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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

MK 703 TANZANIE MAX - Safari, trek, kola i ostrov Mafia  
 
Pro milovníky Afrického kontinentu je určená kniha z edice LIVINGSTONE, VÝCHODNÍ AFRIKA – průvodce na safari, 
Keňa – Tanzanie – Uganda a 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  
Zažijme původní Afriku. Aktivní program stihne opravdová nej. Nejlepší safari v NP Ngorongoro, Tarangire, navíc NP 
Mkomazi a Saadani i na kole. Unikátní trek územím Masajů. Pěší safari je zážitek. Možné výstupy na Loolmalasin 3 
648 m a Lengai 2 900 m. Fascinující etnika – karmín Masajů, lovecký kmen Hadzabe i kováři Datoga, syrový svět 
kmene Mawanda. Historické Pangani, Kaole a hlavně Bagamoyo. Šnorchlování a potápění v nejlepších lokalitách. 
Mořský ráj ostrova Mafia odmění! Modrá laguna, parádní atoly. Užijeme si i pozorování velrybích žraloků. 

Akce kombinuje safari, trek, poznávání etnik, možné výstupy, kola a finále na exotickém ostrově Mafia. Na safari 
máme džípy s odklápěcí střechou. Třídenní trek územím Masajů jdeme s podporou zajištěného vaření a mul pro 
převoz věcí. Netradiční zážitek nabídne sedmidenní cyklo výlet. Kola se půjčují v Tanzanii, servis obstarají 
doprovodná vozidla. Pro větší komfort je zajištěna polopenze (snídaně a oběd a 2x večeře). Úsek Dar Es Salaam - 
Mafia – Dar Es Salaam překonáme letecky. Ve finále akce lze přidat historickou oblast Kilwa + NP Selous.  

TŘÍDENNÍ TREK ÚZEMÍM MASAJŮ 
Trek není náročný, denně asi 6 hodin. Noclehy jsou zajištěny v místních stanech s matracemi. Zavazadla nesou muly, 
podporu skupiny jistí místní ranger a masajští průvodci znalí lokality. Trek absolvujeme odlehčeni, pouze s malým 
baťůžkem a s věcmi potřebnými v průběhu dne (pitná voda, náhradní oblečení, drobnosti k jídlu, foťák…). Ke 
komfortu přispějí i služby místních kuchařů, strava je zajištěna formou plné penze, jídlo je pestré a v dostatečném 
množství. Bude dostat nápojů v podobě čaje a kávy.  

Pro zájemce je možný výstup na horu Loolmalasin (3 648 m). Případný noční výstup na sopku Lengai trvá asi 5 hodin, 
sestup asi 3 hodiny.  

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 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: 

• Tanzanie: vízum zakoupíte po příletu na letišti v Arushi. Vízový formulář vyplníte na letišti. Vízový 
poplatek činí 50 USD.  

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

CO S SEBOU 
Na safari jsou k dispozici místní stany s matrací. Nutný je spacák. Batoh nebo sportovní tašku jako hlavní zavazadlo 
a menší batůžek jako příruční zavazadlo. Kryt na batoh se hodí i proti oděru a prachu během safari. Většinou 
budeme v tričku a kraťasech. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce je třeba i teplejší oblečení – dlouhé kalhoty, bunda,  
mikina a triko s dlouhým rukávem. Dobré je vrstvit oblečení, více vrstev umožní lepší regulaci teplot. Nepromokavá 

https://www.livingstone.cz/vystavy-a-promitani/knihy-a-dvd/vychodni-afrika-pruvodce-na-safari
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bunda, pláštěnka a deštník...? Sportovní sandály a pevné tenisky nebo nízké trekové boty – oceníme na treku a 
hlavně při možných výstupech. Pokrývky hlavy (šátek, kšiltovka). Plavky. Ručník, toaletní papír, vlhčené ubrousky. 
Na trek a výstupy se hodí hole.  

Z dalšího vybavení na cestu doporučujeme kvalitní sluneční brýle, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. 
Repelent proti komárům. Pro pozorování zvířat na safari se hodí dalekohled. Svítilna/čelovka pro případný výpadek 
elektřiny. Power banky se hodí hlavně na treku. Termosku ocení ten, kdo preferuje na treku čaj déle teplý. I na 
přelití horkého nápoje může stačit kvalitní plastová lahev. Milovníci šnorchlování si mohou s sebou vzít vlastní 
masku a šnorchl. Na ubytování jsou k dispozici ručníky, nicméně doporučujeme vzít si s sebou menší cestovní ručník, 
případně osušku na pláž. Během cesty nebude možné s ohledem na plánované přesuny objednat si na ubytování 
vyprání prádla. 

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k zákazu používání polyetylenových sáčků všeho druhu v Tanzanii 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.  

• 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  

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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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: 

• Tanzanie: 1 USD = 2286 TZS (tanzanský šilink) 

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

Nejvýhodnější jsou americké dolary, lze i EUR. Dolary lze platit někdy i bez směny. Lepší kurz je za bankovky vyšších 
hodnot (50, 100), starší neberou. Hodí se pár bankovek menších. Lze vybírat z automatů, poplatky za výběr 3-5 USD. 
Cenová hladina je srovnatelná s úrovní cen u nás. Rozpočet záleží na výběru aktivit, konzumaci nápojů, množství 
suvenýrů... Např. potápění cca 100–120 USD. Doporučujeme částku 500-700 USD (v závislosti na délce vybrané 
varianty zájezdu). 

PLATEBNÍ KARTY 
Platební karty akceptují v hotelech, restauracích a některých obchodech. Bankomaty jsou ve městech a turistických 
centrech (Arusha, Dar Es Salaam). Dbejte opatrnosti při použití karet. Karta se hodí jako pojistka, kapesné se 
doporučuje v hotovosti. 

CENA AKCE 
Cena zahrnuje: 

• Letenka Dar Es Salaam – Mafia a zpět 

• Veškerá doprava - na safari terénní džípy 

• Servis na treku (plná penze, muly na náklad, ozbrojený ranger, Masajové, místní průvodce, kuchaři), 
ubytování v místních stanech, v civilizaci hotely 

• 7 dní cykloturistiky s polopenzí (snídaně a oběd + 2x večeře) 

• Kola, doprovodná vozidla, džípy 

• Doprava na ostrově Mafia  

• Ve městě a na Mafia ubytování se snídání 

• Vstupy do národních parků 

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

• Český průvodce 

Cena nezahrnuje: 

• Mezinárodní letenka a letištní taxy cca 22 000 Kč (dle aktuální rezervace) 

• Víza do Tanzanie 50 USD 

• Stravování nad rámec programu 

• Vstupy na atrakce 

• Spropitné 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání 

• Cestovní pojištění (rádi připravíme nabídku od ERV Evropské pojišťovny) 

• Fakultativní aktivity 

• PCR test na covid-19 před návratem z Tanzanie (cca 100 USD) a 5.den po návratu do ČR 

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 

Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou v ceně:  

• Hadí farma Maserani 20 USD 

http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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• Kmeny Hadzabe, Datoga 2x20 USD 
• Výstup na sopku Lengai cca 100 USD 
• Vodopády Ngara Sero a jezero Natron 2x20 USD 
• Lodní výlet na ostrov Cholo 35 USD 
• Plavání s velrybími žraloky 60 USD 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytováni v civilizaci a na ostrově Mafia jsme v hotýlcích střední kategorie – dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením, se snídaní. Při treku v národních parcích Tanzanie nocujeme v místních stanech vybavených 
matracemi (nutný vlastní spacák) 4x. Během cyklovýletu nocujeme většinou v hotýlcích, případně stan. Kvalita 
služeb se od evropského standardu může lišit...  

Po příletu do Arushi lze nechat nepotřebné věci v hotelu, kde je po návratu ze safari vyzvedneme před cyklo částí 
cesty. 

DOPRAVA 
Na safari máme džípy s odklápěcí střechou, pronajatá doprava (doprovodná vozidla) jsou i během cyklo části. Vlastní 
dopravu držíme i na ostrově Mafia. Letecky se přesuneme z Dar Es Salaam na ostrov Mafia. Infrastruktura je na nižší 
úrovni, je třeba počítat s určitým nepohodlím na trasách. 

STRAVA A NÁPOJE 
Strava je z velké části zahrnuta do ceny. Na treku a safari je zajištěna plná penze - servis místního kuchaře. Polopenze 
(snídaně a oběd a 2x večeře) bude i na cyklistické části zájezdu.  Mafie, Arusha a Dar Es Salaam mají ubytování se 
snídaní. Nápoje kromě snídaně nejsou v ceně.  

Místní pokrm je nyama choma, pečené maso. Přílohu tvoří rýže nebo ugali (kaše z kukuřičné mouky), maso bývá 
často kuřecí či hovězí příp. kozí nebo skopové se zeleninovou směsí. U moře je dobrá čerstvá ryba nebo mořské 
plody. Všude je čerstvé ovoce dle sezóny. Lépe plody, které se dají loupat, jinak třeba omýt. Na „vnitřní dezinfekci“ 
se hodí pálenka, doporučujeme přelít do plastikové láhve (menší hmotnost, nižší riziko rozbití).  

Káva je nejčastěji instantní. Na většině míst je džus z čerstvého ovoce a nealkoholické nápoje Coca Cola, Fanta, 
Sprite. Dobrá jsou piva Kilimanjaro, Safari nebo Serengeti, populární je pálenka Konyagi. 

Orientační ceny: Jídlo v restauraci 20-25 USD, 1,5 l vody 1 USD, pivo 3-4 USD. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Nacházíme se blízko rovníku, počasí má tropický charakter. Denní maxima jsou kolem 30°C (Dar, Mafia), během 
safari kolem 25°C, v noci teploty klesnou na 17°C (na kráteru Ngorongoro ve výšce přes 2 300 m jsou teploty nižší). 
Ostrovy jsou tropické, teploty kolem 30°C, přes noc výrazněji neklesají. Typická je vzdušná vlhkost 75%.  

ARUSHA 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 28 28 28 27 26 26 25 26 26 27 28 28 
Průměrné srážky (mm) 67 75 161 356 179 33 15 17 18 36 125 100 

 
PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 nebo 603 877182 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 
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Naši nabídku najdete na www.livingstone.cz 

http://www.livingstone.cz/

