
Sokotra      

   
 
1. termín 27.02. – 09.03.2008 odlet a p řílet do Vídn ě   
2. termín 05.03. – 16.03.2008 odlet a p řílet do Vídn ě 
3. termín 12.03. – 23.03.2008  odlet a p řílet do Vídn ě 
 
Maximální po čet účastník ů v jednom termínu je 10 z toho maximáln ě 8 potáp ěčů. Je to dáno 
kapacitou jediného hotelu na Sokot ře a celkovým po čtem lahví na potáp ěčské základn ě. 
 
Program zájezdu: 
 

1.    den -  odlet z Vídn ě přes Istanbul do Sanaá, ubytování se snídaní 
2.    den -  výlet do Wadí Dahr ( palác imámu), odp oledne prohlídka „Starého m ěsta“ 
3.    den -  odlet na Sokotru, ubytování v hotelu S ummer land s plnou penzí 
4.- 9.  den - pobyt na Sokot ře spojený s potáp ěním a výlety do vnitrozemí 
10. den - odlet ze Sokotry do Sanaá, ubytování se s nídaní, volné odpoledne, nákupy 
11. den - celodenní výlet na horu Kawkaban, v noci odlet do Vídn ě 
Po celou dobu pobytu bude mít skupina p řidělena auta s řidiči a průvodce. 

 
Cena zájezdu:   38 000,- K č ( vše co je uvedeno v programu) 
    
V ceně není zahrnuto : - cestovní, pop ř. potáp ěčské pojišt ění 
    - jemenské vízum ( kupuje se na letišti za 30 U SD ) 
    - ponory na Sokot ře v cen ě cca 25 USD/ ponor 

- ke každé strav ě v hotelu na Sokot ře je láhev vody, ostatní    
nápoje se kupují ( jsou zde jen nealkoholické nápoj e)  

         
Potáp ění na Sokot ře: v cen ě 25 USD/ ponor je zap ůjčení nafoukané 12 litrové hliníkové 

láhve, zát ěže ( vezměte si svoje opasky), p řeprava vozidlem  
a vyvezení rybá řským člunem na místo ponoru.  
Většina lahví je zde vybavena trvale koncovkou INT, p roto 
doporu čuji vzít sebou k automatikám se zakon čením DIN t řmen. 
Při ponorech bude p řítomen potáp ěčský pr ůvodce. 
 

Ostrov Sokotra je prozatím velmi málo turisticky na všt ěvovanou destinací a po čty potáp ěčů se 
zde dají spo čítat jen v desítkách. To rovn ěž souvisí s organizací celého takového zájezdu, 
počínaje zablokováním letenek ( hlavn ě Sanaá – Sokotra ), kde se lítá jen 2x týdn ě. Zajišt ěním 
ubytování na Sokot ře, kde v hlavním m ěstě Hadibo je jen jeden hotel a jedna potáp ěčská báze. 
Zajišt ěním potáp ěčského pr ůvodce, který je na Sokot ře jen jeden a jeho hlaví zam ěstnání je v 
mezinárodní stanici UNDP, která se zabývá endemicko u faunou a florou na Sokot ře.  
 

Proto Vás, p řípadné zájemce, žádám o v časnou rezervaci.    
  

Více o Jemenu a Sokot ře naleznete na www.ye.cz   
Videa z naší minulé výpravy : http://www.ye.cz/download.php?sekce=3 

Další informace a přihlášky na kilana@kilana.cz , tel.: 603 86 44 33 

Pořádá CA KILANA ve spolupráci 
s jemenskou CK Al Hudhud . 


