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Karibik január 2018 
Jednoducho dvojtýždňová plavba v raji. Plavba v Karibiku nepotrebuje žiaden komentár, je 
snom každého jachtára. Navštívime najvychytenejšie ostrovy a pláže. Plavbu medzi 
jednotlivými ostrovmi si môžeme krátiť chytaním rýb a pobyt na ostrovoch spríjemňovať 
ochtnávaním kadejakých morských špecialít. 
Fajnšmekrov zaiste poteší degustáciou tých najlepších rumov a skvelých cigár. 
Odvážneší môžu skúsiť aj potápaie, či šnorchlovanie medzi korálovými útesmi, ktoré stále 
prekypujú pestrými farbami a životom. 
Jedinečná príležitosť ako si splniť životný sen!!! 

plavidlo:  Lagoon 450 (2014) 
termín: 20.01.2018,  Martinique/Le Marin - 03.02.2018 , Martinique/Le Marin 
cena: 1100,-€/osoba – 2týždne pri obsadenosti lode 10 pasažiermi, pri vyššom počte bude cena 
alikvótne znížená 

 
 
 

 

Doprava: Doprava je samozrejme letecká. Pri včasnom zakúpení leteniek sa cena za spiatočný let 
z  Viedne do Karibiku pohybuje cca 680€. Vyššie uvedená cena za plavbu neobsahuje cenu letenky. 
Letenky budeme kupovať spoločne, čím môžeme získať ešte nižšiu cenu.  
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Predpokladaná trasa:  

Trasa bude v konečnom dôsledku závisieť od počasia, ktoré v Januári býva mierne. Plavba v Karibiku má 

však charakter plavby na oceáne, t.j. o niečo väčšie vlny, nie je to však nič čo by predstavovalo prekážku 
v našej plavbe.  

Predpokladaná trasa je z domovského prístavu Le Marin – Martinique na severozápad, postupne k 

ostrovom Dominica, Guadaloupe, Montserrat, Antigua a Barbuda, Nevis, Saint Kitts, Saint-Barthélemy, 

Saint Martin, Sinth Maarten, Anquilla. Ak nám Posseidon bude priať a počasie nám to umožní, tak 

zavítame ešte ďalej. Cieľovým prístavom bude opäť prístav Le Marin – Martinique.  

 Pôvodne zamýšlaná trasa bola tzv. Severná, t.j. Guadaloupe smes sever až k ostrovu Anguilla. Vyhľadom 
na výnimočnú hurikánovu sezónu sme sa ale rozhodli pre južnú trasu t.j. MArtinique smer juh až po 
ostrov Grenada. Táto trasa so svojimi ostrovmi ostala hurikánmi Maria a Ihrma nedotknutá, takže nás 
čakú Karibik v plnej svojej kráse, tak ako je známy z filmou, či rozprávania tých, ktorí si svoj jachtársky 
sen už splnili.  Karibská oblasť je celosvetovo známa vďaka skvelým podmienkam na jachting. Je tu stále 
príjemne teplo a je tu veľa nádherných až panenských ostrovov. Množstvo ľudí sa tu každoročne plaví na 
jachtách či plachetniciach, jednoducho pre zábavu a odpočinok. Vďaka legendám o stratených pokladoch 
tak významných pirátov ako Sir Francis Drake, Sir Walter Releigh, John Paul Jones či Henry Morgan, časté 
plavby v miestnych vodách robia i podnikavci hľadajúci „svoju“ truhlu zlata. Najlepšie obdobie pre 
plavbu je od januára do marca.  
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Hoci sa počasie v Karibiku líši od ostrova k ostrovu, keď si pozrieme štatistiky zistíme, že v rámci daných 

ostrovov sú teploty väčšinou stabilné, iba s minimálnymi odchýlkami v priebehu roka. Či už hľadáte 

tropické dažďové pralesy s vysokou vlhkosťou, tyrkysové lagúny s kľudnou hladinou, alebo veterné 

pobrežie s vysokými vlnami, tak Vás ostrovy Karibiku určite nesklamú. Väčšina ostrovov tejto oblasti sa 

vyznačuje úžasnými plážami s čistou vodou a miernymi teplými oceánskymi vetrami. Naopak napr. 
Dominica je významná svojimi bujnými tropickými lesmi s množstvom zrážok (až 8000mm/rok).  

Fauna a flóra sa na Karibských ostrovoch vyvíjala špecificky vďaka ich čiastočnej izolovanosti od pevniny. 

Semená rastlín, predovšetkým mangrovníkov sem putovali dlhé mesiace, niekoľko tisíc kilometrov, ale 
zato tu našli vhodnú pôdu pre svoj rast, preto patria medzi najrozšírenejšie pôvodné druhy. Iné rastliny 

sa sem dostali z nejakej pevniny po mocou „raftu“ na plávajúcom liste, alebo vetve, či vzduchom. K 

osídľovaniu fauny a flóry výrazným spôsobom napomohli i hurikány.       
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