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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU 

MK 116 KEŇA komfortněji 
Pro milovníky Afriky 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. Snímky zde má i Ruda Švaříček… 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Nabízíme bohatou zkušenost a znalost uvedené destinace. Cílem cesty je safari v nejlepších národních parcích Keni. 
Akce je označena slovem „komfortněji". Na rozdíl od sportovněji zaměřených akcí je zajištěno ubytování v kvalitních 
hotelech 3*-4*, na safari v lodžích 3*-4* s plnou penzí. Po celou dobu máme k dispozici pronajatá vozidla s úpravou 
pro safari, džípy 4x4 s odklápěcí střechou, které budou řídit místní řidiči.  

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) 
s minimálně 1 volnou stránkou (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 (např. 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 i SR: 

• Keňa - vízum zakoupíte po příletu na mezinárodním letišti v Nairobi. Vízový poplatek činí 50 USD.  
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 (skořepinový je vzhledem k 
omezenému prostoru v safari vozech méně vhodný), zavazadla nebudeme muset přenášet na velké vzdálenosti – 
za malé spropitné pomůže hotelový personál. Doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, 
využijeme jej i během akce. Většinu pobytu strávíme v tričku a kraťasech, jako obuv se hodí sportovní sandály a 
tenisky. Doporučujeme i teplejší oblečení – dlouhé kalhoty, fleecovou bundu (mikinu nebo triko s dlouhým 
rukávem). Vzhledem k místním zvyklostem doporučujeme mít pro večeře v lodžích slušné oblečení. Doporučujeme 
kvalitní sluneční brýle, opalovací krém, repelent proti komárům (možno dokoupit v Africe). Pro pozorování zvířat 
na safari se hodí dalekohled. Svítilna/čelovka pro případný výpadek elektřiny. 

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.  

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.  

https://www.livingstone.cz/vystavy-a-promitani/knihy-a-dvd/vychodni-afrika-pruvodce-na-safari
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• Žlutá zimnice Doporučené 

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

• Antimalarika 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. 

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: 

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

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

Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. V současné době lze směnit i EURO. Výhodnější jsou však stále dolary. 
Lepší kurz je za bankovky vyšších hodnot (50, 100). Cenová hladina je srovnatelná s úrovní cen u nás. Vezená 
dolarová suma záleží na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů, labužnické prožitky – restaurace 
Carnivore – masa divočiny dle libosti do naprostého přejedení cca 30 USD.  

Na výdaje doporučujeme částku od 400 USD výše. 

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 MasterCard jsou akceptovány v drahých hotelech, restauracích a některých obchodech se 
suvenýry. Při platbě kartou je většinou účtován poplatek ve výši 5% hodnoty zboží. Bankomaty jsou běžné ve velkých 
městech a turistických centrech. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. 
Stejně jako v jiných zemích třetího světa i zde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při použití karet, kvůli jejich 
možnému zneužití. Kartu je dobré si vzít jako pojistku, uvedené kapesné se doporučuje vzít v hotovosti. 

CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu zahrnuje: 

• Kompletní místní přeprava (pronajatá vozidla upravená pro safari se zvedací střechou) 

• Ubytování na safari v lodžích s plnou penzí (první den se začíná večeří a poslední den končí snídaní) 

• Ubytování v hotelu ve městech, se snídaní 

• Návštěva Thomson Falls 

• Vstupy do národních parků 

• Český průvodce 

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Mezinárodní letenka s taxami cca 23 000 Kč 

• Vízové poplatky (Keňa 50 USD) 

• Stravování nad rámec programu 

• Vstupy do památek a muzeí 

• Očekávané spropitné pro řidiče na safari v Keni  

• Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání 

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• Fakultativní aktivity 

• Pro vstup do Keni je vyžadován negativní test na COVID – 19 ne starší než 96 hodin před příletem 

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 

Ceny jsou orientační, mohou se měnit. 

• Vstup do žirafího centra 15 USD 

• Muzeum Karem Brixen 12 USD 

• Loď po jezeře Naivasha 30 USD 

• Půjčení kol v Hell´s Gate 34 USD 

• Noční safari v rezervaci Ol Pajeta 60 USD 

• Večeře v Carnivore v Nairobi cca 30 USD 

• Návštěva masajské bomy 20 USD 

• Návštěva samburské vesnice 20 USD 

SPROPITNÉ 
Během safari je zvykem ocenit místního safari průvodce/řidiče spropitným. Toto spropitné se hradí na konci safari 
a dobrým zvykem je vložit peníze do uzavřené obálky. Můžete se domluvit s vaším průvodcem a spropitné předat 
jeho prostřednictvím všichni dohromady, nebo jej můžete platit každý zvlášť – záleží na vaší úvaze. Doporučená 
výše spropitného se pohybuje mezi USD 10–15 USD/osoba/den. Záleží především na vaší spokojenosti se službami 
vašeho průvodce a podle toho jej nakonec oceníte. Malé spropitné očekávají i hoteloví nosiči, kteří vám za částku 
2-3 USD rádi pomohou s vašimi zavazadly na pokoj. 
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UBYTOVÁNÍ 
Ubytováni budeme na safari ve 3*-4* komfortních kamenných nebo stanových lodžích s plnou penzí (první den se 
začíná večeří a poslední den končí snídaní). V hotelu ve městech je ubytování v kvalitním hotelu 3*-4* se snídaní. 
Jedná se o Afriku, kvalita služeb se od evropského standardu může lišit.  

DOPRAVA 
Pronajatá auta po celou dobu zájezdu. Na safari speciálně upravená vozidla 4x4 se zvedací střechou. 

STRAVA A NÁPOJE 
Většina stravy je zahrnuta do ceny zájezdu. Na safari je zajištěna plná penze (první den se začíná večeří a poslední 
den se končí snídaní), ve městech je ubytování se snídaní.  

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 na tržištích je možno zakoupit i zeleninu. Nejlépe je jíst plody, které se dají oloupat, jinak 
plody omýt balenou vodou.  

Během cesty je možné téměř všude zakoupit balenou vodu, veškeré nápoje. Na „vnitřní dezinfekci“ si můžete 
přibalit vzorek domácí pálenky, kterou doporučujeme přelít do plastikové láhve (menší hmotnost, nižší riziko 
rozbití). Z alkoholických nápojů je běžně k dostání poměrně dobré pivo, populární je tanzanské Konyagi nebo keňský 
bílý rum Kenya cane. 

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 akce se budeme pohybovat mezi 
různými rozdíly teplot. Během safari se teploty pohybují v průměru kolem 25°C, v noci teploty klesnou v průměru 
na 17°C. 

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 

JAZYK A NÁBOŽENSTVÍ 
Úředními jazyky jsou svahilština a angličtina. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství a islám, z čehož vyplývají 
s tím související zvyky, tradice a pravidla chování. 

ČAS 
Zapomeňte na naše evropské pojetí a vnímání času. V průběhu akce se můžeme dostat do situací, kdy bude čas 
skutečně gumový, a my budeme muset čekat. Nejen na gesto či drobný souhlas, ale také třeba na dopravní 
prostředek. Obrnit se trpělivostí patří k základním předpokladům výpravy.  

Časový posun:  

• Keňa + 1 hod v době letního času, + 2 hodiny v zimě 

PRAVIDLA LETECKÉ PŘEPRAVY ZAVAZADEL A REZERVACE MÍST V LETADLE 

Zavazadla: 
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Před vlastním letem je vhodné mít všechny nejdůležitější věci (doklady, finance, kameru, fotoaparát, optiku, 
pravidelně užívané léky…) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do letadla. Velikost kabinového zavazadla 
je omezena leteckou společností. Standardní povolené rozměry bývají: 55x 38x 20 cm o váze maximálně 7 kg. 
V příručním zavazadle není povoleno přepravovat: tekutiny, jejichž objem je větší než 100 ml, ostré předměty (nože, 
nůžky,….), tlakové nádoby a jiné věci nebezpečné povahy.  

Výjimky: Je možné s sebou vzít na palubu tekutiny, které jsou nutné pro léčebné účely (např. insulin). Cestující může 
být vyzván pracovníkem bezpečnostní kontroly o předložení dokladu o původu tekutiny (např. v případě převozu 
insulinu potvrzení od lékaře či recept v anglickém jazyce na jméno cestujícího).  

Pokud s sebou berete náhradní baterie nebo přenosný zdroj energie (power banka), nesmí být přepravovány 
v odbaveném zavazadle, ale umístěny v zavazadle příručním. Letecké společnosti povolují power banky o maximální 
kapacitě 27.000 mAh nebo 100Wh, a to pouze pokud jsou v příručním zavazadle. 

Váhový limit odbavovaného zavazadla se liší dle konkrétní letecké společnosti a trasy letu. Informaci o maximální 
hmotnosti a povoleném počtu odbavovaných zavazadel naleznete v dokumentu s finální kalkulací zájezdu. Váhový 
limit u mezinárodních letů a místních přeletů se může lišit!  

Pokud jste manželský pár nebo cestujete ve skupině s přáteli, je vhodné si věci do odbavovaného zavazadla rozdělit 
– vyvarujete se tím problémům při možném zpoždění či ztrátě zavazadla. Ze stejného důvodu doporučujeme do 
příručního zavazadla sbalit nejnutnější věci pro první den pobytu. 

Vy a vaše zavazadla jste během letu pojištěni u leteckého dopravce. Odpovědnost za odbavená zavazadla nese 
letecká společnost!  V případě zpoždění, poškození či ztráty zavazadla se ihned obraťte na přepážku reklamací 
zavazadel a vyplňte reklamační list (PIR protokol). Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Průvodce jako zástupce 
cestovní kanceláře nemůže v těchto případech přizpůsobovat program jednotlivci, pouze je nápomocen při 
vyřizování reklamace do té míry, aby nebyl narušen program zájezdu pro ostatní klienty. 

Rezervace míst v letadle: 

V případě, že se jedná o rezervace individuální a umožňuje-li to letecká společnost, může CK klientům poskytnout 
číslo elektronické letenky a booking reference number, aby si mohli v rámci on-line check-in (24h – 48h před 
odletem) zajistit místa v letadle dle svých preferencí (letecká společnost sama určuje úseky a sedadla, kde je 
rezervace možná).  

On-line check-in může provést jen ta konkrétní osoba, na kterou je letenka rezervována, a to z bezpečnostních 
důvodů (cestující potvrzuje, že si zavazadla balil sám a neobsahují žádné nebezpečné či zakázané předměty). 
Předběžná rezervace sedadel je možná jen u některých leteckých společností a často bývá zpoplatněna. Podmínky 
rezervace se liší s každou leteckou společností. Více informací ke konkrétnímu letu poskytnou pracovníci CK.  

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY NA LETIŠTÍCH 
V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské unie budou 
pracovníci bezpečností kontroly na Letišti Václava Havla Praha od 15. 5. 2017 provádět detekční 
kontroly uvnitř vybraných zapsaných zavazadel. Během tohoto procesu budou některá zavazadla 
otevřena a fyzicky zkontrolována na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Stejná opatření 
se zavádí na většině letišť. 

Doporučujeme cestujícím, aby používali zabezpečení pomocí TSA zámků (jsou označeny červeným 
diamantem), zabalením do folie nebo standardním visacím zámkem, který je možné přeštípnout bez poškození 
zavazadla. Při některých jiných formách zabezpečení (integrovaný zámek bez tzv. TSA) může během otevření 
zavazadla dojít k jeho poškození. Cestující s poškozeným zavazadlem, nechť se obrátí na přepážku reklamací v cílové 
destinaci a vyřídí neprodleně písemnou reklamační žádost.  
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CELNÍ PŘEDPISY 
Do navštívené země platí běžné mezinárodní předpisy. Limit 200 ks cigaret, 1l alkoholických nápojů, 570 ml 
parfému. Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, 
výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. i mořské fauny) je trestný. Výjimkou jsou 
pouze věci, na které bylo vstaveno zvláštní povolení a certifikát k vývozu. Vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo 
rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán. 
Aktuální informace o celních předpisech najdete zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html 

ELEKTŘINA 
Dobíjení baterek do kamer a fotoaparátů je možné, zásuvky odpovídají anglické normě a vyžadují adaptér. 

• Keňa: 240 V a 50 Hz (3 ploché kolíky). 
 

 

 

TELEFONICKÉ SPOJENÍ A INTERNET 
Mezinárodní předvolba: Keňa: +254  
Mobilní telefony se v těchto zemích těší velké oblibě. V každé zemi je hned několik místních operátorů. SIM karty 
místních operátorů je možné běžně koupit za pár dolarů. Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s 
českou SIM kartou všech operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone),  ale pokrytí není tak kvalitní jako u nás a signál není 
všude dostatečně silný. Občas dochází k problémům s přijímáním či odesíláním SMS zpráv. Bližší informace žádejte 
u svého operátora. Pokud budete častěji volat či psát SMS do EU, vyplatí se zakoupit SIM kartu místního operátora 
(cca 30 Kč). Ve většině hotelů, kde nocujete, je k dispozici wi-fi připojení. Počítejte však s tím, že často je spojení 
přetížené a kvalita signálu kolísá. 

BEZPEČNOST 
Země východní Afriky mají jako každá jiná africká země svá specifika. Je třeba vždy najít správnou rovnováhu mezi 
přehnaným riskováním a nevšímavostí. V zájmu bezpečí doporučujeme chodit ve větších městech ve skupinách, 
nechodit po setmění vylidněnými ulicemi a neupozorňovat na sebe nápadně nošenými šperky, fotoaparáty, 
kamerami. V rámci všech afrických zemí platí přísný zákaz fotografování státních budov, hraničních přechodů, 
policejních stanic, vojenských objektů, letišť atd. V případě porušení těchto zákazů hrozí fotografujícím osobám 
vysoké finanční pokuty, zabavení kamery nebo fotoaparátu a v horších případech i vězení. Vyvarujte se porušení 
těchto předpisů, riskujete postihy na vlastní odpovědnost! 

KULTURNÍ PRAVIDLA  
Během celého zájezdu je vhodné mít stále na paměti, že jsme zde na návštěvě. Život zde plyne jiným tempem. Na 
vše nepředvídatelné vás upozorní zkušený průvodce. Když cestujeme, jsme vždy v nebezpečí, že za sebou necháme 
negativní dojem na místní obyvatele. V Africe se nikdy nepospíchá. Než si začnete s někým povídat, všichni ocení 
váš pozdrav. Vyhrajeme to se stálým rozesmátým pozdravem JAMBO! Další důležitou součástí je oblečení, které by 
nemělo být provokativní. Fotografování je citlivou záležitostí, vždy požádejte o souhlas. Uvědomte si, že jste v zemi 
jen hostem a proto byste se měli přizpůsobit způsobu života a místním zvykům a pravidlům. 

PARKOVÁNÍ V PRAZE NA LETIŠTI 
Chystáte se odletět z letiště Václava Havla v Praze a zvažujete, jak se na letiště dostat? Přijeďte svým vozem a 
výhodně zaparkujte na GO parking - prvním hlídaném parkovišti na letišti v Praze! Týdenní sazba za parkování vás 
navíc vyjde levněji, než jízda z centra Prahy a zpět taxíkem. Nejmodernější parkování v těsné blízkosti letiště (2 km 
od terminálu). Rezervujte si a zaplaťte své parkovací místo předem on-line: www.goparking.cz zadáním promokódu 
LVS554 do rezervačního formuláře. 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
http://www.goparking.cz/
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ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR  

Velvyslanectví České republiky v Nairobi 

Tende Drive 745, Lavington, 00100 Nairobi, P.O.Box 25639 
Telefon: +254 774 420 460, +254 774 240 860 
Nouzová linka: +254 726 489 626 
Fax: +254 204 348 163 
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/nairobi 
 
Působnost úřadu platí pro Keňu, Burundi, Rwandu, Tanzanii a Ugandu. 

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 

mailto:nairobi@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/nairobi
http://www.livingstone.cz/

