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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

150 NAPŘÍČ AFRIKOU komfortněji 
Pro milovníky Afrického kontinentu je určená kniha z edice LIVINGSTONE, VÝCHODNÍ AFRIKA – PRŮVODCE NA 
SAFARI, KEŇA – TANZANIE – UGANDA - ETIOPIE. Zkušení cestovatelé Petr Hejtmánek a Roman Filipský, v knize 
popisují nejen safari trasy ve vyhlášených národních parcích, ale i méně známá, o to však zajímavější místa východní 
Afriky. Bonusem je foto přehled unikátních etnik, nejlepších lokalit i přehled bohaté flory a fauny. První česky psaný 
průvodce východní Afrikou koupíte u nás v kanceláři, v případě zájmu zašleme na dobírku. 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Nabízíme bohatou zkušenost a znalost uvedené destinace. Akce je označena slovem „komfortněji". Znamená to, že 
na rozdíl od sportovněji zaměřených akcí do těchto oblastí je zajištěno ubytování v kvalitních hotelech, na safari v 
kamenných nebo stanových lodžích s plnou penzí, na Viktoriiných vodopádech a v Kapském Městě v komfortních 
hotelech a bungalovech se snídaní. Po celou dobu zájezdu budeme mít k dispozici pronajatá vozidla, na safari 
speciální auta s odklápěcí střechou, které budou řídit místní řidiči. V programu nejsou zařazeny žádné fyzicky 
náročné aktivity. Delší úseky cest budeme překonávat letecky. Program byl sestaven v pozvolnějším tempu, abyste 
měli dostatek času na vstřebání zážitků ze safari v nejhezčích národních parcích Keni a odpočinek na Viktoriiných 
vodopádech s pestrou škálou fakultativních aktivit. Zájezd doporučujeme všem milovníkům exotiky. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) 
s minimálně 6 volnými stránkami (pozor, na stránce nesmí být ani propité razítko z předchozích stránek). Je vhodné 
vzít si s sebou fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 rezervní fotografie pasového formátu (pro případ 
ztráty nebo krádeže pasu). Pokud vlastníte dva pasy, doporučujeme si je oba vzít s sebou a každý uložit na jiné 
místo.  

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Keňa: vízum zakoupíte po příletu na mezinárodním letišti v Nairobi nebo jej lze nově vyřídit elektronicky 
před cestou (tzv. e-visa). Vízový poplatek činí 50 USD. 

• Zimbabwe: Vízum zakoupíte při příletu do země, cena je 30 USD, k zaplacení poplatku mějte připravenou 
částku přesně, protože je problém s rozměňováním větších bankovek. Při vstupu do země je třeba 
cestovní pas s 4 čistými stránkami. Je třeba 1x vyplněný vstupní formulář, který je k dispozici na místě. 

• JAR: pobyt za účelem turistiky do 90 dnů je bezvízový. Při vstupu do země budete vyplňovat jednoduchý 
vstupní formulář (je k dispozici na místě). Na vstupní nálepku a výstupní razítka jsou potřeba 2 volné stránky 
vedle sebe v pasu. Osoby mladší 18 let musí mít pro vstup do JAR úředně přeložený rodný list a v případě, 
že necestují s oběma rodiči také úředně ověřené svolení obou rodičů k cestě.  

Pro občany SR: 

• JAR: nově zavedla v roce 2017 vízovou povinnost, vízum je nutné vyřídit před cestou, vyřizuje se ve Vídni, 
poplatek ambasádě se neplatí. 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, výpis z účtu za poslední 3 
měsíce, letenková rezervace, itinerář cesty v angličtině. 

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do navštívených 
zemí. 

https://www.livingstone.cz/vystavy-a-promitani/knihy-a-dvd/vychodni-afrika-pruvodce-na-safari
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CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem cestovní taška nebo kufr (skořepinový je vzhledem k 
omezenému prostoru v safari vozech méně vhodný), zavazadla nebudeme muset přenášet na velké vzdálenosti, 
pouze z hotelu/lodže do auta. Dále doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej i 
během jiných aktivit na zájezdu. Většinu pobytu strávíte převážně v tričku a kraťasech, jako obuv se hodí sportovní 
sandály a tenisky.  
Při výběru dávejte přednost sportovnímu oblečení. 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. Při balení myslete na to, že vzhledem k 
místním zvyklostem doporučujeme mít pro večeře na safari v lodžích slušné a čisté oblečení. Pláštěnka. Pokrývka 
hlavy (šátek, klobouk, kšiltovka). 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. Svítilna/čelovka pro případný výpadek elektřiny. 
Plavky, ručník. Vhod může přijít i baterka nebo čelová svítilna 
 
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k zákazu používání polyetylenových sáčků všeho druhu v Keni je třeba tyto při příletu do 
země odevzdat, respektive pro uložení přepravovaných věcí využít obal jiného typu (látkové sáčky). Doporučujeme 
tento zákaz dovozu plastových sáčků dodržet, probíhají namátkové kontroly a v případě, že kontrolovaná osoba 
bude mít u sebe nebo v zavazadle plastový sáček, bude muset uhradit pokutu.  
 
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, apod.) 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. V tabulce 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.  

• Žlutá zimnice Povinná* 

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

• Antimalarika Doporučená 

*S platností od 01.02.2011 se země Východoafrického společenství (Burundi, Keňa, Tanzanie, Rwanda a Uganda) 
rozhodly pro plošné očkování proti žluté zimnici v důsledku jejího výskytu na jejich území. Aktuálně se toto 
očkování vyžaduje od všech přijíždějících cestovatelů, včetně Evropanů. Je tedy nutné mít s sebou certifikát o tomto 
očkování, aby se předešlo jakýmkoli administrativním nedopatřením. Tento certifikát bývá kontrolován na letištích 
při příletu i na pozemním přechodu mezi Keňou a Tanzanií! Nově od roku 2016 je platnost naočkované žluté zimnice 
doživotní. 

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.  

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 . 

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
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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 rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  

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, bungee 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 Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění 
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před 
vaším odletem. 

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: 

• Keňa: 1 USD = 101 KES (keňský šilink) 

• Zimbabwe Měna zrušena, platí se nejlépe v USD, jiné měny často nepřijímají. 

• JAR  1 USD = 14,1 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, nejlépe s modrým pruhem. 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. V JAR se ke každé výměně peněz přičítá daňový poplatek 3 %. 

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 600 USD výše. 

PLATEBNÍ KARTY 
Platební karty jsou běžně akceptovány téměř všude (MasterCard, Visa, Diners club a American Express). Bankomaty 
jsou časté ve velkých městech a turistických centrech. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem 
si jejich výši zjistit. Výběr z bankomatu je obvykle omezený na jednorázový výběr hotovosti max. 2000 ZAR, 
potřebujete-li větší částku, musíte vybrat peníze několikrát a pokaždé platíte poplatek za výběr. Doporučujeme 
proto vzít si na výdaje alespoň částečnou hotovost v minimální výši 400 USD/osoba, na další výdaje je možné použít 
kartu nebo si vybrat z bankomatu. Je vhodné před odjezdem kontaktovat vaši banku a nahlásit destinaci, občas se 

http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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stává, že kartu zablokují. Fakultativní aktivity na Victoria Falls se hradí v USD, v hotovosti nebo kartou. Při platbě 
kartou bývá někdy účtován poplatek. 

CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka.  

• Letištní taxy.  

• Místní přelet Nairobi – Viktoriiny vodopády a Viktoriiny vodopády – Kapské Město.  

• Veškerá doprava pronajatými vozidly, v Keni vozidla s úpravou pro safari.  

• Ubytování 1x v hotelu v Nairobi se snídaní, po dobu safari v Keni 3x v komfortních lodžích (mohou být i 
stanové) s plnou penzí, v Zimbabwe a JAR 6x ubytování v komfortních hotelech a bungalovech se snídaní.  

• Vstupy do národních parků: Masai Mara, Nakuru, Viktoriiny vodopády.  

• Vstup na Mys Dobré naděje.  

• Tučnáci v Boulders.  

• Plavba po Zambezi.  

• Český průvodce.  

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Vstupní víza do Keni 50 USD (e-víza před odletem či po příletu), Zimbabwe 30 USD po příletu.   

• Stravování nad rámec programu.  

• Vstupy v Kapském městě cca 80 USD.  

• Spropitné.  

• Fakultativní aktivity na Viktoriiných vodopádech.  

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny). 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj.  

(Ceny jsou orientační, mohou se měnit.) 

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:  

• fakultativní aktivity na Viktoriiných vodopádech: raft, bungee jumping 160-220 USD/aktivita, bridge slide 
(zip line) 45 USD, let helikoptérou k vodopádům od 160 USD, procházka se lvy 150 USD, sestup k patě 
vodopádů 48 USD, Boma dinner (večeře + bubnová show) 55 USD 

• Cape Town – lanovka na Stolovou horu – obousměrná: 360 Rand 

• Cape Town – Akvárium 140 Rand, botanická zahrada 60 Rand 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování 1x v hotelu v Nairobi se snídaní, po dobu safari v Keni 3x v komfortních lodžích (mohou být kamenné i 
stanové) s plnou penzí, v Zimbabwe a JAR 6x ubytování v komfortních hotelech a bungalovech se snídaní. Přestože 
dbáme po celou dobu zájezdu na zvýšený ubytovací standard, upozorňujeme, že se jedná o "africký" kontinent a 
kvalita služeb se od evropského standardu může lišit. 

DOPRAVA 
Veškerá doprava bude pronajatými vozidly, v Keni jde o vozidla s úpravou pro safari (zvedací střecha). V ceně 
zájezdu je také zahrnutý místní přelet Nairobi – Viktoriiny vodopády a Viktoriiny vodopády – Kapské Město. 
Infrastruktura v Keni a na jihu Afriky je na výrazně nižší úrovni než v Evropě, je tedy třeba s určitým nepohodlím 
počítat. Upozorňujeme, že se jedná o "africký" kontinent a kvalita služeb se od evropského standardu může lišit. 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu je částečně zahrnuta i strava. Ubytování v Nairobi, na Viktoriiných vodopádech a v Kapském Městě 
je se snídaní, během safari v lodžích v Keni bude zajištěna plná penze. Snídaně má kontinentální charakter – čaj, 
káva, džus + chléb s džemem a vajíčka upravená na různé způsoby. Často bývá podáváno i čerstvé sezónní ovoce. 
Jídlo v lodžích je řešeno zpravidla formou švédských stolů, výběr jídel je velmi široký, nápoje kromě snídaně nejsou 
v ceně a každý si je dokupuje samostatně dle chuti a potřeby.  

Kuchyně států východní Afriky nemá žádné „národní jídlo“. Nejběžnější pochoutkou je nyama choma – velká porce 
pečeného masa. Základem většiny jídel je jako příloha rýže nebo ugali (hutná kaše z kukuřičné mouky), maso je 
nejčastěji kuřecí, hovězí příp. kozí nebo skopové se zeleninovou směsí. V pobřežních oblastech je nejlepší dát si 
čerstvou rybu nebo mořské plody. Pro vegetariány není problém dostat i bezmasou variantu jídla. Všude je k dostání 
čerstvé ovoce dle sezóny. Nejlépe je kupovat plody, které se dají loupat, v ostatních případech je potřeba před 
konzumací plody omýt balenou vodou. Čaj se podává většinou s mlékem a hodně sladký. Káva je nejčastěji instantní. 
Na většině míst je k dostání džus z čerstvého ovoce a další nealkoholické nápoje – Coca Cola, Fanta, Sprite. Z 
alkoholických nápojů je běžně k dostání poměrně dobré pivo (keňský Tusker či tanzanská piva Kilimanjaro, Safari 
nebo Serengeti), populární je tanzanské Konyagi. 
V Jihoafrické republice se nedochovalo mnoho původních receptur. Přesto si však můžete dopřát několik místních 
specialit. Tradiční africká kuchyně se opírá o hustou kaši zvanou pap, kterou doplňují zeleninové nebo masové 
omáčky. „Bílí Jihoafričané“, obzvláště Afrikánci uznávají „farmářskou“ kuchyni, která je známá tučnými, masitými 
jídly, př. stew – v podstatě guláš připravený z masa a zeleniny. Množství restaurací nabízí různé zahraniční kuchyně 
(indické, čínské…). 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, oshifimane 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, Pinotage, Merlot, Shiraz).  
 
Během cesty je možné téměř všude zakoupit balenou vodu. Voda z místních zdrojů se nedoporučuje používat ke 
konzumaci ani k čištění zubů. Nedoporučuje se konzumovat nápoje s ledem. Na „vnitřní dezinfekci“ si můžete 
přibalit vzorek domácí pálenky, kterou doporučujeme přelít do plastikové láhve (menší hmotnost, nižší riziko 
rozbití).  
 
Orientační ceny: Jídlo v běžné turistické restauraci 20-25 USD, 1,5 l vody 1 USD, pivo 3-4 USD. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Africký kontinent svou rozlohou zasahuje téměř do všech známých klimatických zón. Území, které během našeho 
pobytu navštívíme, se nachází v blízkosti rovníku a má tropický charakter. Během safari v Keni se teploty pohybují 
v průměru kolem 25°C, v noci teploty klesnou v průměru na 17°C.   

Do jižní Afriky se dá cestovat po celý rok. Roční období se na jižní polokouli střídají obráceně, zima vrcholí v červnu 
a červenci, léto naopak v prosinci a lednu. Nezapomeňte si přibalit již avizované teplejší oblečení, noci bývají 
chladné. 

Zimbabwe má vzhledem ke své poloze (většina území leží na plošině cca 900 metrů nad mořem) příjemné klima po 
většinu roku. Jsou zde teplé, slunné dny a chladnější noci. Léto zde trvá od října do dubna, typické jsou horké 
slunečné dny s denními teplotami kolem 30°C. Na Victoria Falls se mohou odpoledne vyskytovat krátké bouřky. 
Období dešťů je listopad - březen. Dny v zimním období (květen - září) jsou suché a teplé s průměrnou denní 
teplotou kolem 20°C, v noci teplota prudce klesá.  

JAR leží v několika odlišných podnebných pásech. Na převážné části území JAR je subtropické podnebí, na východě 
vlhké, na západě suché až pouštní, ve vnitrozemí silně kontinentální, krajní sever zasahuje do tropů. Sníh padá v 
zásadě jen na vrcholcích hor v Kapsku a Dračích horách. V oblasti mysu Dobré naděje panuje podnebí podobné jako 
ve Středomoří. V jižní oblasti JAR panuje příjemné počasí s množstvím slunečního svitu. Denní teploty se většinou 
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pohybují kolem 25°C, v noci kolem 15°C. Pršet může v kteroukoli roční dobu. Směrem na sever se otepluje a srážek 
ubývá.  

NAIROBI 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 25 26 25 23 22 21 21 21 24 25 23 23 
Průměrné srážky (mm) 44 43 72 159 119 29 13 13 26 42 120 76 

 

VICTORIA FALLS 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 29 29 29 29 27 25 24 27 31 33 32 30 
Průměrné srážky (mm) 167 126 70 24 3 0 0 0 2 27 63 173 

 

KAPSKÉ MĚSTO 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 26 26 25 23 21 18 17 18 19 21 21 25 
Průměrné srážky (mm)  16  15  22  50  92 105  91  83  54  40 24 19 

 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 

 

Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz 

http://www.livingstone.cz/

