S kým se vydáme...
Jan Brett

Jiří Tvaroh

Od roku 2011, kdy se manželčina rodina rozhodla koupit v JAR farmu
se věnuji obchodu s Afrikou a cestování. Připravuji cesty na míru pro
malé skupiny cestovatelů pouze v regionu, který důkladně zná a
miluje.

Fotografuji přibližně 20 let - komerční fotografie pro firmy
a reportáže ze svateb. Kurzy fotografování v ČB pro začátečníky
i pokročilé pořádám od roku 2012. Lektoruji také pro
Centrum
Fotoškoda v Praze nebo pro Nikonškolu.

Kam se vydáme…
Jižní Africe sami místní říkají svět v malém. Vysoké hory, dva oceány, savana, pouště, lesy a hlavně neuvěřitelně bohatý svět zvířat.
Naše cesta je plánovaná jako jakési první seznámení s tímto bohatým světem. Za poměrně krátkou dobu a bez zbytečně dlouhého
cestování uvidíme to nejlepší z Jihoafrické republiky. Vykoupeme se v Indickém oceánu, projedeme chudé Svazijské království,
nahlédneme do předhůří Dračích hor a skončíme v ikonickém Krugerově národním parku velkém jako Anglie a plném těch
nejtypičtějších afrických zvířat.

Proč s námi…
Honza z Original Afrika je zvyklí připravovat každou cestu na míru požadavkům cestovatelů. Kromě malých, privátních skupin a
nadstandartního servisu chce každou cestu pojmout jako originál a vždy nabídnout jistou přidanou hodnotu. Cesty nesmí bavit
pouze cestovatele, ale i jeho. Tentokrát bude touto nadstavbou účast Jirky Tvaroha, skvělého fotografa a lektora fotografie. Díky
němuž převedeme zážitky v kvalitně zaznamenané vzpomínky. Jirka nám pomůže s předcestovní přípravou vybavení, samotným
focením v různých situacích a různých objektů a následně i s editací fotografií.

Pro koho je cesta určená...
Nejde o žádnou hardcore expedici. Jihoafrická republika je místem pro “soft” safari díky rozvinuté infrastruktuře, dobrým cestám a
skvělým službám. Hlavu budeme každý den skládat v klimatizovaných chatkách, nebo lodžích se sprchou a veškerým evropským
standardem. Na snídaně budete vzpomínat ještě dlouho po návratu a pojedeme pohodlnými klimatizovanými dodávkami s
občerstvením, abychom měli dostatek prostoru pro fotografické vybavení a mohli se soustředit na krásy kolem sebe. Cesta je tak
určená zejména pro začátečníky a mírně pokročilé fotografy a cestovatele, jednotlivce, páry, nebo menší skupiny. Pokud se Vám
cesta s námi bude líbit, připravujeme i expedici do “divoké”, “off-road” Afriky se stany, kde budete moci vyměnit komfort za
adrenalin a kde dostane veškeré vybavení podstatně víc zabrat.

Highlights...
iSimangaliso Wetland Park - tento v UNESCO zařazený park je
jedinečný svým ekosystémem s mokřady a pobřežím Indického
oceánu. Velká pětka, bílé pláže, řeky a mokřady s hrochy a Indický
oceán plný velryb a tuňáků.
Hluhluhwe iMfolozi - hornatý park s největší populací nosorožců
dvourohých a tuponosých v celé Africe. Právě zde je největší šance
zahlédnout tyto kriticky ohrožené ikony Afriky.
Svazijské království - chudé horské království, kde poznáme tíhu a
složitost autentického života v Africe. Svazijsko se chlubí několika
menšími parky bez návalů turistů, ale Honza má rád zejména
rukodělné dílny několika svých dodavatelů.
Panorama Road - cesta klikatící se předhůřím Dračích hor, která je
vyhledávaná díky dechberoucím vyhlídkám, vodopádům, největšímu
zelenému kaňonu světa, válečné historii, která se psala za Búrských
válek a zlaté horečky.
Kruger National Park - doslova ikonický, nejstarší park Afriky velký
jako Anglie. Krajina se mění z vlhké a hornaté na jihu parku, do
klasické africké savany plné baobabů a akácií na severu. Obrovská
koncentrace slonů, mnoha druhů antilop, žiraf, buvolů, pakoňů, zeber,
nebo ptactva láká turisty z celého světa. Doslova výkladní skříň
Jihoafrické republiky.

Itinerář
Jde o návrh itineráře, který můžeme v detailech upravit dle potřeb konkrétní skupiny cestovatelů. Navštívíme dvě země (JAR a Svazijské
království) a tři provincie JAR (Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga, Limpopo, v provincii Gauteng budeme pouze přestupovat do letadla):
1.-3. Den

Pobřeží Indického oceánu, St.Lucia a iSimangaliso Wetland Park

4.-6. Den

Národní park Hluhluhwe iMfolozi a Svazijské království

7.-9. Den

Kruger National park a Panorama road s největším zeleným kaňonem světa

K focení
Účast Jirky Tvaroha je právě jednou z podob přidaných hodnot, jimiž jsou cesty s Honzovou Original Afrika typické. Nemusíte být zkušený
fotograf s výbavou za stovky tisíc, aby pro vás měla Jirkova přítomnost význam. I při focení, ať už čímkoli, třeba i mobilem, platí určité zásady.
Proměňte tak, pod Jirkovo dohledem, své úžasné zážitky ve vzpomínky zachycené na fotografiích.
1. Před odjezdem probereme, co od Fotoexpedice očekáváte, jaké máte vybavení, jak jej chránit, co by bylo dobré případně dokoupit.
2. Témat k zachycení bude opravdu nespočet. Čeká nás rozmanitá krajina, detaily, noční obloha, místní obyvatelé a samozřejmě divoká zvířata.
3. Při fotografování budu často vedle vás - poskytovat rady. Při volné chvíli si foto protřídíme v notebooku, poskytnu vám zpětnou vazbu.
4. Po návratu do ČR se sejdeme v kavárně Original Afrika. Společně zavzpomínáme, promítneme fotografie a pozvat můžete další členy rodiny ;-)

Kde najdu více info, jak se přihlásit?
Cena při 8 účastnících je 45 000,-za osobu
V ceně: dva průvodci, dvě klimatizované dodávky, vstupy do národních parků iSimangaliso, Hluhluhwe iMfolozi, Kruger NP, ubytování ve vyšším
standardu v klimatizovaných chatkách, nebo lodžích, vždy s vlastními koupelnami, snídaně, alko a nealko neustále na palubě auta, diesel, mýto,
pojištění proti úpadku CK a služby fotokurzu.
V ceně není cestovní pojištění, rybaření a další aktivity jako například night drive, morning walk atd., letenka (odhad 15 tis.).
Stravování: snídaně v ceně, pití (víno, pivo a nealkoholické nápoje) na palubě vozu v ceně.
Pro více informací kontaktujte Honzu: brett@original-afrika.cz
Předpokládaný termín: 15. - 26. 11. 2020
Další termíny plánujeme - ozvěte se, pokud si přejete být informování.
Potvrďte prosím nezávazně předběžný zájem. Pokud to epidemiologická situace kolem onemocnění Covid-19 umožní, rozhodneme o konání
cesty do konce srpna. Závazné přihlášky a zálohy bychom potřebovali v první polovině září.

