
Cestujeme do Karibiku 

Cestu sme si na jar naplánovali na november. Mienili sme si ešte užiť teplo 

a slnko. Počasie sa však rozhodlo inak a teplota u nás a v Karibiku sa v novembri 

skoro vôbec nelíšila. 

Navštívili sme päť ostrovov, Britské panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Svätý 

Krištof a Nevis, Martinik a Svätý Martin. 

V hlavnom meste Road Town Britských panenských ostrovov (rozloha 153 km2 

a do 30 000 obyvateľov) využijeme v prístave ponuku a malým zastrešeným 

otvoreným autobusom sa šplháme po strmých cestách, aby sme si stihli pozrieť 

čo najviac. Niekoľkokrát 

šofér zastaví a čaká, kým sa 

ostatné autá uhnú, aby 

mohol pokračovať ďalej po 

úzkej ceste súčasne je aj 

sprievodcom a podáva 

dôkladný výklad. Aj tieto 

ostrovy zasiahol hurikán, 

ktorý dosahoval rýchlosť až 

300 km za hodinu a tak sa 

potom nedivíme, že ešte stále nedokázali opraviť niektoré strhnuté strechy 

alebo celé zničené stavby. Navštívime aj najznámejšiu pláž „The Baths“ a hneď 

si všímame upozornenie 

na silné prúdy a prudko 

klesajúci breh. Sú to tiež 

výborné miesta na 

pozorovanie morských 

živočíchov - napríklad 

korytnačiek počas plávania 

s trubicou. Ako na ďalších 

karibských ostrovoch 

možno tu tiež ochutnať 

rum priamo tam, kde sa vyrába. 

Foto „The Baths“ a Road Town na Britských panenských ostrovoch s prístavom  



Najjužnejší ostrov Norman údajne inšpiroval R.L. Stevensona aby napísal Ostrov 

pokladov a v súčasnosti ponúka výborné lokality na pozorovanie morského 

života s trubicou. 

Jednou z najexkluzívnejších destinácií na svete je súkromný ostrov Necker zo 

súostrovia Britských panenských ostrovov, ktorý patrí Sirovi Richardovi 

Bransonovi a nedávno ho oficiálne opätovne otvorili po obnove po hurikáne. 

Necker ponúka ubytovanie v 11 izbách za nezvyčajne vysokú cenu.  

nákupná ulica v St John’s  

Zastavíme sa na ďalšom 

ostrove Antigua a Barbuda 

(rozloha 443 km2 a počet 

obyvateľov 85 000) v 

hlavnom meste St John’s, 

ktoré sú známe najmä pre 

pláže s útesmi – Turnerova 

pláž, Darkwood a Valley 

Church i dažďové pralesy. 

V prístave sa nachádza aj historická Nelsonova lodenica s múzeom a vojenskými 

opevneniami, ktorú postavil v roku 1725. Na ostrove možno navštíviť aj tzv. 

Mesto rají, chránené vlastným útesom, v ktorom naozaj môžete plávať s týmito 

nádhernými živočíchmi v čistučkej vode. 

 

Prichádzame na ďalší ostrov 

Svätý Krištof (261 km2 a 50 

000 obyvateľov) do jeho 

hlavného mesta Basseterre 

a tešíme sa na golfové 

ihrisko Royal St. Kitts, dĺžka 

z majstrovských odpalísk 6 

165 m, par 71, poplatok za 

hru vo vysokej sezóne 165 

USD, požičanie palíc 65 USD. Ihrisko otvorili v roku 1976 a nedávno renovovali 

(2004) a určite patrí k najkrajším golfovým ihriskám nielen v Karibiku.  



 

Máloktoré ihrisko sa môže 

pýšiť dvomi jamkami 

priamo na pobreží 

Karibského mora a tromi na 

pobreží Atlantického 

oceánu. Redizajn ihriska 

naprojektoval známy 

architekt Thomas 

McBroom z kanadského 

Toronta. Až na desiatich jamkách sú vodné prekážky, ďalej až 80 pieskových 

prekážok a množstvo kokosových paliem pozdĺž Atlantického oceána. Musíme 

si dávať pozor, aby nám nepadol kokosový orech na hlavu, je to životu 

nebezpečné. Často obdivujeme nádherné výhľady, veľké vlny a o to viac sa 

musíme sústrediť na hru na 

tomto náročnom ihrisku. 

Určite si treba zobrať viac 

loptičiek, najmä ak idete 

hrať po prvýkrát. Po hre sa 

zastavíme na priľahlom 

kopci a obdivujeme na 

jednej strane Atlantik a na 

druhej strane Karibik. Na 

ostrove nestihneme 

navštíviť miesto svetového dedičstva pevnosť Brimstone, ku ktorej možno  

 

cestovať scénickou 

železnicou z hlavného mesta, 

jazda trvá 3 hodiny. 

Železnicu postavili v období 

1912-1926 na prepravu 

cukrovej trstiny. 

           Atlantik a Karibik 



Pokračujeme na ostrove Martinik (rozloha 1 128 km2 a počet obyvateľov 392 

000) a z hlavného mesta Fort-de-France ako prvé navštívime Múzeum rumu 

a dom destilácie rumu 

Saint James, destilovať 

začali v roku 1765 v meste 

Sainte Marie na 

Atlantickom pobreží. Rum 

sa vyrába zo šťavy 

z cukrovej trstiny na rozdiel 

od rumov vyrábaných 

z melasy. Ako sme zistili 

počas ochutnávky, chutí 

skutočne výborne! Navštívime aj smutne známe mestečko Saint-Pierre 

(založené už v roku 1635), ktoré najprv v roku 1 780 zaplavili počas hurikánu 

osem metrové vlny, zničili všetky domy a pochovali 9 000 obyvateľov a v roku 

1902 erupcia sopky Pelée ho doslova zmietla z povrchu zemského (28 000 obetí 

a len dvaja prežili). Dodnes 

možno vidieť pozostatky 

tejto obrovskej sily, keď 

láva prekonala cestu viac 

ako desať kilometrov. 

Vraciame sa do hlavného 

mesta okolo Le Carbet, kde 

pristál Kolumbus v roku 

1502 a Gauguin namaľoval 

niektoré zo svojich 

najlepších obrazov. Ochutnali sme aj typickú  

kreolskú kuchyňu v Le Bambou v Morne-Rouge 

v jednoduchej,  avšak čistej reštaurácii. Nevynechali sme 

návštevu banánovej plantáže, banány už na strome boli 

obalené v igelitkách, aby sa k nim nedostal hmyz a aby 

mali lepšie podmienky na dozrievanie. 



A pred plantážou nás prekvapila dobre 

známa modrá tabuľa s hviezdičkami - 

banány, ktoré od nepamäti na ostrove 

pestovali, pestujú teraz s pomocou EÚ! 

Pripomíname, nezabudnite si na ostrov 

Martinik zobrať eurá, veď je súčasťou 

Francúzska. 

 

Ostrov Svätý Martin, jeho holandská časť,  (34 km2 a 37 500 obyvateľov) 

s hlavným mestom 

Philipsburg je známy najmä 

letiskom, na ktorom sa 

pristáva ponad uzučkú pláž 

Maho, prezývanú aj 

letisková pláž. Ostrov 

najprv zasiahol hurikán 

a potom zemetrasenie ďalej 

ničilo. Napríklad v prístave 

sú údajne vraky mnohých 

nepoistených lodí. Golf sme si nezahrali, golfové ihrisko sa ešte nezotavilo 

z hurikánu.  

 

more z pláže Maho 

 



Philipsburg z prístavu 

 

A čo dodať na záver? 

Ak sa rozhodnete pre cestu 

do Karibiku, určite mimo 

obdobia hurikánov. Treba 

si pribaliť dostatok 

opaľovacích krémov, ak 

plánujete cestovať aj na 

ostrovy, na ktorých sa 

hovorí po francúzsky nezabudnúť na eurá, vopred si povyberať zo širokej 

ponuky voľno časových aktivít. Určite nezabudnúť navštíviť nádherné pláže, 

možno sa vydať na cestu aj na bicykloch, motorkách či džípoch. Všade sa dajú 

využiť aj taxíky, každopádne si vopred dohodnite cenu. Odporúčam pribaliť aj 

repelent proti bodavému hmyzu. Najmä však odporúčam veľmi starostlivo si 

vybrať ostrovy, ktoré chcete navštíviť. 

Text Miroslava Dulova 

Foto www.mdgolfphoto.com 
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