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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

161 JAR - SVAZIJSKO - komfortněji 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o cestu s důrazem na poznání. Ubytování bude zajištěno v kvalitních hotelech či bungalovech, ve 
dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Stravovat se budeme společně v restauracích. Cena zájezdu 
zahrnuje snídaně. Po celou dobu zájezdu budeme mít k dispozici pronajaté vozidlo, které bude řídit průvodce 
zájezdu. Během našeho zájezdu navštívíme nejvyhlášenější národní parky a rezervace v JAR, pobyt si zpestříme 
návštěvou Svazijska. Mimořádným zážitkem na safari bude lodní safari mezi hrochy v NP St Lucia. Poznávací okruh 
zakončíme v Johannesburgu. Pro zájemce možnost individuálního prodloužení na 2 noci na Viktoriiny vodopády 
(bez účasti českého průvodce). 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s 
minimálně 3 čistými 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: 

• JAR: pobyt za účelem turistiky do 90 dnů je bezvízový. Při vstupu do země budete vyplňovat jednoduchý 
vstupní formulář (je k dispozici na místě). Na vstupní nálepku a výstupní razítka jsou potřeba 2 volné 
stránky vedle sebe v pasu. Osoby mladší 18 let musí mít pro vstup do JAR úředně přeložený rodný list a 
pokud necestují s oběma rodiči také úředně ověřené svolení obou rodičů k cestě. 

• Svazijsko: pobyt za účelem turistiky do 30 dnů je bezvízový. Při vstupu do země je nutno vyplnit dotazník 
o době a účelu pobytu. Tento dotazník dostanou turisté na pozemních a hraničních přechodech. 

• Zimbabwe: Vízum zakoupíte při příletu do země, cena je 30 USD, k zaplacení poplatku mějte připravenou 
částku přesně, protože je problém s rozměňováním větších bankovek. Při vstupu do země je třeba cestovní 
pas s 2 čistými stránkami. Je třeba 1x vyplněný vstupní formulář, který je k dispozici na místě. 

Pro občany SR: 

• JAR: nově zavedla v roce 2017 vízovou povinnost, vízum je nutné vyřídit před cestou, vyřizuje se ve Vídni, 
poplatek ambasádě se neplatí. Je třeba cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po návratu z cesty, 1x 
řádně vyplněný vízový formulář, 1x podepsaný formulář – autorizace – plná moc k vyzvednutí pasu z 
ambasády, 2x aktuální barevná fotografie pasového formátu (profesionálně zpracované fotografie z 
fotolabu, nikoli domácí kopie!) – podpis na formuláři a fotografiích musí být stejný jako v pase, výpis z 
účtu za poslední 3 měsíce, letenková rezervace, itinerář cesty v angličtině. 
Víza si můžete vyřídit samostatně nebo využít k podání žádosti služby naší CK. Administrativní poplatek za 
podání 1 víza je 800 Kč, vízum je třeba zajistit na ambasádě ve Vídni. 

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, při kterém se téměř každý den nocuje na jiném místě, je praktické vzít si s 
sebou jen to nejpodstatnější. Po celou dobu zájezdu bude k dispozici vlastní vozidlo. Pro přepravu věcí je možné 
zvolit cestovní tašku nebo kufr na kolečkách (ne skořepinový). Jako příruční zavazadlo doporučujeme menší 
skladný batůžek, který je vhodný nejen jako příruční zavazadlo, ale využijeme jej i v průběhu zájezdu.  
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Při výběru dávejte přednost sportovnímu oblečení. Pevnější botasky, sandály – v těch absolvujeme většinu pobytu. 
Lehké bavlněné kalhoty, kraťasy. Bunda, nejlépe nepromokavá, případně pláštěnka. Trička s krátkým i dlouhým 
rukávem, mikina nebo fleecová bunda se bude hodit hlavně navečer. Pokrývka hlavy. Obal na zavazadlo (je 
výborným ochranným prostředkem proti oděru a prachu na nekvalitních úsecích cest). Sluneční brýle s UV filtrem. 
Kvalitní opalovací krémy s vyšším ochranným faktorem. Repelent. Vhod může přijít i baterka nebo čelová svítilna. 

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. Očkování doporučená mohou být vyžadována jako 
povinná a naopak. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

• Antimalarika Doporučená. Vzhledem k navštíveným oblastem je riziko nákazy minimální. 

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 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: 

• JAR  1 USD = 15,00 Rand (ZAR) 

• Svazijsko 1 USD = 15,00 Lilangeni (SZL) (reálně se používají ZAR) 

• Zimbabwe Měna zrušena, platí se nejlépe v USD, jiné měny často nepřijímají. 

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

Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary, možné je i EUR. Pro směnu platí obecně, že za bankovky s nominální 
hodnotou 50 či 100 USD je lepší kurs než za bankovky nižší hodnoty, ale je vhodné mít s sebou také bankovky 
nižších nominálních hodnot. Dolarové bankovky nesmí být nijak poničené (zmuchlané, natržené, počmárané…) a 
musí být vydané v roce 2006 a novější. Za poničené bankovky a starší dolary je v Africe horší kurz nebo je nebo je 
vůbec nepřijmou. Směňujte v bance s patřičným potvrzením. 

V JAR se ke každé výměně peněz přičítá daňový poplatek 3 %. 

Cenová hladina ve všech navštívených zemích je poměrně vyrovnaná, ceny jsou v porovnání s cenami u nás vyšší. 
Vezená dolarová suma záleží především na nákupu suvenýrů, kterých je tu opravdu nepřeberné množství, 
ochutnávek exotické kuchyně a fakultativních aktivitách. Vše potřebné lze nakoupit v obchodních centrech a 
supermarketech. Na místech turistických atrakcí je množství prodavačů suvenýrů: prodávají zejména rukodělné 
předměty ze dřeva a kamene zobrazující africká zvířata a šperky z malachitu. Smlouvat je možné. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 500 USD výše, bankovní kartu. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty jsou běžně akceptovány téměř všude (MasterCard, Visa, Diners club a American Express. 
Bankomaty jsou časté ve velkých městech. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich 
výši zjistit. Výběr z bankomatu je obvykle omezený na jednorázový výběr hotovosti max. 2000 ZAR, potřebujete-li 
větší částku, musíte vybrat peníze několikrát a pokaždé platíte poplatek za výběr. Doporučujeme proto vzít si na 
výdaje alespoň částečnou hotovost v minimální výši 400 USD/osoba, na další výdaje je možné použít kartu nebo 
si vybrat z bankomatu. Je vhodné před odjezdem kontaktovat Vaši banku a nahlásit destinaci, občas se stává, že 
kartu zablokují. Při platbě kartou bývá někdy účtován poplatek. Fakultativní aktivity na Victoria Falls se hradí v 
USD, v hotovosti nebo kartou. Při platbě kartou bývá někdy účtován poplatek. 

SPROPITNÉ 
Je vhodné a očekávané dát spropitné místním průvodcům, kteří se o vás budou starat po dobu safari a jiných 
aktivit. Nosiči, obsluha v restauraci či taxikáři očekávají drobný finanční obnos za pomoc, obvykle se počítá s cca 
10%, je-li obsluha dobrá. Restaurace někdy automaticky připočítávají servis na účet, v takovém případě se 
spropitné nedává. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka a letištní taxy 

• Veškerá doprava pronajatými vozidly 

• Ubytování v komfortnějších 3* hotelích se snídaní 

• Vstupy do národních parků NP St Lucia, NP Kruger, NP Tsitsikamma, NP Addo Elephant, NP Hluhluwe 

• Vstup na Mys Dobré naděje  

• Lodní safari v NP St Lucia, lodní výlet v Hout Bay 

• Tučňáci v Boulders 

https://www.oanda.com/currency/converter/
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• Při prodloužení na Viktoriiny vodopády: letecky Johannesburg – Viktoriiny vodopády a zpět, 2x ubytování 
v hotelu se snídaní (bez účasti českého průvodce) 

• Český průvodce  

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Stravování nad rámec programu  

• Vstupy do památek a muzeí (cca 60 USD) 

• Fakultativní aktivity  

• Očekávané spropitné (cca 400 ZAR) 

• Při prodloužení na Viktoriiny vodopády: fakultativní aktivity na vodopádech, transfer z/na letiště, vstupy 
na Viktoriiných vodopádech 

• 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:  

• Cape Town – lanovka na Stolovou horu – obousměrná: 360 Rand 

• Cape Town – Akvárium 140 Rand, botanická zahrada 50 Rand 

• Mossel Bay – námořní muzeum, poštovní strom: 45 Rand  

• Delfíní show a vstup do akvária v Durbanu cca 165 Rand  

• Tradiční zulská vesnice – prohlídka vesnice a taneční show 320 Rand 

• Swazijsko – muzeum, parlament, memorial: 60 Rand, vstup do tradiční vesnice 120 Rand 

• Viktoriiny vodopády: raft, bungee jumping 160-220 USD/aktivita, bridge slide (zip line) 45 USD, let 
helikoptérou k vodopádům od 160 USD, procházka se lvy 150 USD, sestup k patě vodopádů 48 USD, Boma 
dinner (večeře + bubnová show) 55 USD 

Ceny jsou orientační a mohou se měnit. 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v kvalitních hotelech, penzionech nebo chatkách, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. V rámci ubytování je zajištěna snídaně. Na některých místech je součástí vybavení hotelu i bazén. 
Při prodloužení na Viktoriiny vodopády 2x nocleh v kvalitním hotelu se snídaní.  

DOPRAVA 
Po celou dobu zájezdu jezdíme vlastním pronajatým vozidlem, které bude řídit průvodce zájezdu. Cena zájezdu 
nezahrnuje dopravu v rámci večerních poznávacích programů, jako jsou návštěvy barů a nočních restaurací. Při 
prodloužení na Viktoriiny vodopády si klienti na místě hradí transfer z/na letiště na Viktoriiných vodopádech.  

STRAVA A NÁPOJE 
Většinou se stravujeme společně v restauracích a jídelnách. Snídaně jsou zahrnuty v ceně zájezdu. S dalším 
stravováním během dne je nápomocen průvodce, a to výběrem restaurace, příp. překladem jídelního lístku. Ceny 
jsou vyšší, než jsme zvyklí – průměrná cena za tříchodovou nebo bufetovou večeři v hotelu je 180-200 Rand (je 
třeba počítat s očekávaným spropitným 10% z utracené částky!).  

Ve většině měst a rezervací je voda z vodovodní sítě pitná, přesto doporučujeme k pití vodu v originálních 
uzavřených lahvích, kterou lze na všech navštívených místech zakoupit. V obchodech se nabízí široký sortiment 
nealkoholických nápojů. Jižní Afrika je známá kvalitními víny, především červenými (pěstuje se tu Cabernet 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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Sauvignon, Merlot, Shiraz). Na desinfekci si můžete přibalit vzorek domácí pálenky, kterou doporučujeme přelít 
do plastikové láhve (menší hmotnost, nižší riziko rozbití). 

V Jihoafrické republice se nedochovalo mnoho původních receptur. Přesto si však můžete dopřát několik místních 
specialit. Tradiční africká kuchyně se opírá o hustou kaši zvanou pap, kterou doplňují zeleninové nebo masové 
omáčky. „Bílí Jihoafričané“, obzvláště Afrikánci uznávají „farmářskou“ kuchyni, která je známá tučnými, masitými 
jídly, př. stew – v podstatě guláš připravený z masa a zeleniny. Množství restaurací nabízí různé zahraniční kuchyně 
(indické, čínské…). 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Do jižní Afriky se dá cestovat po celý rok. Roční období se na jižní polokouli střídají obráceně, zima vrcholí v červnu 
a červenci, léto naopak v prosinci a lednu.  

JAR leží v několika odlišných podnebných pásech. Na převážné části území JAR je subtropické podnebí, na východě 
vlhké, na západě suché až pouštní, ve vnitrozemí silně kontinentální, krajní sever zasahuje do tropů. Sníh padá v 
zásadě jen na vrcholcích hor v Kapsku a Dračích horách. V oblasti mysu Dobré naděje panuje podnebí podobné 
jako ve Středomoří. V jižní oblasti JAR panuje příjemné počasí s množstvím slunečního svitu. Denní teploty se 
většinou pohybují kolem 23ºC, v noci kolem 15ºC. Pršet může v kteroukoli roční dobu. Směrem na sever se 
otepluje a srážek ubývá. 

Svazijsko má podobné klima jako východ JAR. Nejteplejší období je od prosince do února, kdy teploty přes den 
šplhají přes 35ºC, nejchladněji je od května do srpna. Po celý rok jsou běžné deště. 

Zimbabwe má vzhledem ke své poloze (většina území leží na plošině cca 900 metrů nad mořem) příjemné klima 
po většinu roku. Jsou zde teplé, slunné dny a chladnější noci. Léto zde trvá od října do dubna, typické jsou horké 
slunečné dny s denními teplotami kolem 30°C. Na Victoria Falls se mohou odpoledne vyskytovat krátké bouřky. 
Období dešťů je listopad - březen. Dny v zimním období (květen - září) jsou suché a teplé s průměrnou denní 
teplotou kolem 20°C, v noci teplota prudce klesá. 

KAPSKÉ MĚSTO 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 26 26 25 23 21 18 17 18 19 21 21 25 
Průměrné srážky (mm)  16  15  22  50  92 105  91  83  54  40 24 19 

 

KRUGER NP 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 26 25 24 24 24 23 21 21 23 25 25 25 

Průměrné srážky (mm) 103 101 69 45 20 16  12  11  31  50  78  89 
 

VICTORIA FALLS 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nejvyšší průměrná teplota (°C) 29 29 29 29 27 25 24 27 31 33 32 30 
Průměrné srážky (mm) 167 126 70 24 3 0 0 0 2 27 63 173 

 

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 


