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O S T R O V  D O M I N I K A

SECRET BAY
Zálivem Secret Bay se v roce 2017 přehnal huri-
kán Maria, který po sobě zanechal spoušť. Intim-
ní, luxusní a především ekologický hotel, který 
v zálivu na útesu sídlí, znovu otevřel koncem 
roku 2018. Návštěvníkům nabízí ubytování v šes-
ti vilách a nový wellness pavilon s restaurací, kde 
kuchaři na přípravu pokrmů využívají bylinky 
pěstované hned u restaurace. 

Hotel se budoval přísně bez pomoci těžké 
techniky, aby nepoškodil okolní přírodu. Uvědo-
mělý přístup k životu a potřeba soukromí tvoří 
opěrné pilíře tohoto hotelu. Každá vila je vybave-
ná vlastní kuchyní a bazénem a matka příroda jí 
dopřává pořádnou dávku soukromí. K dispozici 
je tady i množství aktivit jako jóga, prohlídky 
mořských jeskyní nebo soukromé hodiny 

malování, ale tím skutečným přínosem tohoto 
místa je jednoduše možnost vypnout a nebýt 
u toho rušen. I přesto je však v okolí několik 
povinných zastávek, které byste neměli vyne-
chat. Jednou z nich je návštěva zálivu Prince 
Ruperta, kde místní rybáři návštěvníky učí, jak si 
ulovit perutýny ohnivé, invazivní (ale taky chut-
né) mořské ryby, které poněkud narušují místní 
biodiverzitu. Ať už ulovíte cokoliv, na pláži si to 
pak můžete ugrilovat a strávit poklidný zbytek 
dne s jídlem, o které jste se postarali sami. 
POBLÍŽ LEŽÍ 531 hektarů chráněných mokřadů, 
korálových útesů a tropických lesů, které jsou 
součástí národního parku Cabrits. Leží asi 15 mi-
nut autem severně od hotelu. Na sobotním trhu 
v Portsmouth najdete spoustu úžasných míst-
ních produktů.
secretbay.dm

T H A J S K O

HOSTEL YARD
Hostel Yard v Bangkoku je zářivým pří-
kladem ekologického ubytování ve velko-
městě, které nemusí stát majlant. 
Recyklování je jen kapkou v moři eko 
aktivit, kterým se hostel věnuje (recyklo-
vaná je dokonce i budova, ve které sídlí: 
pokoje jsou vyrobeny z přepravních 
kontejnerů a odizolované recyklovaným 
papírem, díky kterému se nepřehřívají). 

Hostel sídlí v uzavřené zahradě a pod-
poruje všechno, co propaguje starostlivý 
přístup k planetě: hosté zde obdrží láhve, 
do kterých si mohou opakovaně čepovat 
vodu ze sdílené vodní stanice, pokoje 
osvětlují nízkoenergetické žárovky, které 
reagují na pohyb a mají časovače, a jogurt 
s marmeládou, který se podává u snída-
ně, je vyráběný ručně hned vedle hostelu. 
I částka, již zaplatíte za ubytování, podpo-
ruje environmentální projekty, třeba 
komunitní projekt Karen, díky kterému 
místní pracují na konzervaci lesa. 

I přesto vše zde však máte pocit, že jste 
ubytováni v řádném thajském hotelu 
– wifi zdarma, hodiny jógy k dispozici 
a knihovna plná cestopisů a bedekrů. 
V této městské oáze snadno zapomenete, 
že za zdmi hostelu jsou rušné ulice čtvrtě 
Ari. 
POBLÍŽ LEŽÍ bangkocké čtvrtě (včetně 
legendárního víkendového trhu Chatuc-
hak), které se dají objevovat i díky vlako-
vým tratím BTS Skytrain, které 
zanechávají minimální uhlíkovou stopu. 
Pokud budete chtít dojít až do historické 
čtvrtě Ratanakosin, budete se muset 
na závěr cesty trochu projít nebo si vzít 
taxi. 
theyardhostel.com
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