Fotovýlety 2019
Vážení,
na základě bohatých zkušeností z minulých let jsem si dovolil sepsat takový malý přehled možných
fotovýletů a expedic ( říkám tomu snář :) ), na které byste se v nadcházejícím roce ke mě mohli přidat
a kam bychom mohli třeba i společně vyrazit. Uvedeny jsou i přibližné termíny, které se ale nedají
předem úplně přesně odhadnout, důležitý je i momentální vývoj počasí – a je to hlavne o vzájemné
dohodě…
Jde vyloženě o nabídky spolujízdy, kdy se mnou můžete cestovat za úhradu si podílu na všech, s
výletem souvisejících, nákladech - tedy platí si za sebe každý všechno sám. Program cesty je zhruba
předem navržený, po dohodě jej ale můžeme libovolně upravovat.
Cestovní pojištění, osobní potřeby, příp. bydlení, radovánky apod. si také musíte hradit samozřejmě
ze svého zvlášť ! ( Nejsou to žádné workshopy ani jiné „stádné akce“ nebo „fofrvýlety“, nejsem
cestovka, nic dogmaticky neorganizuji ani se tímto neživím ! Jsou to pouze společné cesty několika
samostatných a svéprávných nadšenců se stejnými zájmy ! ) Aby se zachovala určitá úroveň, hodnota
a pohoda výletu, je počet zájemců o spolujízdu omezen na max. tři. ( Případným dalším zájemcům
jsem samozřejmě ochoten pomoci a poradit, musí být ale ve všem soběstační. Vše je věcí dohody… )
Jedná se o opravdové výlety a pobyt v přírodě a „divočině“, není to nic pro „mastňáky“, takže spí se
většinou ve stanech ( mimo zimy - to je možnost spánku v autě s nezávislým topením - ale pouze pro
dva lidi ), myjeme se v přírodě, koušou nás komáři, jíme ze zásob, atd. Je-li ale možnost, samozřejmě
se stavíme na místních specialitách v restauraci nebo u přátel, tamtéž se občas umyjeme v teplé
vodě, vyspíme v posteli… ;) Není se toho ale třebá bát, běžně s námi jezdí i dívky a ženy a zvládají to
v pohodě a s elegancí !! Odměnou za veškerá toto "utrpení" bývá, že nám je přírodou dovoleno zažít a
spatřit to, co před ostatními zůstane navždy skryto... ;)
Cestuje se terénním autem Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery - oboje plnohodnotné 4x4,
což by mělo zaručit určitou nezávislost, pohodu a klid za všech podmínek. Dále např. do dunajské
delty si loď vezeme vlastní – jinak by se tam už dnes člověk bohužel nedoplatil :( a místní jsou
orientováni spíše již jen na několik stále stejných turistických okruhu nebo na rybolov v místě. Ta
nejkrásnější a opravdu zajímavá místa jsme si museli najít sami… ( Ještě je možné s sebou vzít na
určité akce i pramičku s motorkem, nafukovák nebo kanoe… )
Turistickou výbavu by měl mít každý vlastní ale mohu i přiměřeně vypomoci. Např. výkonný plynový
vařič vozím vždy. Jinak zvlášť doporučuji takový stan, který jste schopni co nejrychleji ( a třeba i potmě
) postavit – ušetříte si spoustu utrpení… :)
To je zhruba vše, jedno – třídenní výlety sem ani nepíšu, to je vždy na momentální situaci a větru dešti dopředu zatím ještě pořád poručit neumíme… ;)
Pokud by vás něco oslovilo, a chtěli byste se třeba přidat, napište mi na : livot@atlas.cz
( A máte-li třeba i nějaký nápad kam nebo za čím se vydat a sami si netroufáte nebo byste se chtěli
podělit, dejte vědět – možná něco společně vymyslíme… )

+++ JEŠTĚ UPŘESNĚNÍ OPAKUJÍCÍCH SE DOTAZU :
- orientační cestovní náklady pro výlety "po okolí" je cca 500-600 kč na den a osobu, pro výlety do
vzdálenějších oblastí je to cca 1000-1200 kč a do těch hooodně vzdálených je to výlet od výletu...
Konečné náklady si pak určí stejně každý sam - podle svých potřeb a hlavně spotřeb :)
- pro Nikonisty možnost zapůjčení kvalitního zoom teleobjektivu Tamron 150-600 !
- termíny jsou zodpovědně navrženy dle těch nejosvědčenějších z minulých let - nejsou ale předem
závazně určeny, vždy je malá rezerva (+/-) na sladění časových možností spolucestujících a hlavně
na přizpůsobení se momentálnímu stavu přírody a počasí - málokdo asi někam jede rád zbytečně... ;)
- pro invalidní zájemce nebo pro ty, kteří mají nějaké zdravotní omezení lze některé výlety upravit
"na míru" - zvlášť poznávací cesty v deltě Dunaje ! Mám s tím už zkušenosti, stačí mi jen napsat vaše
představy a možnosti...
- mohu výhledově nabídnout i klasické průvodcovské služby - buď podle vaších přání nebo vámi
daného programu, případně mohu na požádání program i připravit.
- další novinky a zajímavosti přidávám ( nejen já ) i v Facebookové skupině "Cestujeme divočinou
Evropy, Asie a Afriky autem" = srdečně zvu ! :)
= a to nejdůležitější na konec - pokud chcete být přednostně informováni o chystaných
novinkách a nabídkách, doporučuji zaregistrovat se zde : R E G I S T R A C E

________________________________________________________
________________________________________________________

Zde je několik "tradičních cestovatelských možností" - dohodneme se na něčem společně ?
( Vždy uvádím vhodné možné termíny, konečné datum lze stanovit dohodou podle časových možností
jednotlivých zájemců... )

2. polovina ledna (na výběr z) :
1.) cca 6 - 8 dní, podle počasí, sněhu a hlavně podle mrazu
= Severovýchod Polska, Litva ( losi, bobři, vydry, zubři, jeřábek(?), drobné ptactvo,… )

2.) cca 8 - 10 dní v případě zajímavého přídělu sněhu nebo řádných mrazů = Rumunsko - delta
Dunaje + pobřeží Černého moře až do Bulharska ( bernešky rudokrké + další zimující ptactvo,
národopisné a krajinářské motivy, loď, místní tradice, historie, kulinářství,… :) ) Cestou možná
zastávka na kouzelných lokalitách Apuseni nebo dle přání...

od poloviny února + březen (na výběr z) :
1) cca 8 - 10 dní v případě zajímavého přídělu sněhu nebo řádných mrazů
= Rumunsko - delta Dunaje + pobřeží Černého moře až do Bulharska ( bernešky rudokrké + další
zimující ptactvo, národopisné a krajinářské motivy, loď, místní tradice, historie, kulinářství,… :) )Cestou
možná zastávka na kouzelných lokalitách Apuseni...
2.) cca 7-9 dní ( cca od 15.2. ) v případě mírné zimy a pěkného počasí
= Řecko – Albánsko - Makedonské pomezí, jezera s pelikány kadeřavými + další zimující ptactvo.
Cestou kouzelné krajinky, památky, národopisné a kulinářské zastávky… :)
3.) cca 6 - 8 dní, koncem března - podle počasí !
= Severovýchod Polska, Litva, Bělorusko ( tetřevi?, tetřívci, jeřábek, sovičky, zubři, losi, bobři,
drobné ptactvo, modrožáby!,… ) ( U Běloruska se je třeba rychle rozhodnout kvůli vízům ! )

Začátek až polovina dubna (na výběr z) :
1.) = Švédsko, Hornborga + okolí - jarní tah jeřábů + další fotografování dle momentální situace
( tetřevovití, krajinky atd.) cca 7 – 10 dní
2.) = okolo Velikonoc - spíše ale konec dubna = tradiční cesta Balkánem do Albanie a Řecka, s
důrazem na Bosnu a Hercegovinu ( po dohodě možno trasu poupravit )... Opět za krásami přírody,
spoustou živočichů - od moře až vysoko do hor - návštěva krásných a zajímavých míst kde se zastavil
čas, národopisnost, místní speciality,...

Konec dubna :
3.) = pokud by nevyšla cesta Balkánem, tak je dobrou náhradou i výlet na Severovýchod Polska,
Litva ( zubři, losi, jeřábci, tetřívci?, jeřábi, pěvci, spousta ptactva na tahu – hlavně vodní a bahňáci,
jarní krajinky… cca 7 – 8 dní

Květen :
= Cesta Balkánem - Velká poznávací výprava napříč západním Balkánem ( Srbsko, Chorvatsko,
Č.Hora, B+H, Kosovo, Makedonie, Albánie, Řecko... ). Za krásami přírody, za spoustou živočichů a
opeřenečků - od moře až vysoko do hor, návštěva krásných a zajímavých míst kde se zastavil čas,
národopisnost, místní speciality,... Prostě "expedice" jarní divočinou jak má být ! :) Cca od 15.5. na 14
dní

PS : zde bych rád upozornil na možnost, se kterou s kamarády právě laškujeme - udělat skupinu aut
( klidně se mohou přidat i motorkáři ) a vydat se společně na cestu různě se prolínajícími trasami. Už
jsem tomu věnoval poměrně dost času, velkou výhodou se jeví, že bysme se mohli cestou nejen
vzájemně upozorňovat na zajímavosti na právě projížděné trase ale zároveň by to byl přínos i pro
případ problémů cestou, pro bezpečné nocování, apod...

Červen :
= Velký poznávací okruh deltou Dunaje ( delta po souši i na vodě !! )
Druhá polovina měsíce nebo spíše až ke konci, na 14 dní = tradiční výlet do rumunské delty Dunaje +
části Bulharska ( ptactvo, obojživelníci, hmyz, flora, výlet lodí v panenské přírodě, rybaření, návštěva
moře, památky, historie, národopisnost, kulinářství, hory a vlastně asi vše, na co si člověk vzpomene :)
Návštěva kouzelných lokalit, kam moc lidí a civilizace nepříjde…;) Program rád upravím podle toho, co
vás zajímá, co byste chtěli vidět a zažít…

Červenec :
1.) = Skandinávie - úplný Sever, Laponsko, Varanger, Nordkapp...
cca 3 týdny, velká poznávací cesta severskou přírodou za krásami krajiny, zvířátky a opeřenečky,
poznávání života,...
PS : zde bych rád upozornil na možnost, se kterou s kamarády právě laškujeme - udělat skupinu aut
( klidně se mohou přidat i motorkáři ) a vydat se společně na cestu různě se prolínajícími trasami. Už
jsem tomu věnoval poměrně dost času, velkou výhodou se jeví, že bysme se mohli cestou nejen
vzájemně upozorňovat na zajímavosti na právě projížděné trase ale zároveň by to byl přínos i pro
případ problémů cestou, pro bezpečné nocování, apod...
2.) = jenom Runde na cca 10 dní ? ( papuchalci a další severští opeřenečci + nějaké ty krásy
přírody + cestou i něco dalšího, dle dohody... )
3.) = 2x na 14 dní nebo na 3 neděle, příp. i na celý měsíc do delty Dunaje ( delta po souši i na
vlastní lodi po vodě ! ) K tomu není co dodat...záleží na momentální dohodě ;)

Srpen - ?? ( možno delta Dunaje, Ukrajina, Moldávie, Podněstří, Rumunské hory,... )

Září (na výběr z) :
1.) cca týden, podle počasí
= Alpy – kouzelné krajiny, svišti, kozorožci, kamzíci… cestou možná návštěva zooparků apod.
2.) cca týden, dle počasí !
= Polsko ( jelení a losí říje, tah jeřábů, zubři… )
3.) cca týden, dle počasí !
= Dánsko, Holandsko, Polsko... - cesty nejen za jelení říjí ale i za jinými zvířátky :)
4.) cca 14 dní
= Balkán ( dle momentálního zájmu, spíše ale jih... příroda, památky, hory, moře, národopisnost,
místní lahůdky,... )

Říjen :
cca : 14 dní ( cca po 10.10. ) = Rumunsko - Apuseni
Cesta za pohádkově vybarevnou krajinou podzimních hor na západě Rumunska, návštěva krasových
oblastí, klášterů, odlehlých vesniček kde jako by se se zastavil čas, cestou všude vinice, ovoce,
zelenina… Národopisnost, historie, tradiční pochoutky a speciality, zážitky, prostě jedno z NEJ míst,
které znám...

druhá polovina října - zač. listopadu :
cca : 7 – 14 dní, dle počasí a momentální situace
= Maďarsko (+ Rumunsko ?) – tradiční podzimní tah ptactva – především desetitisíce jeřábů ! K
tomu dropi, tažní ptáci, drobotina,... vyzkoušíme tradiční, léty osvědčená místa, kde se s nimi nejlépe
setkat... :)
K tomu dle zájmu možný okruh kouzelnou rumunskou přírodou na osvědčených místech Apuseni,
Retezatu, Fagarase... :)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prakticky po celý rok je pak i možnost návštěvy rumunské delty Dunaje :
= cca : 9 - 14 - 16 - 22 dní, vše podle momentální situace, dohody a počasí...
= tradiční výlety ( i krátké - poznávací ) do rumunské delty Dunaje + části Bulharska ( ptactvo,
obojživelníci, hmyz, flora, několikadenní plavba lodí a pobyt na vodě v srdci delty - v panenské
přírodě, rybaření, návštěva moře, památky, historie, národopisnost, kulinářství, hory a vlastně asi vše,
na co si člověk vzpomene. :) Návštěva a pobyt v kouzelných lokalitách, kam moc lidí a civilizace
nepříjde…;) Program rád poradím podle toho, co vás zajímá, co byste chtěli vidět a zažít…

( čtrnáctidenní varianta je určena i těm, kteří by se byli schopni dopravit do nebo z delty po vlastní ose,
např. autem z půjčovny a prostřídat se. Je to asi maximum zážitků za nejnižší náklady – podrobnosti
osobně ). NA DOTAZ !! Kvůli koordinaci při součastném větším počtu zájemců...

PS : spolu s několika kolegy laškujeme i s myšlenkou na takový trochu delší "poznávací výlet"
směr východ, spíše ve druhém pololetí ( Gruzie, Armenie, Kazachstan, Mongolsko, Rusko,... )
kdyby jste měl někdo zájem nebo nějaký tip, nápad apod., určitě se ozvěte !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To je zatím zhruba vše. Pokud by se během roku nabídlo něco dalšího, můžete se buď přihlásit k
odběru novinek ZDE nebo občas nahlédnout do Aktualit...

