INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

328 CHILSKÁ MOZAIKA
CHARAKTERISTIKA AKCE
Poznávací zájezd určený pro aktivní cestovatele, kteří touží prozkoumat různorodost chilské krajiny a seznámit se
s chilskou historií, kulturou, přírodou a osídlením do větší hloubky. Program akce je částečně sportovně laděný –
podnikneme několik jednodenních pěších výletů, nejdelší pěší túra může být až 16 km dlouhá, ale jejich náročnost
však lze případně individuálně přizpůsobit s ohledem na výkonnost každého z účastníků. Pro zájemce se dále v
rámci prodloužení nabízí šance poodhalit tajemství soch moai na Velikonočním ostrově. „Poznávání“ pro nás bude
na prvním místě!

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas s biometrickými údaji (platnost minimálně 6 měsíců po návratu z cesty)
s minimálně 2 volnými stránkami. Je vhodné s sebou vzít 2 pasové fotografie a fotokopii dvoustrany pasu s
osobními údaji (pro případ ztráty nebo krádeže pasu), případně si můžete naskenovaný pas poslat na svůj email a
mít jej kdykoliv k dispozici.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR:
•

Chile: bezvízový styk

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.
Při vstupu do země obdrží každý turista tzv. "vstupní lístek", jenž je nutno vyplnit. Úředník pasové kontroly
vytiskne potvrzení s čárovým kódem a dá jej cestovateli, který tento odevzdá při výjezdu ze země, za ztrátu hrozí
pokuta a průtahy.
Při vstupu do Chile se dále povinně vyplňuje formulář chilské Zemědělské a veterinární služby (SAG), v němž cizinec
deklaruje, že do země nedováží žádné rostliny, čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, maso a masné výrobky
a další nebalené čerstvé potraviny. Je nutné počítat s poměrně důkladnými prohlídkami zavazadel včetně čichové
kontroly speciálně vycvičenými psy. Restrikce na dovoz potravin nedoporučujeme podceňovat – při překročení
zákazu dovozu zakázaných potravin a výrobků se cizinec vystavuje nebezpečí sankcí dle platných zákonů, včetně
odepření vstupu do země.
Aktuální informace o celních předpisech naleznete v tomto odkazu:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/chile/cestovani/duty.html

CO VZÍT S SEBOU
Jedná o poznávací zájezd, při kterém se téměř každý den nocuje na jiném místě, proto je praktické vzít si s sebou
jen to nejpodstatnější, je zbytečné brát velké množství věcí. Při výběru dávejte přednost sportovnímu a
pohodlnému oblečení. Vzhledem ke sportovnějšímu charakteru akce doporučujeme jako hlavní zavazadlo např.
velkou sportovní tašku na kolečkách, jako příruční zavazadlo malý batůžek, který využijete na kratší výlety.
Letní oblečení – krátké kalhoty a trička využijete jen na Velikonočním ostrově a v Santiagu. V Patagonii bývá
chladno a zima, počasí se rychle mění, nenechte se zaskočit velmi silným větrem a nízkými teplotami. Nejlepší
variantou je „vrstvené oblečení“. Teplejší oblečení – funkční trika s krátkým i dlouhým rukávem, fleecová mikina,
dlouhé kalhoty, teplejší (např. softshellová) bunda (nebo bunda typu Polartec či Windstopper), nepromokavá
bunda (s membránou či zátěrem typu Gore-tex). Na pěších túrách se může hodit i čepice a tenké rukavice, šátek
na krk. Prudký vítr pocit zimy zesiluje.
Obuv - kvalitní tenisky se strukturovanou podrážkou nebo nízké trekové boty na pěší výlety, tenisky, sandály.
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Z dalšího vybavení doporučujeme kvalitní sluneční brýle, opalovací krém s vyšším UV filtrem, pláštěnku do přírody,
deštník do města.
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. Dražší fotoaparáty nebo kamery zvažte pojistit proti poškození či krádeži. Upozorňujeme, že na
místních přeletech může dojít během dopravy k ušpinění či poškození zavazadla; při přeletech proto
doporučujeme nechat si zavazadlo na letišti zabalit do ochranné folie.

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.
• 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 .
Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční
lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže: proti bolesti (Paralen, Ibalgin), proti kašli; proti teplotě
(Paralen, Acylpyrin, apod.); proti průjmům a střevním potížím (Endiaron, Reasec, živočišné uhlí, apod.); ochrana
proti UV záření - ochranný krém na rty (s UV 15-20) a na opalování (s ochranným faktorem 20-50); dezinfekční
prostředky - Betadin, Septonex, příp. peroxid nebo jodová tinktura; na puchýře a drobná zranění - běžné náplasti
různých velikostí (s polštářkem i bez), elastické obinadlo, mast či zásyp proti zánětlivým rankám a drobným
infekcím (mast nebo zásyp framykoin či sulfonamid); příp. širokospektrální antibiotika podle doporučení
ošetřujícího lékaře (Ambicilin, apod.), nově jsou dostupná antibiotika ve 3 denních dávkách. 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.
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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:
• Chile

Peso (CLP)

1 USD = 680 CLP

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. Lepší kurz je za bankovky vyšších hodnot (50, 100), každopádně je
dobré mít s sebou i pár bankovek nižší hodnoty. Ideální jsou dolarové bankovky vydané v roce 2009 a novější.
Bankovky poškozené – čárka propiskou, malé natržení v ohybu, razítko – nejsou v chilských směnárnách přijímány!
Doporučujeme měnit valuty ve směnárnách s patřičným potvrzením. Je možné si vzít i eura, ty však mohou mít v
menších městech poněkud nevýhodný kurz. Hotovost je nejlépe vyměnit na místní měnu ve směnárnách na letišti
po příletu nebo v turistických centrech. Ceny v Chile jsou vyšší než v ČR.
Vezená suma záleží i na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů, ochutnávka argentinských a chilských
vín či místních specialit, případně zda se rozhodnete absolvovat některou z fakultativních aktivit.
Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 750 USD výše (vstupy, spropitné, strava, nápoje).

PLATEBNÍ KARTY
Platební karty jsou běžně akceptovány téměř všude (MasterCard, Visa, Diners club a American Express).
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 si alespoň částečně v hotovosti.

SPROPITNÉ
Spropitné není v restauracích téměř nikdy zahrnuto v ceně jídla, běžně se očekává 10% z útraty, což se píše na
účet. Pokud jste byli během cesty spokojeni se službami vašeho místního průvodce nebo řidiče, bývá zvykem jej
ocenit spropitným. Záleží však především na vaší spokojenosti a ochotě.

CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní letenka
Letištní taxy
V prodloužení letecky Santiago - Velikonoční ostrov a zpět
Místní přelety Puerto Montt – Punta Arenas, Punta Arenas – Santiago de Chile
Veškerá pozemní doprava: dálkový noční lehátkový autobus, autobusy, pronajaté minibusy, lodní trajekt
na ostrov Chiloé
Ubytování v hotýlcích střední turistické kategorie
Český průvodce (na Velikonočním ostrově od 4 osob)
Místní průvodce dle potřeb
Vstupy do NP
Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:
• Stravování
• Turistické vstupy do památek a muzeí
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
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•
•
•

Vstupy na atrakce a fakultativní výlety
Spropitné
Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH VSTUPŮ A FAKULTATIVNÍCH AKTIVIT
Příklady cen vstupů a fakultativních aktivit na osobu, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:
•
•
•
•
•
•

Velikonoční ostrov, turistický kumulovaný lístek: cca 80 USD
Vstup do termálních lázní v oblasti Villarica: cca 30 USD
Fakultativní výlet na sopku Villarica: cca 150 USD
Jízda lanovkou na svahu Villarica: cca 23 USD
Rafting v oblasti Villarica (člun 6 osob): od 22 USD
Canyoning: od 37 USD

•

Punta Arenas, tučňáci na Isla Magdalena: cca 100 USD s dopravou

•

Punta Arenas, Salesiánské museum: cca 5 USD

Ceny jsou pouze orientační a mohou se měnit.

UBYTOVÁNÍ
Ubytováni budeme v hotýlcích střední turistické kategorie ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, někde i se snídaní. Rodinným hotelům se v Jižní Americe říká „hostal“: toto neoznačuje nám známé
studentské a jednoduché ubytování (tzv. hostel), ale je to běžné označení pro „hotel“ dle evropských standardů
nebo pro zařízení hotelového typu.

DOPRAVA
Přepravovat se budeme dálkovými autobusy a pronajatými minivany. Vyčerpávající mohou být některé delší
přesuny (Pucon – Puerto Montt, Puerto Natales – Torres del Paine). Do časového harmonogramu akce jsme
zahrnuli jeden noční přejezd ze Santiago de Chile do Pucónu pohodlným lůžkovým dálkovým autobusem. Úseky
Puerto Montt – Punta Arenas a Punta Arenas – Santiago de Chile překonáme letecky. U prodloužené varianty
využijeme přeletu Santiago de Chile – Velikonoční ostrov a zpět.

POZNÁMKA
Posloupnost Programu neberte prosím jako dogma. Dle dostupnosti jednotlivých služeb a aktuální situace v
průběhu zájezdu může dojít k přesunu pořadí jednotlivých bodů programu.
Výstup na sopku Villarica (2 847 m.): místní ck zapůjčí vše potřebné vybavení (obuv, nepromokavé kalhoty a
bundu, mačky, cepín, pevné rukavice, respirátor, batoh). Půlhodinový transfer z Pucón k místu výstupu. V případě
provozu lanovky je možno si za příplatek ulehčit výstup (ušetří hodinu šlapání, 400 výškových metrů). V případě
použití lanovky se začíná v 1 800 m. Jde se s místním certifikovaným průvodcem ve skupině za sebou lávovým
polem po suti po vyšlapané cestě. Na sněhovém poli se z důvodu bezpečnosti (uklouznutí) nasazují mačky. Tempo
je velice pozvolné, ale vytrvalé, nejsou to závody, skupina jde společně. Průvodce dělá přestávky na občerstvení.
Výstup zabere cca 5 hodin. Vrcholová kaldera skrývá doutnající kráter, při dobré viditelnosti je možné zahlédnout
žhnoucí magma. Fouká zde stále silný vítr přinášející sirné výpary, nutná obezřetnost! Na cestu zpět si oblečeme
zapůjčené pogumované kalhoty a pevné rukavice, průvodce nás poučí jak držet cepín. Jsou zde vyježděná koryta
ve sněhu, kam se jednoduše posadíme a začne skluz dolů, cepín nám slouží k brzdění a korekci směru. I přes
pogumované kalhoty je možné že se promočíme. Celý výlet zabere cca 10 hodin a není až tak fyzicky náročný.
Villarica je velice populární a výstup na její vrchol patří k tomu nejlepšímu, co místní ck nabízejí. Ročně na vrchol
vystoupí přes 20 000 turistů. Villarica je aktivní sopkou, poslední erupce byla roku 2015.
Výlet v NP Huerquehue: fyzicky náročnější než Villarica díky převýšení cca 800 metrů, které se ale i musí sešlapat
dolů, kopcovitý terén, cca 16 km celkem. Nádherná pravěká krajina mezi jezírky. Stezky jsou hliněné, v případě
deště kloužou.
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Výlet v Torres del Paine: cca 1,5 hodiny mírné chůze k vyhlídce nad jezero Lago Grey, rovný terén po štěrkových
oblázcích, dohromady cca 5 km.

STRAVA A NÁPOJE
V některých hotýlcích je součástí ubytování i snídaně. Ostatní strava není do ceny zájezdu zahrnuta. Většinou se
stravujeme společně v restauracích a jídelnách. Průvodce zájezdu je nápomocen s výběrem restaurace, případně
překladem jídelního lístku. Během zájezdu se dá ve větších městech jídlo zakoupit také v místních supermarketech.
Ceny jsou vyšší než v ČR. Strava v navštívených místech je velice rozmanitá. Chilská kuchyně je převážně založena
na rybách, mořských plodech a masitých pokrmech. Losos, hejk, tuňák, krevety, mušle, hovězí steky a grilované
kuře doprovázené hromadou hranolek – taková je chilská „dieta“. Typická je jednoduchost přípravy. Nasolené
maso se griluje, zelenina se připravuje v páře a rovnou servíruje. V Patagonii doporučujeme ochutnat jehněčí
maso, které je zde vyhlášené. Předpokládané výdaje na stravu a nápoje činí cca 30 USD/den, na Velikonočním
ostrově až 40 USD/den.
Voda z místních zdrojů se z hygienických důvodů nedoporučuje ke konzumaci. V obchodech i restauracích
zakoupíte balenou vodu v PET lahvích.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Nejvyšší teploty budou v Santiago de Chile a Valparaisu, očekávejte kolem 25°C, slunce a teplý vítr. Úměrně s
počtem kilometrů ujetých směrem k jihu se bude teplota snižovat, nejnižší teploty budou ve městě Punta Arenas
v Patagonii (může být pouze 5°C). Počasí v Patagonii je nevyzpytatelné a značně proměnlivé, během jednoho dne
tak můžete zažít silné slunce i prudký déšť, je také potřeba počítat s velmi silným větrem. Přes den očekávejte
teploty okolo 15°C, v noci může být i chladněji, silný vítr však vnímání teplot může značně zkreslovat. Se sněhem
se setkáme při výstupu na sopku Villarica.

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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