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Ostrov Roatán - poznávací a rekreační pobyt. 

__________________________________________________________________________________ 

Vítáme vás na ostrově Roatán v projektu České vesnice. Děkujeme, že jste nás navštívili a doufáme, že zde 

strávíte hezké chvíle spojené jak s poznáváním ostrova, tak i s odpočinkem. Projekt České vesnice Georgetown 

není standardním rekreačním rezortem s pláží a není takto ani koncipován. Česká vesnice je především 

zázemím a místem k bydlení odkud se podnikají jednotlivé výlety za koupáním, poznáváním ostrova a jeho 

pozoruhodnostmi. Ostrov Roatán je velmi rozdílný od většiny destinací, které jste měli možnost poznat. 

Postupně se o tom přesvědčíte. Je to ostrov protikladů, ale právě proto nabízí prakticky všechno, co si jen 

můžete přát. Jestli chcete ležet a odpočívat na pláži, můžete vyjet každý den na jiné nádherné místo. Pokud 

chcete strávit aktivní poznávací pobyt a ochutnat od každého kousek , pak vás čeká velmi mnoho zajímavých 

zážitků. Vítejte v České vesnici na karibském ostrově Roatán. Nezapomeňte, že je projekt pořád ještě ve 

výstavbě, což znamená občas mírná omezení. Vynasnažíme se, aby vás stavba omezovala a rušila co nejméně. 

Děkujeme za pochopení. 

      

Poloha České vesnice je ideální, prakticky někde v pomyslném středu ostrova. Vzdálenost od hlavní páteřní 

silnice, která vede celým ostrovem od západu na východ, je 2 km. Na tomto rozcestí se můžete rozhodnout, zda 

chcete do více exponovaných turistických míst, která jsou vlevo v západní části ostrova (směrem na French 

Harbour a Coxen Hole), nebo vás více lákají přírodní, turisticky neposkvrněná místa ve východní části ostrova 

(směrem na Oak Ridge a Diamond Rock). Převážná většina návštěvníků má zájem vyzkoušet vše. Abyste poznali 

ostrov Roatán lépe, potřebovali byste na to alespoň měsíc. Nenechte se tedy zmást jeho velikostí. Budete 

překvapení co vše zde naleznete.  

 

Nezbytností k pobytu na Roatánu je dopravní prostředek. Místní půjčovna CONO, zahraniční půjčovna HERZ a 

další nabízejí auta různých kategorií. Pro běžný pohyb stačí malá vozidla jejichž cena se pohybuje do 40 

USD/den. Mezi nejoblíbenější auta patří malé 4x4 Suzuki Jimmy, které vás nenechá stát ani na blátivé cestě po 

dešti. Pokud můžeme doporučit, pronajměte si vozidlo 4x4, poznáte tak i místa, kam se běžné vozidlo 

nedostane a můžete se pohybovat bez omezení po celém ostrově. Pro silniční vozidla s pohonem jen dvou kol 

nedoporučujeme jezdit mimo asfaltové nebo betonové cesty, především pokud zaprší. Půjčovny vyžadují platbu 
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a garanční zálohu placenou kartou, přijímají jen embosované karty a běžné je vyplnění bianco šeku na 1.000-

1.500 USD. Druhý šek slouží pro platbu za pronájem. Nutností je samozřejmě platný řidičský průkaz a půjčovny 

vyžadují věk řidiče nad 21 roků. Při řízení se mohou střídat podle pravidel nastavených autopůjčovnou pouze 

dvě osoby.  

   

Jestliže jste se rozhodli při pobytu na ostrově občas pracovat nebo komunikovat s blízkými, je možné zakoupit 

datovou kartu do mobilního telefonu, nebo tabletu u společnosti TIGO v nákupním centru Mega Mall plazza u 

města French Harbour. Stejně tak je možné zakoupit USB modem s datovou kartou pro napojení na internet do 

běžného počítače. Můžete si podle uvážení koupit týdenní, nebo měsíční kredit. Pro telefonování i přístup na 

internet do chytrých mobilních telefonů se zvlášť kupuje kredit na telefon a zvlášť na přenos dat. Běžné jsou 

standardní i „mini“ karty (do modernějších telefonů), které vám na místě upraví podle potřeby a zprovozní 

přímo personál v obchodě TIGO. V místních podmínkách fungují telefony pracující s frekvencí 1900. Všechny 

běžné moderní telefony toto splňují.  

Pobyt v České vesnici není standardním rekreačním pobytem v rezortu s plnou penzí , nebo polopenzí. Všechny 

bungalovy a apartmány jsou vybaveny kuchyňkami a ledničkami. Předpokládá se, že snídaně a večeře si 

připravíte sami a na oběd se zastavíte v bistru, restauraci, nebo se najíte v rezortu, kde budete trávit den. 

Nicméně na snídaních i večeřích se můžete domluvit s obsluhou naší restaurace, která zpravidla tyto služby 

nabízí. Pokud se budete chtít stravovat sami, veškeré základní potraviny koupíte v síti místního obchodního 

řetězce ELDONs ve French Harbour, nebo v dalších nákupních centrech, kterých je na Roatánu několik. Nákupy 

ovoce a zeleniny, ryb a podobně vám poradíme na místě podle vašich požadavků... 

   

 

 

Doporučujeme vám využít místní placené průvodcovské služby, které vám po dohodě zajistíme. Usnadní vám 

to pobyt a orientaci na ostrově. Pro základní poznání ostrova, abyste se zorientovali, by vám měl stačit 

doprovod na dva až tři dny. Současně s místy ke koupání a relaxaci vám průvodce ukáže místa, kde a co 

nakupovat, čemu se naopak vyhnout a podobně.  
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Místa ke koupání a odpočinku: 

Na ostrově Roatán jsou desítky možností ke koupání a relaxaci. V uvedeném seznamu vám popíšeme jen ta 

z nich, která využíváme vzhledem k naší poloze nejčastěji. Prakticky na každém sjezdu k vodě jsou místa, kde se 

dá koupat. Některá jsou upravená, jiná jsou neupravená. Je na vás, která další krásná místa objevíte sami. 

Některá jsou vhodná na krátkou zastávku s vykoupáním a občerstvením, jiná jsou vhodná na celodenní pobyt. 

 

Turquoise bay: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 5 min. autem, 

odbočka vpravo. Na hlavní cestě je dobře značen kamenným tarasem. V místě je restaurace s občerstvením a 

pláž. Současně potápěčská základna. Pokud se občerstvíte v restauraci nebo na pláži, pobyt a použití pláže se 

neplatí. Zde se dá strávit půl dne, i celý den odpočinkem. Resort je soukromý, zpravidla bez poplatku. Tento se 

vybírá jen při státních svátcích a významných událostech.  

   

 

Havana Beach: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 7 min. autem, 

odbočka vpravo. Na hlavní cestě je značen billboardem ze strany příjezdu od French Harbour. V místě je 

restaurace s občerstvením a dlouhá písečná pláž. Ideální je koupání z dlouhého mola, kde se dá současně 

opalovat a rybařit. Vedle mola je hezký umělý ostrůvek plný života, malých krabů poustevníčků a lastur. Pláž je 

soukromá, pokud se vybírá poplatek za vstup, pohybuje se zpravidla kolem 50 LPS za osobu/den. Auto 

doporučujeme zaparkovat na louce před vstupem na pláž. Tato pláž je v blízkém dosahu, tedy je možné ji využít 

jak na půl dne, tak na celý den. I zde se dá naobědvat, takže celodenní výlet není problém. 

   

 

Media Luna: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 8 min. autem, 

odbočka z hlavní komunikace vlevo na polní cestu. V polovině cesty, která vypadá, že nevede nikam se objeví 

upravená betonová cesta, která vede až do rezortu. Na hlavní cestě je rezort značen plastovým panelem 

viditelným směrem od French Harbour. Italský luxusní resort pro krásné chvíle v komfortu a soukromí. Tomu 

odpovídá i cena vstupu 60 USD/osobu/den , avšak all-inclusive. Pouze bez noclehu. Resort neumožňuje pobyt 
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dětí do 15 roků. Překrásná blankytná přírodní zátoka v kamenném zálivu s modrou lagunou. Lehátka na pláži 

nebo u bazénů před velkou palapou slouží k občerstvení po celý den. Provoz pro veřejnost je omezen 

kapacitou, zpravidla je potřeba ověřit předem, zda provozovatel umožní vstup pro osoby mimo standardní 

ubytované. Návštěvníci jsou především Italové, na ostrov létají přímé charterové lety z Milána. Pokud je 

umožněn pobyt, tedy samozřejmě na celý den se všemi službami a výhodami luxusního rezortu. Tento rezort 

není otevřen celoročně, je potřeba zjistit, zda je v danou chvíli v provozu.  

   

 

Parrot Tree Plantation: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 10 min. 

autem, odbočka vlevo, po projetí osady First Bight. Na hlavní cestě je dobře značen kamenným poutačem. 

V místě je restaurace ve stylové palapě s občerstvením a pláž. Současně s možností koupání v laguně je možné 

koupat se v kaskádách bazénů s vodotrysky a skluzavkou, avšak použití bazénů je zpoplatněno 10 USD/osobu. 

Při použití palapy k občerstvení se pobyt v laguně nezpoplatňuje, včetně použití lehátek a postelí na břehu.  

Tato společnost je projektem americké realitní kanceláře CENTURY 21 Johna Edwardse, na vstupní vrátnici je 

potřeba použít slovo „ palapa“ aby službu konající vrátný věděl, že jedete na pláž. Hned za vjezdem a vrátnicí se 

dáte vpravo po červené betonové cestě, která vás dovede až na místo. Zaparkujete po sjezdu z kopce vpravo na 

venkovním parkovišti a do palapy na pláži dojdete pěšky cca 100m po chodníku kolem budovy s upomínkovými 

předměty. Zde se dá najíst, krátce vykoupat, nebo strávit příjemně celý den. Obzvláště oblíbené je toto místo 

pro rodiny s dětmi, je zcela bezpečné, vstup do vody pozvolný a celý projekt je velmi hezky udržovaný, stříkaný 

proti muškám, komárům a pod. Společnost dbá velice na pohodlí a bezpečnost jak návštěvníků, tak majitelů 

jednotlivých apartmánů, takže zde můžete strávit bezstarostně celý den v naprostém klidu a ničím nerušeni. 

Pokud jste milovníci masáží, nebo jiných služeb, tyto se objednávají a platí na vstupní recepci parkoviště před 

bazény. Počítejte však s tím, že zde za masáže sáhnete hlouběji do kapsy. Ceny jídel a nápojů v palapě jsou 

standardní, na ostrově běžné. Obsluha příjemná s donáškou až na lehátko, nebo do vody.  

   

 

French Key: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 12-13 min. Ve vilové 

zástavbě periferie French Harbour je značená odbočka na Iguana Farm (leguání farma). Odbočka je vlevo z 

hlavní silnice při jízdě na French Harbour na vyvýšeném místě cesty. Odbočka je značená směrovkou i na 

mapách. Spojení s malým soukromým ostrůvkem French Key je zajištěno z restaurace Frenchys 44 lodí, která 
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vás tam kdykoliv převeze. Tady si budete připadat opravdu jako v ráji. Křišťálová voda, písečné pláže, příjemné 

posezení na lehátkách nebo v baru. Tady si vychutnáte sluníčko, klid, dobré jídlo i pití. Pobyt zde je zpoplatněn 

vstupným zpravidla 25 USD. Nicméně se sem stojí i za tyto peníze podívat. Mnoho návštěvníků je prostředím 

tak okouzleno, že se sem i přes relativně dražší vstupné pravidelně vrací. Součástí tohoto projektu je zoologická 

zahrada s množstvím exotických ptáků, lvem, jaguárem, opicemi a dalšímu drobnými zvířaty. 

   

 

Fantasy Island: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 12-13 min., 

odbočka je po dlouhé rovince vlevo, široký vjezd se středovou vrátnicí vás dovede k mostu spojujícím pevninu 

ostrova s ostrůvkem, kde vás zastaví ochranka. Pobyt je zpravidla zpoplatněn, hradí se na recepci uvnitř 

resortu. Podle sezony bývá 10 – 15 USD. Toto místo je velmi oblíbené především dětmi pro malou zoologickou 

zahradu, která je v prostoru celého resortu. Uvidíte zde leguány, opice, kachny, malé místní králíky aguti, kteří 

vypadají jako velká morčata a další zástupce živočišné říše typické ostrovní fauny. Projekt je bezpečný a tichý, 

zpravidla poloprázdný. Působí poněkud vybydleným dojmem, ale dají se zde strávit klidné, ničím nerušené 

chvíle v soukromí. Před hlavní budovou je obchůdek s upomínkovými předměty, mapami, potápěčským 

průvodcem po Roatánu a podobně. Dá se zde také najíst a zakoupit nápoje podávané na pláži.  

   

 

Pineapple Villas: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 15 min. 

Hotelový rezort  řetězce CLARION je situovaný vpravo při vjezdu do města French Harbour. Hotelové pokoje a 

apartmány jsou se vším příslušenstvím vhodné i pro náročnější klientelu. Ke každému domu s apartmány patří 

samostatné bazény, před restaurací HERBYS SPORT BARem a STEAK BARem je kaskáda bazénů. Pobyt zde je 

také zpoplatněn, veškeré informace obdržíte na recepci vpravo za vjezdem do areálu. Zde se dá nejen koupat, 

ale i navštívit fitness, masáže, kdykoliv se najíst, posedět u výborného vína s přáteli či pořádat oslavy a recepce. 

Poloha Pineapple Villas & Spa je velmi výhodná pro milovníky golfu, celý areál je v sousedství příjezdové 

komunikace ke golfovému areálu PRISTINE BAY, který je jen 50 metrů vpravo za Pineapple Villas směrem na 

French Harbour. 
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Golfový areál Pristine Bay: Vlevo od nás směrem na French Harbour. Z hlavní odbočky na křižovatce je to 15 

min. autem. Odbočka je hned po 50 metrech za ubytovacím hotelovým řetězcem Pineapple Villas . Prakticky se 

dá říci, že leží na vjezdu do French Harbour . V rámci golfového areálu můžete navštívit výbornou pizzerii, je 

možné se zde ubytovat (avšak ne příliš levně), využít služeb restaurace, kavárny, nebo další nabídky areálu. 

Možnosti využití bazénů, tenisových kurtů, golfového hřiště a pod. zjistíte dotazem na recepci Golf klubu.  

   

 

Pláže West Bay: Vlevo směrem na French Harbour ,přes města Los Fuertes a Coxen Hole na téměř 

nejzápadnější cíp ostrova Roatán. Časová vzdálenost autem cca 1 hodina jízdy . Na tato místa vedou dvě cesty. 

Můžete použít delší silnici po severní části ostrova a projet si tak mnohá místa, kde jsou rekreační a rezidentní 

projekty na Sandy Bay, (za benzinkou v Coxen Hole na výjezdu vpravo) nebo můžete jet kratší cestou přes 

Coxen Hole, přes město a Flowers bay (v Coxen Hole za benzinkou na odbočce vlevo do města). Použijte mapu 

ostrova, kterou obdržíte v autopůjčovně, a kde se snadno zorientujete. Potřebujete se dostat na rekreační pláže 

West Bay, na kterých jsou vedle sebe rekreační rezorty. Vzhledem ke vzdálenosti je vhodné podniknout tuto 

cestu jako celodenní výlet. Po sjezdu k nákupnímu centru na West Bay se dáte za budovou doprava na veřejné 

parkoviště a na pláž projdete veřejnou cestou kolem restaurace BANANARAMA, která bude pro vás 

orientačním bodem. Jakmile se ocitnete na veřejné pláži je na vás, kterým se vydáte směrem. Vedle sebe jsou 

tak na široké písečné pláži jeden rekreační resort vedle druhého. Jmenovitě: Henry Morgan, Mayan Princess, 

San Simon, Beach Club, Infinity Bay atd. Tato nejprestižnější pláž ostrova je veřejná, soukromé prostory začínají 

řadami lehátek u vstupů do jednotlivých resortů. Pro pobyt doporučujeme Bananarama , nebo San Simon, kde 

si můžete nechat svoje věci a jít se koupat, procházet po pláži, nebo navštívit okolní rezorty a prohlédnout si, co 

vše tato nejvyhlášenější pláž ostrova Roatán nabízí. Pokud využijete občerstvení v restauraci, stáváte se jejich 

hostem a neřeší zpravidla žádné vstupné. Tato pláž spolu s promenádním pobřežím sousedního West Endu jsou 

turisticky nefrekventovanější místa na Roatánu. Pokud budete plánovat celodenní výlet, doporučujeme soboty 

a neděle, což jsou dny, kdy není pláž zaplavena turisty z cestovních lodí - Cruiserů, a je tedy celkově prázdnější. 

Pokud pobudete v každém z rezortů na West Bay jen jeden den, jen na těchto plážích můžete strávit celý týden 

krásného, relaxačního pobytu. Pláže, přístup do vody, čistota a služby jsou vhodné i pro rodiny s malými dětmi. 

Rezorty jsou nejčastěji navštěvovány klienty z USA, Kanady a Itálie. Pobyty zde jsou výhradně all-inclusive.  
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Pláže a promenáda West End: Vlevo na západní cíp ostrova , zhruba 55 – 60 min jízdy . Stejně jako jste se vydali 

cestou na West Bay, se dostanete na pláže a do turistické zóny na West Endu, která je plná restaurací, 

pobřežních barů, obchůdků a dalších místních lákadel. Přes týden je zde život poměrně klidný, všechno ožívá 

především o pátečním a sobotním večeru, kdy se zde pořádají párty, diskotéky. Zde nebudete nikdy sami. Tady 

to žije nočním životem se vším, co k tomu patří. Koupat se dá na veřejné pláži, hned za vjezdem vlevo. Na West 

Endu také nejdete večerky, drobné soukromé samoobsluhy, směnárnu, množství stánků s upomínkovými 

předměty a pod. Časová vzdálenost z projektu České vesnice je vhodná na celodenní výlet s návštěvou West 

Endu, ale koupání doporučujeme nejlépe na sousední West Bay, které je jen pár minut jízdy dál. Ve špičce, 

která bývá ráno kolem deváté a odpoledne kolem čtvrté hodiny není problém strávit za volantem hodinu a půl 

pomalým popojížděním v koloně vozidel. To vše ale patří k folklóru ostrova Roatán. Zde se nikam nespěchá a 

čas není ničím pánem. Pokud chcete strávit večerní čas zábavou, ochutnáváním míchaných nápojů, tancem na 

diskotéce, posezením v některém z desítek barů a pod., vydejte se sem v pátek, nebo v sobotu kolem 20. 

hodiny. Na West Endu to pulzuje až do rána. Můžete se sem vydat klidně po půlnoci a najdete společnost a 

zábavu. 

   

 

Paya Bay: Vpravo od nás směrem na Oak Ridge. Časová náročnost 20 – 25 minut autem. Tentokrát se vydáme 

na východ ostrova. Z hlavní odbočky na křižovatce za Oak Ridge (směrem na Punta Gorda ) odbočujete vpravo 

na polní cestu, po které budete pokračovat podle mapy, stále rovně bez odbočování přes místní osady, pořád 

na východ ostrova. Americký, velmi působivý rezort Paya Bay je ideální pro chvíle strávené koupáním na pláži a 

návštěvou restaurace, baru, nudistické pláže a podobně. Milovníci soukromí, klidu a přírody tvrdí, že je 

nejkrásnějším rezortem na Roatánu. Zde se dá velmi příjemně strávit krásný den jen koupáním a posezením v 

restauraci, která je postavena na skalnatém výběžku s krásným výhledem na moře.  
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Marble Hill - potápěčská základna: Vpravo od nás směrem na Oak Ridge. Časová náročnost 15 minut autem. 

Vydáváme se opět na východ ostrova. Z hlavní odbočky na křižovatce za Oak Ridge (směrěm na Punta Gorda) 

odbočujete vpravo na polní cestu, po které budete pokračovat podle mapy asi tři kilometry. Krátce přejedete 

kousek betonové cesty s odbočkou doprava z kopce dolů a po 200 metrech vlevo je kamenná brána 

s označením Marble Hill - americká potápěčská základna. Zde nejdete ale převážně Čechy. Ti projekt řídí, dělají 

potápěčské kurzy i ponory, v kuchyni pracuje český kuchař, český manažer. Zde se můžete cítit opravdu jako 

doma. Kuchyně nabízí výborná místní jídla, ale také pizzu, mořské speciality, míchané nápoje a pod.  

   

 

Camp Bay: Vpravo od nás směrem na Oak Ridge. Časová náročnost 30 minut autem. Přírodní, moc hezká pláž, 

která je stranou zájmu turistů, protože je je západní části ostrova už poměrně daleko.  Cesta je shodná s cestou 

na Paya Bay. Odbočka vlevo je poměrně nenápadná mezi stromy (průvodce vám ji ukáže). Toto místo je ideální 

pro ty, kteří si chtějí užít naprostý klid a strávit den na pláži koupáním, četbou knihy nebo podobnou relaxační 

činností.  

   

 

La Sirena - bar: Vpravo od nás směrem na Oak Ridge. Časová náročnost 30 minut autem. Na východ ostrova 

zcela stejnou trasou jako jedeme na Paya Bay. Z hlavní odbočky na křižovatce za Oak Ridge (směrem na Punta 

Gorda) odbočujete vpravo na polní cestu, po které budete pokračovat podle mapy stále rovně bez odbočování, 
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přes místní osady, pořád na východ ostrova. Kolem Paya Bay pokračujete ještě několik kilometrů dál na východ. 

Jakmile minete rozestavěný rezort na pláži Camp Bay (vlevo), za zatáčkou se nám ukáže malý bar na vodě , toto 

je velmi známý La Sirena bar. Tady budete mít pocit, že se najednou čas zastavil. Říká se, že kdo nebyl v La 

Sirena a nedal si alespoň jeden Rum punch (RAMPANČ ), že nebyl nikdy na Roatanu. Lahodný nápoj se skládá 

z ledu, grenadiny, pomerančové šťávy a tří druhů rumu.( Ze 70 %, 60% a 32%). Upozorňujeme vážené hosty, že 

jeden Rum punch má sílu čtyř velkých skleniček destilátu a vypijete-li dva Rum punche , vypili jste 8 velkých 

skleniček destilátu! Příjemné pití v barvě pomeranče s chutí ovocné šťávy je však velmi zrádné a již mnoho 

návštěvníků La Sirena baru netrefilo domů. Po prvním koktejlu začíná zábava, po druhém se začíná zpívat a po 

třetím se zpravidla ulehá. Nepodceňujte prosím jeho sílu, každý druhý návštěvník boj s Rum punchem většinou 

prohrává. Je škoda strávit několik dalších dnů léčením kocoviny a foukáním ran…  

   

  

 

Další místa vhodná k návštěvě , další nabízené aktivity na ostrově Roatán:  

- Rybaření - možnost dohodnout se na mnoha profesionálních základnách, nebo to zkusit jen tak. 

- Golf - dá se zakoupit i jen jednodenní pobyt . 

- Delfinárium, mořské muzeum a potápěčská základna Anthony´s Key rezort. 

- Canopy Tours - výlety slaňováním v korunách stromů. 

- Iguana Farm - návštěva soukromé farmy s leguány, jejich krmení a fotografování, také další zvířata. 

- Vyjížďka na moře s lodí se skleněným dnem, prohlídka korálů, ryb a mořského dna - Glass Bottom. 

- Zapůjčení lodního scooteru – Jetu – pláže West Endu, West Bay, rekreační rezorty. 

- Prohlídka mořského dna s ponorkou Stanley Submarines - West End. 

- Výlety na jachtě, nebo katamaranu do Rezervace Cayos Cochinos, Guanahu, Utilu a na další ostrovy. 

- Návštěva pevniny a přístavního města La Ceiba. 

- Letecký výlet - poznání Roatánu z ptačí perspektivy, soukromé letadlo podle požadované kapacity. 

- Výlet lodí na mangrový kanál, Santa Helena, Port Royal a východní ostrůvky od Roatánu. 

- Vodní lyžování, projížďky lodí po okolí České vesnice, mangrový kanál, Oak Ridge apod. 

- Výlet lodí na Pigeon Cays , holubí ostrůvky s koupáním a prohlídkou východu ostrova. 

- Kajakování , kite-surfing a další vodní sporty provozované na moři. 

- Šnorchlování, nebo potápění s instruktorem na vybraném místě, nebo doporučené základně. 

- Vyjížďky na koních po pobřeží nebo do vnitrozemí ostrova. 

- Vyjížďka autem do jungle, návštěva rezortu Palmeto Bay na Sandy Bay. 

- Návštěva botanické zahrady Carambola Garden. 

- Paintball, sportovní střelnice na West Bay beach. 

- Masáže nabízené na pláži, rezorty nebo v Pineapple Villas, Parrot Tree Plantation, atd... 

- Výlet do města Copán na pevnině , na hranicích s Guatemalou. 

(minimálně tří – čtyř denní výlet, spojení letadlem a dálkovým autobusem Hedman Alas ) 
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Pro milovníky potápění je Roatán úplným rájem. Uvádíme jen několik nejdůležitějších potápěčských základen 

které jsou vyhlášené, ale prakticky každý rezort na Roatánu vám nabídne odborné služby doprovodu pod 

mořskou hladinu. Z těch nejdůležitějších uvádíme :  

- Anthony´s Key 

- Barefoot Cay 

- Coco View 

- Marble Hill 

- Fantasy Island  

- Henry Morgan 

- Mayan Princess 

 

Benzinky na Roatanu: 

French Harbour, Los Fuertes, Coxen Hole, West End 

 

Rychlé a levné občerstvení: 

Benzinka ve French Harbour, Los Fuertes, Coxen Hole,  

Rychlé občerstvení My day na Mega Mall Plazza 

  

C.A.T.S. - CENTRAL AMERICAN TRAVEL SERVICE, S.A. 

Czech Village 35, Jonesville Point 

Roatán, Islas de la Bahía, Honduras 

Kontakt pro zájemce o ubytování: 

Ing. Andrea Sasínová 

+420 603 276 378 

andrea@roatan.cz 

Kontaktní adresa v ČR: 

Poděbradova 133, Brno, 612 00 

 


