
DEN 1) Příjezd na Sokotru, pláž Delisha, město 

Hadibo (nocleh v hotelu)

� přivítání a vyzvednutí na letišti

� oběd v restauraci v Hadibo

� ubytování v Hotelu a krátké občerstvení

� doprava na pláž Delisha, můžete relaxovat a podnikat procházky v okolí

� užijete si opalování, koupání, lezení na písečné duně a můžete pozorovat krásný západ slunce

� večeře v restauraci Hadibo a nocleh v hotelu

DEN 2) Vádí Kalesan, pláž Arher

Po snídani přejezd do vnitrozemí ostrova a nenáročný hodinový trek dolů do Vádí Kalesan, jednoho z 
nejkrásnějších vádí na ostrově, které je lemováno bílými skalními útvary, kde se osvěžíte v křišťálově sladké vodě a 
uvidíte endemické rostlinné druhy, kraby a další zvířata.
Po občerstvení a piknikovém obědě vyšplhejte za asi hodinu a půl lehkým terénem zpět k autu a přejedeme autem 
do oblasti Arher - nejvýchodnější část výběžku ostrova, až 150 m vysoké písečné duny, které spočívají na 
vápencovém skalním masivu.Je to místo, které je proslulé krásnými východy slunce.
Můžete vylézt na písečnou dunu a zažít jedinečnou scenérii vytvořenou převládajícími západními větry, navátým 
pískem z moře s kontrastem tmavého skalního útesu. Jedinečnost tohoto místa umocňuje potok obklopený zelenou 
trávou.
Pokud budete mít štěstí, můžete pozorovat nebo zkusit chytit sladkovodní úhoře ve tmě.

Večeře a nocleh v kempu Arher.

DEN 3) Jeskyně Hoq, chráněná oblast Dihamri, chráněná oblast Homhil

Brzy ráno po snídani krátký přejezd autem do blízkosti jeskyně Hoq. S místním průvodcem dorazíte do cíle asi po 2 
hodinách výstupu. Jeskynní systém je dlouhý asi 10 kilometrů (přístupná je pouze přední část). Buďte připraveni, že 
uvnitř nejsou žádná světla. Odměnou vám bude prohlídka tisíců stalagnitů a stalagnátů a asi po kilometru uvnitř se 
dostanete k fascinujícímu jezírku.
Po tomto náročnějším treku z jeskyně se přesuneme do nedaleké chráněné oblasti Dihamri, nejbohatšího 
korálového útesu, kde můžete šnorchlovat a vidět úžasný podmořský svět jen pár metrů od břehu.
Murény, papouščí rybičky v hejnech, rejnoci, ježovky a mnoho dalších podmořských živočichů vám dá pocit, že 
plavete v akváriu.
Po obědě přejezd na náhorní plošinu Homhil - úžasné místo na severovýchodním cípu ostrova s velkou koncentrací 
stromů dračí krve (Dracaena Cinnabari), pouštních růží a kadidlovníků.

Kromě výjimečných rostlin je největším lákadlem na náhorní plošině Homhil také nekonečný bazén. Jedná se o 
přírodní jezírko nacházející se na okraji skalního výběžku a napájené několika malými potůčky. Můžete se zde 
koupat, pozorovat sladkovodní kraby a zároveň se kochat fascinujícím výhledem na Arabské moře.

Večeře a nocleh v kempu Homhil.

DEN 4) Amak (Omaq) bílá písečná pláž Indického oceánu, písečné duny Hayf (Zahaq), jeskyně Dagub
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Pokud se probudíte brzy ráno, můžete si opět užít krátké koupání a okolí jedinečné náhorní plošiny Homhil.
Po snídani se vydáme na méně obydlené jižní pobřeží Sokotry do překrásného tyrkysově modrého Indického oceánu
a místa nekonečných pláží s bílým pískem, na pláž zvanou Amak.

Čeká vás pohodové odpoledne, můžete si odpočinout ve stínu palem nebo si naplno užít koupání, opalování a 
poznávání okolí.
Při západu slunce navštívíme krásné písečné duny u vesnice Hayf. Nádherné místo, které navozuje pocit klidu, je 
neuvěřitelně fotogenické.

Podle času navštívíme dnes nebo zítra ráno cestou do vnitrozemí jeskyni Dagub.
U vchodu do jeskyně stéká po působivých krápníkových útvarech nejcennější položka suchého jižního pobřeží – 
čistá voda. V jeskyni nachází útočiště řada živočichů, zejména netopýři a rorýsi. Je možné dojet přímo k jeskyni.

Oběd/večeře a nocleh v kempu Amak.

DEN 5) Dixam Plateu, Derhur Canyon/ Fermhin Forest

Po snídani se vracíme autem zpět do vnitrozemí na náhorní plošinu Dixam. Mohutná soutěska přetíná náhorní 
plošinu Dixam místy až 700 metrů vysokými stěnami a vytváří dominantní výhled do okolí.

Z náhorní plošiny sjedeme autem do kaňonu Derhur lemovaného datlovými palmami a můžete se koupat v několika
průzračných jezerech. Barevný kontrast okolí připomíná výjevy z Jurského parku.

Po obědě se krátce vydáme na izolovanou náhorní plošinu lesa Fermhin, která je sevřena hlubokými kaňony. Nikde
jinde na světě nenajdete stromy dračí krve ( Dracaena Cinnabari ) v takové koncentraci jako zde. Charakteristický 
vzhled této jednoděložné rostliny a stáří většiny z nich vás uchvátí

Něco speciálního :

Mezi nejstarší ekosystémy na Zemi patří lesy se stromy dračí krve ( Dracaena Cinnabari ), které pocházejí z třetihor.

Stromy dračí krve ( Dracaena Cinnabari ) jsou symbolem ostrova, dorůstá do výšky 10 metrů, svou širokou korunou
a tvarem připomíná deštník nebo gigantickou houbu. Vysoce cenná dračí krev neboli červená míza je doslova 
pokladem. Má silné léčivé účinky a jeho využití je žádané i v kosmetickém průmyslu.

U místních rodin si můžete tento poklad koupit v malém množství a vyzkoušet blahodárné účinky – dračí krev!

Večeře a nocleh v kempu Fermhin

DEN 6) Qalansiyah, Detwah Lagoon

Po snídani ve Fermhinu přejedeme do západní části ostrova Sokotra a zároveň druhého největšího města 
Qalansiyah. Tento úchvatný výhled na lagunu Detwah umocňuje tyrkysová barva moře a sněhově bílý písek, který 
vytváří neuvěřitelnou scenérii. Detwah je plný života, můžete zde pozorovat rejnoky, želvy, nafukovací ryby, 
chobotnice a další úžasnou faunu této jedinečné lokality.

Západ slunce je také úchvatný a můžete si ho vychutnat na jednom z několika míst, ze kterých si můžete vybrat.

Oběd/večeře a nocleh v kempu Detwah

DEN 7) Qalansiyah, pláž Shoab (výlet lodí), Hadibo

Ráno po snídani odjíždíme z Qalansiyah na výlet lodí na slavnou pláž Shoab. Cestou je kromě setkání s rybářskými 
loděmi obrovská šance na nevšední setkání s delfíny. A ti nejšťastnější možná potkají žraloka obrovského.

Lodí projedete gigantické skalní masivy, které lemují opuštěné malé písečné pláže, jeskynní útvary, které obývají  
hejna kormoránů.



Shoab je krásná pláž, mnoho návštěvníků trvá na tom, že je nejkrásnější na Sokotře. Budete plavat v tyrkysové 
vodě, relaxovat pod mangrovovými porosty a užívat si poslední den na kouzelném ostrově.

Po návratu lodí do Qalansiyah a Detwah Lagoon bude připraven oběd a cesta zpět do Hadibo – cca 1,5 - 2 hodiny.

Pokud budete mít v Hadibo náladu, můžete si koupit pár drobností a navštívit místní trh.

Ubytujete se v hotelu a po lehkém odpočinku si dáte poslední večeři v restauraci.

DEN 8 ) Odlet ze Sokotry

� odhlášení z hotelu

� snídaně v restauraci Hadibo

� doprava na letiště Socotra, rozloučení

Socotra.cz zajišťuje

� vstupní formality – vízum vyřízení, zajištění letu Abu Dhabi – Socotra – Abu Dhabi

� 2x nocleh (první a poslední den) v hotelu Hadibo – úroveň Hotel 1*- 2*, dvoulůžkový pokoj, WC, sprchy, 
klimatizace. 

� Na vyžádání je možné zajistit nejlepší Hotel na Socotře - úroveň 3*, cena individuálně.

� 4WD auto / Toyota Landcruiser nebo podobné vozidlo 4x4

� zkušený řidič a anglicky mluvící,osvědčený, znalý a zkušený místní průvodce

� plná penze včetně občerstvení a nealkoholických nápojů, neomezená spotřeba vody, veškeré kuchyňské vybavení

� veškeré kempingové vybavení, stany, matrace, deky, polštáře, nádobí (doporučujeme vlastní spacák - letní komfort)

� veškeré poplatky do rezervací a chráněných oblastí Socotra
- výlet lodí na nejvzdálenější pláž Shoab

Služba není zahrnuta:

- osobní pojištění
- spropitné pro průvodce a řidiče
- mezinárodní lety

Upozornění: Toto je itinerář prohlídky doporučený na základě našich dlouholetých zkušeností. Je možné zajistit 
různé varianty zájezdu na základě vlastních požadavků.


