
POTÁPĚNÍ V MOSAMBIKU 
- manty a velrybí žraloci  

Nezapomenutelné potápění v oblasti Jangamo Bay v Mozambiku, která patří k 
jedněm z nejlepších na naší planetě pro pozorování velrybích žraloků a rejnoků 
mant. Většině potápěčů tak umožní splnění jejich velkých snů – potápění s 
největšími rybami naší planety. I přes to, že žralok velrybí dorůstá délky až 14m 
a rozpětí ploutví rejnoka manty dostahuje až 6,5m, jedná se o neškodné, 
mírumilovné tvory živící se planktonem a udivující svojí krásou i elegancí… 
Kromě nich pravděpodobně spatříme i hejna barrakkud, velké kanice, tuňáky, 
želvy, murény, spousty barevných tropických rybek na korálových útesech a 
možná i další druhy žraloků – nejčastěji guitar sharks, žraloků útesových,... 

   
 

Podmínky: Všeobecné podmínky účasti na pot.safari + Přihláška 

Orientační program akce: 

 
1.den: odlet z ČR  
2.den: přílet do Johannesburgu, přejezd do Maputa, prohlídka města, trhy, nocleh 
3.den: příjezd do Jangamo Bay, ubytování, prohlídka okolí 
4-10.den: 2x denně výjezdy výkonným, 12-ti místným zodiakem na pot. lokality v 
oblasti Jangamo bay. V období březen – duben by v této oblasti mělo být příjemné 
počasí bez velkých větrů s teplotami – vzduch cca \25/30C, voda 25-27. 
Manta Reef - světově proslulá lokalita, reef s hloubkami 21-30m, 30 min jízdy člunem 
od Tofo, se třemi čisticími stanicemi mant velkých nad kterými se téměř neustále 
vznáší i několik (občas až 10najednou) těto nádherných tvorů připlouvajících bez 
bázně až do těsné blízkosti potápěčů. Útes obývá i velký kanic tukula, kytarovec 
křivoústý, žraloci logunoví, trnuchy, električtí rejnoci, želvy, murény síťkované, 
rozedranci, netopýrníci, španělské tanečnice a občas i sem může připlout žralok 
velrybí či manty zakrslé… 
Praia du Roche - korálová zahrada s tvrdými i měkkými korály tvořená bludištěm z 
korálových balvanů a věží. Hloubka 5-18m, 18min. od Tofo, ideální místo pro 
pořizování makro fotografií. Kromě korálových rybek zde často můžete spatřit 
chobotnice, velké langusty i malé langustičky „čističe“ či nahožábré mlže včetně 
španělských tanečnic… 
Galeria - nejhlubší lokalita přímo na proti Tofo (7min. člunem, max. 36m), další čisticí 
stanice mant v hloubce 27-30m – pokud jsou zde manty, tak obvykle ještě ve větším 
množství než na Manta reefu (tj. často i více než 10 jedinců!!), kromě nich se zde 
zdržují manty zakrslé, obrovské trnuchy dosahující velikosti menším mant, žraloci 



leopardí a šedí útesoví, obrovská hejna kranasů a barracud, kanicové tukula a 
samozřejmě neuvěřitelně bohatý útesový život – rozedranci, murény (včetně vzácné 
murény nosaté), langusty, chobotnice a různé druhy i velikosti pestře zbarvených 
krevet… 
Amazon – vzdálenější lokalita na sever od Tofo (40min. člunem, max. 30m), během 
jednoho ponoru zde lze spatřit až 5druhů žraloků: šedého, bělocípého útesového, 
leopardího, rezavého a kytarovce křivoústého. Vzácně se zde objevuje i žralok tygří, 
poměrně často manty a siby skvrnité, trnuchy, kanicové, hejna dravých pelaktických 
ryb i klipek hejnových… 
Oasis – max. 26m, 30min od Tofo, možnost setkání se žraloky šedými, bělocípými 
útesovými, leopardími, vzácně i kladivouny bronzovými či žralokem tygřím. Kromě 
nich je toto místo domovem velkých hejn chňapalů pruhovaných a vysokočelých… 
Crocodile Rock – max. 16m, 15min od Tofo, mělká korálová zahrada, která je 
lahůdkou pro milovního makro života – jediná známá lokalita v oblasti, kde se 
vyskytuje vzácná kreveta harlekýnová, kromě ní samozřejmě mnoho druhů kor. ryb, 
električtí rejnoci, želvy, malí kytarovci,… 
Arena –max.14m, 10min od Tofo, další mělká lokalita podobná Crocidile Rock,ale na 
rozdíl od ní se zde často vyskytují na mělčině velrybí žraloci ! 
Saloon – max. 14m, 15min od Tofo, cílem tohoto ponoru je jediná jeskyně ve 
skalním bloku, která nabízí asi nejbohatší makro život v této oblasti – žijí zde murény, 
které čistí několik druhů krevet (např. hypolitka bělopásá, tanečník durbanský) 
zastoupených stovkami jedinců. Občas i sem zavítá překvapivě manta velká 
Tofino – max. 20m, 10min od Tofo, toto místo není typickou potápěčskou lokalitou 
ale díky vysoké koncentraci planktonu se sem za potravou stahují žraloci velrybí, 
manty velké i zakrslé a často se objevují I hraví delfíni… 
K setkání s velrybími žr. dochází většinou na volném moři při přejezdech na 
pot.lokality a většinou se s nimi šnorchluje 
11.den: odjezd z Jangama přes Maputo přímo do Kurger Parku, nocleh v Krugeru, 
celodenní safari. 
12.den: celodenní safari  
13-14.den: safari v Kruger parku 
15.den: Blyde river Canyon – fantastické údolí s druhým nejvyšším vodopádem v 
Africe, večer odlet  
16.den: návrat do ČR 

Zkrácená verze: 
12.den – safari v Krugeru 

13.den – ranní safari v Krugeru, přesun do Johannesburgu, odlet 
14.den – návrat do ČR 

Ubytování - v zařízených bungalovech pro 4-6osob 
Stravování - v místních restauracích nebo z potravin nakoupených v JAR nebo Maputu. V 
místních obchůdcích je také možno dokoupit základní potraviny, čerstvé ryby či langusty a 

ovoce… 
 
 
 


