karibiku  

Jste li milovníkem těchto krásných sportů, pak je to dovelená pro Vás. Karibik je nazýván jachtařským 

rájem  pro  jeho  ideální  větrné  podmínky,  zejména  prosinec  ‐  únor.  Provezeme  Vás  po  několika 

kiteboardových  lokalitách, kam  je možno se dostat pouze  lodí a bude to pro Vás nezapomenutelný 

zážitek. Na lodi je dostatek místa pro uložení vašich hraček. A navíc: Vaše obsluha lodi tomuto sportu 

fandí!!!  

 

Charter v Karibiku  

Využijte možnosti  pronájmu  kompletně  vybavených  lodí  s  českými  zkušenými  kapitány,  kteří  znají 

dokonale  danou  lokalitu  nejen  na  moři,  ale  i  pevnině.  Možnost  plaveb  ve  flotile.  Jachty  jsou  k 

pronájmu celoročně. Přivezte si moře zážitků z moře. 

 


