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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

MK 288 SAÚDSKÁ ARÁBIE 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o zájezd s důrazem na celkové a aktivní poznání regionu. Pokud existuje na světě ještě místo nedotčené 
turismem, pak je to právě Saúdská Arábie. Orientální pouštní království, kde se zrodil islám, skrývá 
neobjevené poklady, jako jsou velkolepé nabatejské hrobky, pozůstatky Hedžazské železnice, tisíce 
prehistorických petroglyfů, fantastické skalní útvary, nádherné kaňony plné zeleně, nekonečné písečné duny 
pouště Rub al Chálí, azurová hladina rudého moře či rušné přístavní město Džidda. Zažijte s námi jízdu v 
terénních autech přes písečné duny či hluboká wádí, vychutnejte si romantické kempování pod miliónem 
hvězd a objevte dechberoucí přírodu, dalekosáhlou historii a pravou arabskou pohostinnost. Jen v malé 
expediční skupince nasedneme do off-roadových aut s místními řidiči a napříč zemí, kde se jezdí slavný 
pouštní závod Dakar, společně s naším externím průvodcem Lukášem Synkem zažijeme neobvyklé 
dobrodružství.   
Vzhledem k charakteru akce budeme využívat po dobu zájezdu pronajatou soukromou dopravu, ve městech 
taxíky. Ubytováni budeme v hotelech nebo apartmánech, ve dvoulůžkových pokojích. Několik noclehů prožijeme 
„pod otevřeným nebem“. Některé obědy a večeře dle programu jsou zahrnuty do ceny zájezdu, ostatní si klienti 
platí samostatně. 

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 by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je 
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 rezervní pasové fotografie (pro případ 
ztráty nebo krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-
mail.  

VÍZOVÁ POVINNOST 
Před cestou do Saúdské Arábie je nutné vyřídit elektronické vízum. K jeho vyřízení potřebujete cestovní pas s 
platností 6 měsíců po návratu. Podmínkou vstupu do země je potvrzení o ukončené vakcinaci na covid-19.  
Cena je cca 3 200 Kč včetně povinného zdravotního pojištění. Úhrada víza se provádí platební kartou.  
Víza lze vyřídit na tomto odkazu https://visa.visitsaudi.com/ 
 
Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do navštívené 
země. 

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce doporučujeme cestovat s batohem nebo pevnou cestovní taškou. Dále doporučujeme 
menší batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej během jednodenních pěších treků a aktivit na zájezdu a při 
pobytu ve městech. 

Je třeba si uvědomit, že na některých místech je nutné decentní oblečení vzhledem k místním kulturním a 
náboženským tradicím. Upozorňujeme, že se budete pohybovat v muslimské zemi a proto oblečení volte 
střízlivější. Pokrývka hlavy (hidžáb) ani abája (plášť pokrývající tělo) nejsou povinné. Povinné je decentní tělo 
neobepínající oblečení a zakrytá ramena a kolena. Cizincům se doporučuje místní obyvatele a jejich kulturu ctít, 
nepřijatelné jsou minisukně, minišaty na ramínka, minišortky, tílka a výstřihy, odhalená ramena a kolena.  

Jako obuv se hodí sportovní sandály a na výlety pevné trekové boty. Důležitá je pokrývka hlavy (šátek, kšiltovka). 
Ženy by neměly nosit tričko bez dlouhých rukávů (nejvhodnější jsou volnější košile s dlouhým rukávem), 
doporučujeme mít během celého pobytu dlouhé kalhoty, ne příliš obtáhnuté, možností jsou i šaty, ideálně dlouhé 
až ke kotníkům. Muži by také měli nosit spíše dlouhé kalhoty, ale triko s krátkým rukávem není problém a sandály 
také ne. Na návštěvu mešity je po všech vyžadováno volné oblečení, kalhoty musí zakrývat kotníky a tričko 

https://visa.visitsaudi.com/
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s dlouhým rukávem. Ženy musí mít při vstupu do mešity zakrytou hlavu a krk šátkem. Mešity nenabízejí možnost 
půjčení šátků a vhodného oblečení. 

Většinu času strávíte v letním oblečení, ale přibalte i něco teplejšího na večer, na výlety a do klimatizovaných 
prostor. Volte pohodlnou sportovní obuv. Z dalšího vybavení na cestu se hodí kvalitní sluneční brýle, opalovací 
krém s vysokým ochranným faktorem.  

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. V tabulce 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 

• Antimalarika Doporučené 

• Žlutá zimnice  Doporučené (povinné jen v případě, že přilétáte do SA ze země s výskytem žluté zimnice) 

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.  

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 získáte 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: 

• Saúdská Arábie  Saúdský rijál (SAR)  1 USD = 3,75 SAR, 1 EUR = cca 3,94 SAR 

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

http://www.ockovacicentrum.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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Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. V současné době lze směnit i EUR. Ideální jsou dolarové bankovky 
vydané v roce 2013 a novější. Velkým problémem je mít s sebou dolary falešné. Doporučujeme měnit valutu 
v bance s patřičným potvrzením.  Bez problému se dají využívat i kreditní karty. 
Cenová hladina v Saúdské Arábii je jen o málo vyšší než u nás. Vezená dolarová suma záleží na množství 
ochutnávek místní kuchyně a fakultativních aktivit. Alkohol je násobně dražší než u nás. Uváděné ceny se mohou 
lišit místně, sezónně i v konkrétních podnicích. Určitě vás také pohltí množství nabízených suvenýrů.  
Na nezbytné výdaje (strava nad rámec programu, spropitné, suvenýry, fakultativní výlety) doporučujeme částku 
od 500 EUR výše. Kapesné si vezměte v hotovosti. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Saúdská Arábie je země, kde vládne hlavně hotovost. Bez problému se ale dají využívat i kreditní karty.  

SPROPITNÉ 
Přestože je spropitné v arabském světě prakticky neodmyslitelné, není zde striktně vyžadováno. Přesto na ně 
nezapomínejte zejména u pokojských, nosičů zavazadel a služeb, když jste spokojeni. Na závěr pobytu můžete dát 
spropitné recepčnímu. Taxikáři spropitné neočekávají, ale protože většina zaměstnanců ve službách jsou cizinci z 
chudých států, má pro ně cenu každý rijál. Nosičům zavazadel se dávají 2 rijály. V restauracích se očekává spropitné 
zhruba 10 % celkové útraty. To neplatí v lepších restauracích, kde se přirážka za obsluhu objeví na účtu. Na konci 
pobytu se vybírá spropitné pro řidiče a místního průvodce cca 30-40 EUR/osoba, které není povinné. 

CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu zahrnuje: 

• dopravu po Saúdské Arábii terénními auty (10 dní)  

• taxi v Džiddě  

• 8x nocleh v hotelu (obvykle apartmány)  

• 6x kempování ve volné přírodě 

• 12x snídani, 6x oběd, 6x večeři, vodu po dobu strávenou v terénu 

• českého průvodce 

• místního průvodce 

• zkušené řidiče 

• stany a obecné kempovací vybavení (nutné jsou vlastní spacáky a karimatky) 

• vstupy 

• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 

• vízum cca 3 200 Kč 
• letenku z Prahy/Vídně (cena včetně tax se pohybuje okolo 12 000 – 17 000 Kč) 
• obědy a večeře ve městech (cca 7 dnů) 
• cestovní pojištění 

UBYTOVÁNÍ 
Polovinu nocí strávíme kempováním na klidných scénických místech s ohněm a romantikou, avšak bez 
hygienického zázemí (tzv. "nadivoko"). Stany, koberce k ohni, křesílka, závětří a barel s vodou na opláchnutí budou 
k dispozici. Spacák a karimatku je třeba mít vlastní. Spacák vezměte tzv. třísezonní, nikoliv letní (lze také 
kombinovat dva letní spacáky do sebe - když bude teplá noc, použijete jen jeden). Kempování budeme pravidelně 
střídat s noclehy v hotelech. Hotely v Saúdské Arábii jsou téměř vždy apartmánového typu, kvalita a vybavení se 
různí. Sestávají většinou ze dvou oddělených pokojů pro dvě osoby se společným sociálním zařízením a 
kuchyňkou. 
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DOPRAVA 
Po většinu času během naší výpravy se budeme pohybovat velkými terénními auty 4x4 s řidičem. Naši místní řidiči 
jsou zkušení, na silnicích umírnění. Doprava po městech na začátku a konci zájezdu bude probíhat pomocí taxíků. 

STRAVA A NÁPOJE 
Do ceny zájezdu jsou částečně zahrnuty snídaně (12x),  6x oběd a 6x večeře dle programu. Pokud budeme v terénu, 
průvodce bude servírovat snídaně, obědy formou pikniku, uvaří skvělá orientální jídla k večeři a zajistí dostatek 
balené vody (zahrnuto v ceně zájezdu). Hotely v Saúdské Arábii neposkytují snídaně – dojdeme si na ně do ranních 
restaurací (očekávejte míchaná vajíčka, fazolovou kaši, falafel sendvič nebo čerstvý banánový/datlový dezert). 
Pokud budeme na cestě či ve městě, zastavíme vždy na oběd v dálničních či městských restauracích (nejčastěji 
jemenské, afghánské, indické). V blízkosti hotelů budou restaurace na večeři otevřené dlouho do noci. Saúdská 
Arábie je vstřícná k vegetariánům. Hygienický standard je dobrý. Dovoz alkoholických nápojů je přísně zakázán, 
ani žádné speciální obchody pro cizince nikde v zemi neexistují, místo toho si užijeme čaj nebo arabskou kávu s 
kardamonem. 
Saúdskoarabská kuchyně je velmi podobná okolním státům na pobřeží Perského zálivu a silně ji ovlivnily turecká, 
perská a africká kuchyně (viz arabská kuchyně). V zemi je zakázána konzumace alkoholu a vepřového masa. Mezi 
oblíbená jídla patří khúzí (vycpané jehněčí maso), švarma (jídlo podobné kebabu), kabsa (rýže s kuřecím masem) 
a falafel (smažené kuličky z bobů nebo cizrny). Saúdskoarabská jídla bývají často silně kořeněná. K jídlu je podáván 
chléb a čerstvé ovoce, z nichž nejčastější jsou datle. Tradičním nápojem je silná káva.  

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Během letních měsíců (květen-září) panují v Saúdské Arábii velmi vysoké teploty dosahující 40-50 °C. V Rijádu je 
podnebí velmi suché, jsou zde velké rozdíly mezi nočními a denními teplotami. Přímořská města jako Džidda nebo 
Dammám mají sice mírnější, ale vlhké podnebí. Obecně můžete přes den počítat s příjemnými teplotami kolem 
25 °C, ale noci budou spíše chladnější (počítejte s teplotou kolem 12 - 15 °C). 

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 

 
 


