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Cesta do Somalilandu – země, která oficiálně neexistuje

Putování bájným Hararem, na kterém si vylámali zuby slavní cestovatelé, khat – místní droga, bez
které tu nikdo neumí ţít, hlavní město Hargeysa, tajemná Berbera, jeskynní malby Laas Geel a
Somálci snící o samostatném státě.

2.

Guinea Bissau – putování přes hory a savany na největší Africký
karneval

Putování horami na divoko mezi Senegalem a Guineou, zapomenutý svět, karneval, o kterém
nikdo neví, cesta do Ţabé, neznámé ostrovy Bijágos, které jsou posledním rájem Afriky.
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Bulharsko jak ho neznáte – všichni tam byli, ale mnohé unikáty
neviděli

Země, která ukrývá mnohá překvapení, hory Stara Planina, Rilský klášter, Madarský jezdec,
Trákové, hrobky tráckých králů, sedlo Šipka místo svobody, Trjavna, stará architektura a milí lidé.

4.

Mystické Bulharsko – stále živé prastaré zvyky, rituály a tajemství

Bulharsko je plné různých zvyků, rituálů a tajemných společenství, která mají často kořeny
v dobách předkřesťanských. Vydejte se na cestu za vědmami, tajemnými postavami i na
energetická místa po celé zemi.
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Kamerun – Afrika v jednom – pralesy, hory, pouště, savany i
vodopády

Ţádná jiná země v Africe nenabízí vše v jednom. Vydáme se do deštného pralesa národního parku
Korup, na vrchol sopky Mount Kamerun, mezi savany parku Waza, za slony, ţirafami, k Čadskému
jezeru i na audienci za sultánem.

6.

Danakhilská proláklina – cesta za solnou karavanou do nejhorší
výhně na světě

Danakhil je povaţován za nejhorší peklo na zemi, ale i tady ţijí lidé a putují sem karavany za solí.
Dostat se do Danakhilu není jednoduché, ale zpět to můţe být ještě těţší. Také se podíváme do
Addis Ababy a severní Etiopie.
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Etiopie a její milénium – cesta také fascinující zemí po stopách
králů

Etiopie ještě poměrně nedávno byla uzavřenou zemí. Dnes však můţe kaţdý obdivovat
multikulturní zemi, kde ţijí křesťané, muslimové i animisté. Vydáme se z Addis Ababy do malých
vesniček i měst. V Lalibele si uţijeme oslavy Nového roku, podle starého koptského kalendáře.

8.

Holandsko – země větrných mlýnů, tulipánů a sýrů

Holandsko není jen Amsterdam, ale také spousta kanálů, parků, malých městeček i fascinujících
památek a atrakcí. Cesta povede z Amsterdamu ze známých Coffee shopů za procesím
v Derdemonde, které se koná jednou za deset let, do parku Keukenhof s miliony tulipánů,
květinovým korzem i mezi větrné mlýny, nebo do přístavu Rotterdam.
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Holandsko na lodi – z vody je země úplně jiná, romantické plavby
po kanálech i jezerech

Z lodě vypadá kaţdé místo úplně jinak. Putovat na lodi je velké dobrodruţství, musíte hledat
kotviště, zvedat mosty a také hledat svůj cíl. Cesta lodí povede jak Středním Holandskem, tak
Frískem.

10. Uzbekistán – hedvábná stezka, po stopách civilizace
Na území Uzbekistánu najdete ty nejznámější skvosty opěvované cestovateli od Marka Pola po
Alexandra Velikého, ať uţ se jedná o kontrast fascinujících měst jako je Buchara, Samarkand,
Shakrisabs, nebo poušť Kyzkulum, či lodní pohřebiště ve vysychajícím Aralském jezeře.
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11. Flandry – romantická města, pralinky a pivní království
I kdyţ jsou Flandry součástí Belgie, nabízejí svůj odlišný pohled a kulturu. Bruggy jsou povaţovány
za jedno z nejhezčích měst světa, památky Ghentu udivují dodnes a centrum brusičů diamantů
v Antverpách je nejvyhlášenější. Jsou zde však i festivaly, lov garnátů nebo oblíbená čokoláda a
pralinky.

12. Srdce Afriky – odvážná výprava do Střední Afriky za posledními
Pygmeji
Střední Afrika je posledním rájem přírody, kde turisty zatím nepotkáte. Panenské pralesy, divoká
příroda, kaţdodenní úplatky, prvosjezd řeky Sanghy na gumovém člunu, cesty pralesy, hledání
posledních Pygmejů, kteří dosud ţijí tradičním způsobem ţivota a také hledání odpovědí o stavu
naší civilizace.
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Přednášky jsou vytvořeny jako ucelené pásmo o zemi. V některých jsou vkládány videoklipy a
hudba. Moţností je i připravit přednášky zaměřené pro školy.
Uvedené přednášky je moţné objednávat na následujících kontaktech:



e-mail tom@tomaskubes.cz
telefon 603 835 909
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