INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

MK 138 RÉUNION
Jeden z ostrovů souostroví Maskarény není nazýván perlou Indického oceánu náhodou. Réunion, francouzský
department, příjemně šokuje nečekaně krásnými horami, krajinou vzniklou působením vulkanické činnosti. Hlavní
atrakcí ostrova je stále činná sopka Piton de la Fournaise. Návštěvníky udivuje oblaky páry a působivými erupcemi
lávy, která zanechává na svazích své typické stopy. Na své si zde přijdou nejen milovníci aktivní dovolené. Pobřeží
ostrova lemují bělostné pláže s pohodou opravdového ráje. Kolorit ostrova podtrhuje jeho etnická pestrost.
Pravou tropickou exotiku dokresluje nejen bohatá fauna a flóra, ale i chutná místní kuchyně a úsměv zdejších
obyvatel, které jsou důvodem, že se s kouzlem ostrova budeme těžko loučit.

CHARAKTERISTIKA AKCE
Kombinace poznávacího programu s možností odpočinku na vyhlášených plážích. Akce nepatří k fyzicky náročným.
Program je rozvržen v pozvolném tempu. Pro přepravu na ostrově budeme využívat pronajatou dopravu,
nejčastěji mikrobusy nebo velký autobus. Ostrov je svou rozlohou docela malý, přejezdy tedy nejsou dlouhé. Může
ale nastat prodloužení přejezdů z důvodu dopravních zácp, které jsou na ostrově čím dál častější. Ubytováni
budeme v hotelu střední turistické kategorie, na jednom místě, ze kterého budeme podnikat jednodenní výlety.
Časový harmonogram včetně pořadí navštívených míst a zajímavostí uvedených v programu akce určuje průvodce.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s
minimálně 1 čistou stránkou (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:
•

Réunion: bezvízový styk

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 kufr na kolečkách nebo cestovní taška, zavazadla
nebudeme přenášet na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do autobusu. Dále doporučujeme menší lehký batůžek
jako příruční zavazadlo, využijeme jej na jednodenní výlety.
Vzhledem k poznávacímu charakteru zájezdu je vhodnější pohodlné sportovní oblečení - trička s krátkým rukávem,
vzdušné dlouhé kalhoty, pláštěnka či nepromokavá bunda, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení pro chladnější večery
a výlet na Piton de la Fournaise (zde může být nepříjemně větrno a chladno) - triko s dlouhým rukávem, větrovka,
příp. fleecová bunda. Sandály, pevnější tenisky (pro výlety do horského a sopečného terénu). Pokrývka hlavy. Z
dalšího vybavení doporučujeme kvalitní sluneční brýle, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, repelent
proti komárům. Osuška na pláž (hotelové ručníky je zakázáno používat na pláži). Zájemcům o šnorchlování
doporučujeme vzít svou masku a šnorchl (tyto věci se také dají zakoupit i na místě). Dále se osvědčily např. boty
do vody - korálové útesy jsou opravdu ostré a začínají v podstatě hned u břehu.
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu,
vodě, oděru...). Předejdete 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. Je také vhodné si do příručního zavazadla zabalit věci osobní potřeby a náhradní oblečení pro případ
zpoždění zavazadla (budete tak mít to nejdůležitější po ruce, kdyby zavazadlo bylo k dispozici třeba až druhý den).
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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. 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

Doporučené
Doporučené

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:
•

Réunion:

Euro (EUR)

aktuální kurz eura najdete např. v denním tisku

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Ceny jsou vyšší než u nás! Nejvhodnější měnou je EUR. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené
bankovky. Výše kapesného záleží především na množství nakoupených suvenýrů či ochutnávek exotické kuchyně.
Ze suvenýrů můžete nakoupit oblečení - trička, např. tričko s ptákem „dodo“, alias blbounem nejapným, bude
určitě milou vzpomínkou na pobyt na ostrově. Z Réunionu si můžete také dovézt např. vynikající bílý rum nebo
jiné výrobky z třtinového cukru.
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Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 350 EUR výše. Kapesné můžete vézt v hotovosti, ale na ostrovech
funguje i spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. Smlouvání je na ústupu, přesto je někdy na tržišti
můžete vyzkoušet. V obchodech se nesmlouvá.

PLATEBNÍ KARTY:
Platební karty (Visa, American Express, Diners club a Master Card) jsou běžně akceptovány v hotelech,
restauracích a některých obchodech. Na ostrovech lze také běžně vybrat z bankomatu. Poplatky za výběr záleží
na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit.

CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu zahrnuje:
•
•
•
•

Doprava na místě (pronajatá vozidla, mikrobusy)
Ubytování v hotýlcích a apartmánech se snídaní 9x
Český průvodce
Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní letenka a letištní taxy
Strava mimo snídaně
Vstupné do památek a muzeí cca 60 EUR
Fakultativní aktivity
Spropitné řidičům cca 20 EUR
Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)
Příplatek za jednolůžkový pokoj

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

Vanilková plantáž 4 EUR
Akvárium (St. Gilles les Bains) 9 EUR
Výlet lodí s proskleným dnem tzv. visiobul na Reunionu od 12 EUR
Let nad ostrovem od 250 EUR

Ceny jsou orientační a mohou se měnit.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v hotelech a apartmánových domech střední turistické kategorie. Pokoje nebo apartmány
jsou dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na Réunionu býváme ubytovaní v okolí Saint-Gilles-Les-Bains a
cca 35 km od mezinárodního letiště v Saint-Denis. Zařízení ateliérů se vyznačuje jednoduchostí s mírným
nádechem exotiky. Veřejné pláže ve vzdálenosti 700-900 m od ubytování potěší všechny návštěvníky, kteří si chtějí
užít slunce a moře. V případě, že na termín zájezdu je běžně využívaná ubytovací lokalita obsazena, zajišťujeme
ubytování v kvalitativně stejném druhu hotelu/apartmánů.

DOPRAVA
Cena zájezdu zahrnuje dopravu pronajatými mikrobusy nebo větším autobusem.
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STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu není s výjimkou snídaní zahrnuto stravování. Průvodce je případně nápomocen s výběrem
restaurace. Na Réunionu je možné si zakoupit oběd či večeře přímo v hotelovém objektu nebo v místních
restauracích. Potraviny lze dokupovat průběžně. Ceny potravin na Réunionu jsou vyšší než u nás.
Kuchyně navštíveného ostrova je velice pestrá, stejně jako jeho obyvatelé. Obsahuje prvky asijské, africké,
evropské i čínské kuchyně. Každá kultura si s sebou v průběhu staletí přinesla své tradice a zvyklosti, recepty a
ingredience. Kuchyně je charakteristická pestrou směsicí barev a chutí. Mnoho tradičních pokrmů se zároveň
přizpůsobilo zdejším možnostem. Můžete si zde dát vše, od anglického bifteku nebo francouzského pepper steaku,
přes čínské speciality až po místní delikatesy – indické curry a kreolské ragú.
Jedním z typických místních pokrmů je kreolské curry, připravené z hovězího, kuřecího či rybího masa s výborným,
různě ostrým kořením. Ryby a plody moře jsou nabízeny v nejrůznějších úpravách, s mnoha druhy omáček a rýží.
Základní surovinou používanou ve zdejší kuchyni jsou místní rajčata zvaná Pommes d´Amour, která dávají jídlu
barvu, česnek a cibule přidá chuť a zázvor exotickou příchuť. Zdejší typické omáčky Rougaille a Vingaye. Své jméno
dostaly z francouzského slova označující česnek – ail.
Nesporně nejoblíbenějším kořením je chilli, které roste po celém ostrově, jak divoce, tak kultivovaně.
Nejoblíbenějším muslimským pokrmem je biriani, což je výborný mix rýže, brambor, koření a masa. I Číňané
dokázali prosadit svoje typické ostře kořeněné pokrmy. Pokud chcete ochutnat od každého něco, zajděte si na
klasický bufet. Ochutnat můžete samozřejmě i obrovské množství ovoce – liči, mango, vodní meloun, ananas,
karambolu, jack fruit, avokádo, papayu, corasol nebo zat. Ovoce a zelenina jsou sezónní záležitostí.
K pití je nejoblíbenější minerální voda, dále místní piva či poměrně levná vína. Nealkoholické nápoje jsou k dostání
po celém ostrově. Voda z místní sítě je většinou pitná.
Orientační ceny: Pečivo (např. bageta, francouzský chléb) 1,5- 2 EUR; 1,5 l voda 0,70-1 EUR; 0,33 l pivo 0,70-1,50
EUR; 0,75 l víno v obchodě od 3 EUR; máslo 1,50 EUR; plátkový sýr 1,50 EUR; instantní ochucené čínské nudle od
0,40 EUR; večeře v restauraci 15-25 EUR, džbánek 0,5 l vína v restauraci od 8 EUR, pivo v restauraci od 5 EUR.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Ostrov se nachází v tropickém pásmu. Klima na Réunionu je velmi příjemné, ale vzhledem k hornatému povrchu
je hodně proměnlivé. Rozlišují se tu dvě hlavní sezóny: horké, vlhké léto od října do března s teplotami okolo 29
°C (v horách 19 °C) a suchá zima od dubna do září s teplotami pohybujícími se okolo 23 °C (v horách 12 °C). Dešťové
přeháňky se zde vyskytují po celý rok.
RÉUNION
Měsíc
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12
Nejvyšší průměrná teplota 27 27 26 24 23 22 21 22 22 23 24 26
(°C)
Průměrné srážky (mm)
268 216 290 160 81 75 70 49 47 44 95 151

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 – 16.00 hodin
Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz
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