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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

151 SÚDÁN 

CHARAKTERISTIKA AKCE 

Jedná se poznávací zájezd, který nepatří k těm fyzicky náročným. Náročnější pro některé účastníky může být zdejší 
horké klima, nekvalitní úseky cest a zvýšená prašnost. Po celou dobu akce budeme využívat pronajatá vozidla 
(mikrobusy, džípy), které budou řídit místní řidiči. Ubytováni budeme ve městech (Chártúm, Dongola) v hotelech 
turistické kategorie, dále 5x v místních domech upravených pro turisty (Soleb, Sai Island, Tombus, Karima 2x) a 
v pronajatých částečně vybavených stanech (k dispozici jsou matrace, prostěradla, přikrývka a polštář) celkem 3x 
v Kawa, Meroe a Naga. Do časového harmonogramu nejsou zařazeny žádné noční přesuny. 

CESTOVNÍ DOKLADY 

Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) 
s minimálně 2 volnými stranami (pozor, na stránce nesmí 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 

Cena zájezdu nezahrnuje vstupní víza do Súdánu. Před cestou je nutné vyřídit víza. Víza budeme zajišťovat 
hromadně, samostatným žadatelům se vízum obvykle neuděluje. 

Pro občany ČR i SR platí: 

• Súdán: Před cestou do Súdánu je nutné vyřídit vízum za poplatek 150 USD. K vyřízení je potřeba zaslat 
barevný a čitelný sken datové stránky cestovního pasu, na jehož základě partner v Súdánu zajistí na 
ministerstvu v Chártúmu vstupní vízum. Cestovní pas musí být platný 6 měsíců po návratu z cesty a nesmí 
obsahovat razítko/vízum Izraele. Pas musí mít minimálně tři volné stránky. 

Pro vstup do Súdánu nesmí pas obsahovat izraelská razítka ani víza! 

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

CO VZÍT S SEBOU 

Jelikož se jedná o poznávací zájezd, je praktické vzít si s sebou jen to nejpodstatnější. Pro přepravu věcí je možné 
zvolit v podstatě jakékoli zavazadlo (skořepinový kufr nedoporučujeme, protože se s ním špatně manipuluje při 
ukládání do zavazadlového prostou a je náchylný k poškození). Jako příruční zavazadlo si vezměte menší skladný 
batůžek, který poslouží nejen jako příruční zavazadlo do letadla, ale využijete jej i v průběhu zájezdu pro denní 
program. Vhodný je i obal na zavazadlo (poslouží jako ochranný prostředek proti oděru a prachu na nekvalitních 
úsecích cest).  

Lehký spací pytel nebo vložka do spacáku, pokud nechcete použít místní prostěradlo. Čelová svítilna, sluneční 
brýle s UV filtrem. Kvalitní opalovací krémy s vyšším ochranným faktorem. Repelent. 

Při výběru oblečení dávejte přednost lehkým prodyšným a pohodlným oděvům (dlouhé kalhoty, kraťasy, trička, 
mikina, pokrývka hlavy - dále viz odstavec Kulturní pravidla). Pevnější tenisky, sandály – v těch absolvujeme většinu 
pobytu. Z dalších věcí např. osobní hygienické potřeby a skladný ručník, také se velmi osvědčily např. vlhčené 
kapesníčky pro osobní hygienu a šátek, který můžete použít při zvýšené prašnosti. Budík. 

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. 
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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** 

*Očkování proti žluté zimnici je povinné pouze pro cestovatele, kteří přijíždějí z endemických oblastí výskytu žluté 
zimnice. Pokud tedy cestujete z Evropy, nemusíte toto očkování podstupovat. V každém případě je však 
doporučeno pro všechny cestovatele pro jejich ochranu. Navíc délka ochrany po provedeném očkování proti žluté 
zimnici se prodlužuje z 10 let na ochranu doživotní. Nad 60 let věku se očkování nedoporučuje a vyžaduje se 
prohlášení od lékaře, které očkování nahradí. 

**Riziko malárie existuje na celém území, ve všech nadmořských výškách i v městských oblastech, ale v severních 
pouštních oblastech je poměrně malé. 

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 . 

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  

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
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VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

Súdán: 1 USD = 55,133 SDG (súdánská libra) 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Nejvhodnější měnou jsou americké dolary. Lepší kurz je za bankovky vyšších hodnot (50, 100). Nutné jsou 
dolarové bankovky vydané v roce 2013 a novější. Za starší dolary je v Africe horší kurz nebo je nechtějí vůbec! 
Velkým problémem je mít s sebou dolary falešné (což už se také stalo). Doporučujeme měnit valutu v bance s 
patřičným potvrzením. Každopádně byste měli s sebou mít i pár bankovek menších nominálních hodnot (5, 10, 
20). 

Kapesné budete potřebovat na položky, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a hradí se až na místě (stravování 
a nápoje nad rámec programu, očekávané spropitné pro místní řidiče, kuchaře a průvodce ve výši cca 50 USD na 
osobu za celý pobyt, poplatky za používání kamer a fotoaparátů). Súdán je chudá země, která není ještě zcela 
připravena na turistický ruch a v podstatě lze říct, že zde nebudete mít větší možnost k utrácení např. za suvenýry 
nebo jiné fakultativní aktivity. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 150 USD výše. Uvedené kapesné se doporučuje vzít v hotovosti. 

PLATEBNÍ KARTY: 

Použití karty je prakticky téměř nemožné. Doporučené kapesné si vezměte v hotovosti. 

SPROPITNÉ 

Výše spropitného je obtížné a neustálé téma. Místní průvodce/řidič očekává alespoň drobný finanční obnos. Záleží 
především na vaší spokojenosti. Standardně se dává částka cca 50 USD/osoba. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka. Letištní taxy. 

• Veškerá místní doprava pronajatými vozidly (minibusy, 4x4 džípy v poušti) 

• Ubytování v hotelu střední turistické kategorie ve městech 3x, částečně ve vybavených stanech 3x a v 
místním turistickém domě 5x 

• Plná penze, pitná voda v poušti 

• Veškeré vstupy do památek dle programu  

• Místní průvodci a řidiči, kuchař  

• Český průvodce 

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Vstupní víza do Súdánu 2 650 Kč 

• Spropitné pro místní řidiče, kuchaře, průvodce (cca 50 USD/osoba) 

• Poplatky za používání videokamery a fotoaparátu uvnitř památek – platí se zvlášť ke vstupnému  

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj při ubytování v hotelech, pouze 3x 

Ceny jsou orientační, mohou se měnit. 

https://www.oanda.com/currency/converter/
https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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UBYTOVÁNÍ 

V Chártúmu, Dongole budeme ubytováni v hotelu střední 
kategorie – 3 x (dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením), po cestě pouští budeme spát ve stanech 
pronajatých od našeho místního partnera (3x). 5 nocí 
budeme trávit v místních domech upravených pro nocování 
turistů. Jedná se o přízemní tradiční dům s dvorkem, kde je 
sprcha a suché toalety. Pokoje jsou velmi skromné, 
vícelůžkové (2-3 postele), pouze se základním vybavením jako 
je postel, stolek, židle. Stany jsou vybaveny matrací, 
polštářem, přikrývkou a prostěradlem. Je dobré mít s sebou 
vlastní lehký spací pytel (stačí i vložka do spacáku), pokud 
nechcete použít místní lůžkoviny. Stany bývají obvykle pro 2 
osoby. Další vybavení jako stoly a židle pro pobyt v poušti též 
zajistí náš místní partner. Ubytování v jednolůžkovém pokoji lze zajistit pouze při spánku v hotelech ve městech. 

DOPRAVA 

Pro pozemní přepravu budeme využívat pronajatá vozidla 
(převážně džípy 4x4), které řídí místní řidiči. Kvalita silnic bude 
velice různorodá. Část cesty v Súdánu pojedeme po kvalitní 
asfaltové silnici. Pouštní průjezd po nezpevněných cestách je 
velmi romantický a určitě v každém zanechá neopakovatelné 
zážitky. Bude to takový náš malý Dakar. První den súdánské 
cesty nás čeká dlouhý přejezd Bajúdskou pouští na sever. Je to 
asi 500 km, je nutné počítat s celodenním přesunem. Zastávky 
na focení a WC samozřejmě děláme a cesta ubíhá docela 
rychle. Později již přejezdy nejsou tak dlouhé a jsou 
přerušované delšími zastávkami na památkách. 

STRAVA A NÁPOJE 

V Súdánu je během poznávacího okruhu zajištěna plná penze a pitná voda. Stravování a jiné nápoje nad rámec 
programu si každý hradí samostatně. Denní jídlo bude buď v místní restauraci, nebo jej připraví náš kuchař. Pitná 
voda je většinou chlazená, naši řidiči a průvodci se snaží doplňovat cestou led. Ne vždy to však bude možné, proto 
počítejte i s vodou nechlazenou.  

Jídla v Súdánu jsou složená převážně z luštěnin, rýže a masa, méně pak z těstovin. Chleba je bílý, ve tvaru placek 
nebo bochánků. V restauracích se podávají běžné klasické limonády, sladký černý nebo ibiškový čaj a sladká, často 
kořeněná káva. Místy je v obchodech k dostání i nealkoholické ovocné pivo. Alkohol je podle zákona zakázaný a 
není běžně ke koupi. 

Dovoz alkoholu do Súdánu je přísně zakázaný! Neberte sebou náš oblíbený český nápoj k dezinfekci. 

Voda z místních zdrojů se nedoporučuje používat ke konzumaci ani k čištění zubů. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  

V Súdánu je klima horké a suché, teploty běžně dosahují 40°C (přes poledne i 50°C), srážky jsou vzácné. Vlhkost 
vzduchu je velice nízká. Důležité je neustále doplňovat tekutiny. Noci jsou chladnější s příjemnými teplotami kolem 
20-25°C. Pro pouštní oblasti je charakteristických velký rozdíl mezi denní a noční teplotou vzduchu. Nepříjemný 
bývá na poušti vítr. 
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CHARTÚM 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota (°C) 23 25 29 32 34 32 31 32 32 32 28 25 

Průměrné srážky (mm)  0  0  0  0  4  5 46 76 29  5  0  0 

VAŠE PŘÍPADNÉ OTÁZKY RÁDI ODPOVÍME:  

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/

