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147 ZIMBABWE – BOTSWANA – NAMIBIE
CHARAKTERISTIKA AKCE
Jedná se o zájezd s důrazem na poznání. Ubytovaní budeme částečně v chatkách nebo pokojích s vlastním
příslušenstvím, se snídaní. Jedna noc v deltě řeky Okavango je zajištěna v jednoduchých stanech (matrace +
spacák k dispozici) s plnou penzí. Deltu budeme mít šanci poznat i během vyjížďky na kánoích mokoro. Po celou
dobu zájezdu budeme mít k dispozici pronajaté vozidlo, které bude řídit místní řidič. V programu nejsou
zařazeny žádné treky nebo fyzicky náročné aktivity. Náročnost akce spočívá spíše v množství ujetých kilometrů,
neboť velikost území, které hodláme procestovat, je značná. Do časového harmonogramu akce není zařazen
žádný noční přejezd.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky)
s minimálně 5 čistými stránkami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 pasové fotografie (pro případ ztráty nebo
krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-mail.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR i SR platí do většiny navštívených zemí vízová povinnost. Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu.
Před cestou je nutné vyřídit vízum do Namibie. Můžete si jej vyřídit samostatně nebo využít k podání žádostí
služby naší CK. Poplatek za podání tohoto víza je 800 Kč. Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před
cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do navštívených zemí.
Pro občany ČR i SR:
•
•
•

Zimbabwe: Vízum zakoupíte při příjezdu do země, cena je 30 USD, k zaplacení poplatku mějte
připravenou částku přesně, protože je problém s rozměňováním větších bankovek. Je třeba 1x vyplněný
vstupní formulář, který je k dispozici na místě.
Botswana: pobyt za účelem turistiky do 90 dnů během jednoho roku je bezvízový.
Namibie: Vízum je nutné vyřídit před cestou, vyřizuje se ve Vídni, cena je 2 100 Kč. Je třeba cestovní pas
platný minimálně 6 měsíců po návratu z cesty, 1x řádně vyplněný vízový formulář, 1x podepsaný
formulář – autorizace – plná moc k vyzvednutí pasu z ambasády, 2x aktuální barevná fotografie
pasového formátu (profesionálně zpracované fotografie z fotolabu, nikoli domácí kopie!) – podpis na
formuláři a fotografiích musí být stejný jako v pase, letenková rezervace, itinerář cesty v angličtině.
Adresa velvyslanectví: Embassy of Namibia, Stozzigasse 10/14, 1080 Vienna, Austria, tel:00431 402 9371

CO VZÍT S SEBOU
Jelikož se jedná o poznávací zájezd, při kterém se téměř každý den nocuje na jiném místě, je praktické vzít si s
sebou jen to nejpodstatnější. Při výběru dávejte přednost sportovnímu oblečení. Jako zavazadlo doporučujeme
batoh nebo cestovní tašku na kolečkách. Vzhledem k charakteru akce, během níž se budete pohybovat po celou
dobu ve vlastních pronajatých vozidlech, je možné cestu absolvovat i s kufrem (ne skořepinovým). Menší lehký
batůžek je vhodný pro působení ve městech i jako příruční zavazadlo.
Pevnější botasky, sandály – v těch absolvujeme většinu pobytu. Lehké bavlněné kalhoty, kraťasy. Bunda - nejlépe
nepromokavá, případně pláštěnka. Trička s krátkým i dlouhým rukávem, mikina nebo fleecová bunda se bude
hodit hlavně navečer. Pokrývka hlavy. Obal na zavazadlo (je výborným ochranným prostředkem proti oděru a
prachu na nekvalitních úsecích cest). Sluneční brýle s UV filtrem. Kvalitní opalovací krémy s vyšším ochranným
faktorem. Repelent. Pro pozorování zvířat na safari se hodí dalekohled. Bude se hodit i baterka nebo čelová
svítilna a termoska na udržení chladných nápojů (v Namibii teplota může přesáhnout i 40°C).
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www.livingstone.cz

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu,
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti…) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do
letadla..

ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí jsou vyžadována
povinná očkování, jiná jsou pouze doporučená. Níže jsou uvedena pouze nejčastější očkování pro cesty do
exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování doporučená mohou být vyžadována
jako povinná a naopak.
Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.
• Hepatitida A+B
• Břišní tyfus
• Antimalarika

Doporučené
Doporučené
Doporučená

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po
celé České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a
kontakty jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě
Konzultační karty.
Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz .
Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře.

POJIŠTĚNÍ
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka
do 150 000 Kč).
K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.
•
•

•

LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu,
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku.
LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu,
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m.
STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.

2

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
•

STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých,
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.)
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bunjee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné
připojištění na tyto aktivity!
Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na
webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

VALUTOVÉ VYBAVENÍ
Místní měna:
•
•
•

Zimbabwe
Botswana
Namibie

Měna zrušena, platí se nejlépe v USD, jiné měny často nepřijímají.
1 USD = 10 Pula (BWP)
1 USD = 12,1 Rand (NAD), ve skutečnosti se používá jihoafrický rand ZAR

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary, možné je i EUR. Pro směnu platí obecně, že za bankovky s nominální
hodnotou 50 či 100 USD je lepší kurs než za bankovky nižší hodnoty. Dolarové bankovky nesmí být nijak
poničené (zmuchlané, natržené, počmárané…) a musí být vydané v roce 2013 a novější. Za poničené bankovky a
starší dolary je v Africe horší kurz nebo je nebo je vůbec nepřijmou. Směňujte v bance s patřičným potvrzením. V
Zimbabwe lze na tržištích nakupovat suvenýry v USD, je proto vhodné mít s sebou také bankovky nižších
nominálních hodnot.
Cenová hladina ve všech navštívených zemích je poměrně vyrovnaná, ceny jsou v porovnání s cenami u nás
vyšší. Vezená dolarová suma záleží především na nákupu suvenýrů, kterých je tu opravdu nepřeberné množství,
ochutnávek exotické kuchyně a fakultativních aktivitách.
Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 750 USD výše.

UBYTOVÁNÍ
Ubytovaní budeme během celého pobytu částečně v chatkách nebo pokojích s vlastním příslušenstvím, se
snídaní. Jedna noc je zajištěna v jednoduchých stanech (matrace + spacák k dispozici) s plnou penzí v deltě řeky
Okavango. Není tedy třeba brát si vlastní spacák ani jiné kempovací vybavení!

DOPRAVA
Je po celou dobu zájezdu zajištěna vlastním pronajatým vozidlem. Kvalita silnic v Africe je na některých místech
výrazně horší než u nás, v Namibii vede velká část trasy po nezpevněných prašných cestách. V deltě řeky
Okavango, v NP Chobe a v NP Etosha využijeme částečně i terénní vozy 4x4 a také kánoe mokoro pro hladký
průjezd po kanálech delty Okavanga.
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STRAVA A NÁPOJE
V místech, kde budeme stanovat (1 noc na území Okavanga), je zajištěna plná penze. V případě ubytování v
chatkách a pokojích s vlastním příslušenstvím je v ceně snídaně. Není nutné vozit s sebou potraviny z ČR. Cenová
hladina je vyšší než u nás (průměrná cena za večeři v místech, kde se budeme pohybovat, je asi 15-20 USD).
Zimbabwe nabízí směs britské a místní kuchyně. Typická strava místních obyvatel je sadza – kukuřičná kaše s
nyama (maso). Sadza ne nyama je nejlevnější pokrm. V restauracích si pochutnáte na hovězím masu, ale i na
krokodýlovi, impale nebo rybě. Na ulicích nebo nádražích seženete bez potíží také hranolky, místní párky, slané
koláčky plněné masem, sendviče, hamburgery.
Národní kuchyně v Botswaně v podstatě neexistuje, vše záleží na tom, kde žijete a k jaké etnické skupině patříte.
V Kalahari a v Okavangu, kde je málo zemědělství, převažuje sběr a rybolov. V místech, kde je dostatek srážek, je
hlavní obilninou čirok, ten se vaří s vodou nebo kyselým mlékem, vytvoří se kaše bogobe. Ta se pak jí ráno a
večer a doplňuje se rajčaty nebo sušenou rybou.
Podniky v Namibii připomínají doby, kdy byla země v područí Německa, a proto na jídelních lístcích najdete i
typicky evropská jídla. Mezi speciality patří sušené maso biltong a uzené maso rauchfleisch, kapana – chleba,
mealie pap – druh kaše, oshifima ne vanda – proso s masem, oshiwambo – špenát s hovězím.
V obchodech se nabízí široký sortiment nealkoholických nápojů. Jižní Afrika je známá kvalitními víny, především
červenými (pěstuje se tu Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz).
I když je voda v hotelových objektech většinou hygienicky nezávadná, přes to se nedoporučuje užívat ji k čištění
zubů či ke konzumaci. Na všech navštívených místech je možné koupit pitnou vodu v originálních uzavřených
láhvích. Nedoporučuje se konzumovat nápoje s ledem. Na „vnitřní desinfekci“ si můžete přibalit vzorek domácí
pálenky, kterou doporučujeme přelít do plastové láhve (menší hmotnost, nižší riziko rozbití).

SPROPITNÉ
Je vhodné a očekávané dát spropitné místním průvodcům, kteří se o vás budou starat po dobu safari a jiných
aktivit. Nosiči, obsluha v restauraci či taxikáři očekávají drobný finanční obnos za pomoc, obvykle se počítá s cca
10%, je-li obsluha dobrá. Restaurace někdy automaticky připočítávají servis na účet, v takovém případě se
spropitné nedává.

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME
V Brně:
písemně:
telefonicky:
e-mailem:
osobně:

LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO
542 214 645
info@livingstone.cz
po – pá 9.00 – 17.00 hodin

V Praze:
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center,
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme.
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