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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

156 MADAGASKAR 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Poznávací zájezd je ideálním spojením aktivní dovolené s odpočinkem u moře v tropické exotice. Madagaskar je 
díky bouřlivé geologické historii a s tím spojeným přírodním vývojem unikátem. Jedinečná pestrost ve většině 
endemické fauny a flóry v kombinaci s poznáním zajímavého malgašského etnika nabízí atraktivní koktejl, který je 
především pro milovníky přírody tím pravým dobrodružstvím. Cesta na Madagaskar je opravdovou lahůdkou 
nejen pro nadšené fotografy. Akce nepatří k fyzicky náročným, v programu není zařazen žádný noční přesun. 
Letecky se přesuneme na úseku Tulear – Antananarivo. Pro přepravu budeme využívat pronajatou dopravu 
(mikrobusy). Ubytováni budeme v hotelech střední turistické kategorie se snídaní. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s 
minimálně 2 volnými 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: 

• Madagaskar: Vízum je možné získat po příletu na letišti za 25 EUR (pobyt do 30 dní). K vyřízení víza je 
potřeba vyplnit formulář, prokázat se zpáteční letenkou a předložit cestovní pas. Platí se v hotovosti. 

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

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem cestovní taška nebo kufr na kolečkách. Zavazadla 
nebudeme přenášet na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do auta. Dále doporučujeme menší lehký batůžek jako 
příruční zavazadlo, využijeme jej na jednodenní výlety a ve městech. 

Vzhledem k poznávacímu charakteru zájezdu je vhodnější sportovní oblečení - trička s krátkým rukávem, vzdušné 
dlouhé kalhoty, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení pro chladnější večery - triko s dlouhým rukávem, příp. fleecová 
bunda. Nepromokavá bunda (pláštěnka). Sandály, pevnější „tenisky“ či lehké trekové boty. Pokrývka hlavy. Z 
dalšího vybavení doporučujeme kvalitní sluneční brýle, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, kvalitní 
repelent proti komárům. Osuška na pláž (hotelové ručníky někdy nelze na pláži používat). 

Pro noční vycházky za pozorováním zvířat přibalte kvalitní čelovou svítilnu nebo baterku! Svítilnu oceníte i při 
častých výpadcích energie, některé hotely mohou mít jen generátory a na noc vypínají elektrický proud úplně. 

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. Níže jsou uvedena pouze nejčastější očkování pro cesty do 
exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit.  

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 
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• Žlutá zimnice Povinná* 

• Antimalarika Doporučené 

*Očkování proti žluté zimnici je povinné pouze pro cestovatele, kteří přijíždějí z endemických oblastí výskytu žluté 
zimnice (Subsaharská Afrika a Latinská Amerika). 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. 

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  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• 1 EUR = cca 4047 MGA (madagaskarská ariara) 

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

Nejvhodnější měnou je EUR, případně USD. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené bankovky. 
Výměnu peněz je nejlépe provádět v bankách a ve směnárně na letišti (zde často bývá lepší kurz než ve městě), 
nikoliv u pouličních obchodníků. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 400 EUR výše. Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla 
v restauracích, na vstupné do památek (mimo vstupné do parků a rezervací, které je již zahrnuté v ceně zájezdu). 
Výše kapesného záleží především na množství nakoupených suvenýrů či ochutnávek exotické kuchyně. Cenová 
hladina je ve srovnání s cenami u nás vyšší. Kapesné doporučujeme vézt v hotovosti a kartu si vzít jako pojistku.  

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
https://www.oanda.com/currency/converter/
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PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty (Visa a méně často Master Card) jsou akceptovány v drahých hotelech, restauracích a některých 
obchodech. Ve velkých městech byly instalovány bankomaty, ale je jich velmi málo a často bývají mimo provoz. 
Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. Pro neočekávané případy 
doporučujeme mít s sebou finanční rezervu. 

SPROPITNÉ 
Spropitné není povinné. V dražších restauracích je očekávané spropitné cca 5% z účtu. V levnějších hotelech a 
restauracích není nutné dávat spropitné, ale nic vám nebrání, když jste byli spokojení. Jestliže využijete služeb 
nosiče zavazadel na letišti, je slušné dát mu malé spropitné. Na konci zájezdu byste měli počítat se spropitným 
pro najaté řidiče a průvodce cca 40 EUR/pobyt. Protože EUR mince nelze na Madagaskaru směnit, je spropitné 
lepší hradit v místní měně. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• mezinárodní letenku a letištní taxy  

• místní přelet Tulear - Antananarivo 

• dopravu (pronajatý mikrobus, lodě, pirogy) 

• ubytování 13x v hotelech se snídaní  

• vstupy do NP a rezervací 

• českého průvodce 

• místního průvodce  

• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• vstupní vízum po příletu 25 EUR 

• stravování mimo snídaně 

• vstupné do kulturních památek a řemeslných dílen 

• spropitné pro místní řidiče a průvodce (cca 40 EUR) 

• cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• příplatek za jednolůžkový pokoj  

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v hotelech střední turistické kategorie, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, se snídaní. 

DOPRAVA 
Po ostrově se budeme přepravovat vlastním pronajatým mikrobusem. Vzdálenost Tulear – Antananarivo 
překonáme letecky.  

STRAVA A NÁPOJE 
Strava není zahrnuta v ceně zájezdu. Výjimkou jsou snídaně po celou dobu pobytu. Průvodce je nápomocný s 
výběrem restaurace a jídla. Vzhledem k velikosti skupinky účastníků se stravování většinou řeší společně. Ceny 
jídel v restauraci se pohybují od typu restaurace cca 4-10 EUR / hlavní jídlo. 

Voda: Nikdy nepijte vodu z neznámých zdrojů, ani si s ní nevyplachujte ústa při čištění zubů. Vhodné je kupovat 
pouze nápoje v originálních uzavřených plastikových lahvích s neporušeným uzávěrem. Doporučuje se jíst pouze 
tepelně zpracovaná jídla, vyhněte se salátům, ledu do nápojů, nevařenému masu a rybám. Ovoce a zeleninu si 
raději umyjte nebo oloupejte sami. 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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Hlavní potravinou na Madagaskaru je rýže, které se vždy podává velké množství (na rozdíl od masa či zeleniny). K 
ní můžete dostat trochu kuřecího masa, ryby nebo hovězí a vepřové „stew“ (dušené maso často se zeleninou, 
např. s maniokem). K jídlu se podává na přání i zeleninové curry, pikantní omáčka z pepře nebo pilipili nebo 
omáčka z loupaných rajčat, zázvoru, cibule, citrónu a pepře. Na pobřeží nabízí řada restaurací mořské plody (kraby, 
krevety, ústřice), ovoce, zeleninu… 

K dostání je čerstvé ovoce dle sezóny. Nejlépe je kupovat plody, které se dají oloupat, v ostatních případech je 
potřeba před konzumací plody omýt balenou vodou. 

Orientační ceny: K dostání jsou běžné potraviny např. voda cca 1 EUR/1,5l lahev, pečivo 1,5 EUR, sýr 12 EUR/1kg, 
rajčata 0,5 EUR/kg, místní pivo 0,8 EUR, láhev vína 4 EUR, káva v restauraci 1,5 EUR. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Antananarivo leží v tropech, ale teploty jsou ovlivňovány nadmořskou výškou a vzdáleností od moře. Na západním 
pobřeží směrem k Africe je klima více suché a horké, ve střední části je mírnější a vlhčí, což je patrné i na porostu. 
Jižní část ostrova je velmi suchá – v podstatě polopoušť. Nejvíce srážek spadne na severovýchodní a východní části 
ostrova, které bývají nejčastěji postiženy ničivými cyklóny. Na pobřeží se teploty pohybují přes den na příjemných 
22 - 26°C, ve vyšších nadmořských výškách bývá chladněji. Střídají se 2 období: období sucha květen - listopad a 
období dešťů prosinec - duben. Nejlepším obdobím pro návštěvu ostrova je září – listopad, což je konec období 
sucha. 

ANTANANARIVO 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrná teplota (°C) 21 21 20 20 17 15 14 15 17 18 20 21 

Průměrný počet deštivých dnů  11 9 7 2 3 2 3 3 1 3 4 7 
 

FIANARANTSOA 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrná teplota (°C) 21 21 21 20 18 15 14 16 17 19 21 21 

Průměrný počet deštivých dnů  6 5 4 2 1 2 3 1 1 1 2 4 
 

TOLIARA 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrná teplota (°C) 28 28 27 26 23 21 21 22 23 25 26 27 

Průměrný počet deštivých dnů  4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
 

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/

