
 

 ADRESA TELEFON EMAIL A WEB 
 Livingstone s.r.o. +420 542 214 542 info@livingstone.cz 
 Marešova 14 +420 603 877 182 www.livingstone.cz 
 602 00 Brno   

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

329 ALJAŠKA 
CK Livingstone se specializuje především na zájezdy cestovatelské, poznávací. Akce jsou svým zaměřením co 
nejpestřejší. Snaží se poskytnout obrázek místního života v co největší šířce. Akce není rekreací, ale svým způsobem 
náročnou poznávací cestou. Aljaška je proslulá především svým přírodním dědictvím. Rozsáhlé ledovce, bizardní 
pobřeží, arktická tundra, atraktivní fauna – to vše každého návštěvníka okouzlí. Ráj pro milovníky zvířat – medvědi, 
losi, mořské vydry, kosatky a další. Rozložité ledovce, které s obrovským lomozem padají do vod oceánu. NP Denali 
a nejvyšší hora severoamerického kontinentu. Jediná skutečná divočina v USA! Zažijte Aljašku takovou, jaká je! 
Sportovně laděný zájezd pro aktivní jedince, kteří mají rádi pěší turistiku, nebojí se vodních sportů a milují přírodu. 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o zájezd s důrazem na aktivní poznávání nespoutané přírody Aljašky. Ubytovaní budeme v hotelech ve 
dvoulůžkových pokojích, v soukromí typu B&B, ve srubech, 2x ve stanech (stany zapůjčené na místě, nutný pouze 
vlastní spacák!). V ceně noclehů není zahrnuta snídaně. Po celou dobu zájezdu budeme mít k dispozici pronajaté 
vozidlo (minibus). Na území NP Denali bude zajištěn turistický autobus. Fakultativně lze v rámci programu na Aljašce 
absolvovat treky – obtížnost treků lze modifikovat (výšlapy s až 1000 metry převýšením nebo zkrácené varianty dle 
fyzické zdatnosti). Mezi náročnější sportovní aktivity může být také počítaný výlet na mořských kajacích v Kachemak 
Bay nebo fakultativní rafting. Do časového harmonogramu akce není zařazen žádný noční přejezd.  

Výběr fakultativních aktivit bude odvislý i od aktuálního počasí. Jedná se o aktivity, které jsou plně závislé na 
aktuálním počasí v době návštěvy konkrétních lokalit (letecké výlety apod.). Děkujeme za pochopení. 

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 nascanovaný pas poslat na svůj email a mít jej 
kdykoliv k dispozici. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• USA: Občané ČR, kteří chtějí vstoupit na území USA za účelem turistiky na méně než 90 dní, mohou cestovat 
bez víz. Podmínkou v takovém případě je, aby cestující vlastnil biometrický pas a měl odsouhlasenou 
elektronickou cestovní registraci ESTA před nástupem do letadla k cestě do USA. 
Pro vyřízení povolení ESTA je nutný pas s biometrickými údaji, anebo mít platné vízum do USA. Cestující, 
kteří chtějí cestovat do USA v rámci programu bezvízového styku, nyní podléhají zvýšeným bezpečnostním 
opatřením a musí požádat o registraci k cestě tzv. ESTA a poté zaplatit platební kartou příslušný poplatek 
14 USD. Povolení je možné vyřídit pouze on-line na internetu. Formulář je k dispozici v češtině a odpovíte v 
něm několik jednoduchých otázek – např. jméno, číslo pasu nebo odpověď na dotaz, zdali vám byla 
zamítnuta žádost o vízum. Souhlas se vstupem obvykle obdržíte během několika minut. Potvrzení o vydání 
povolení ESTA si vytiskněte a vezměte s sebou na letiště. 
Oficiální stránka, kde zřídit ESTU: https://esta.cbp.dhs.gov/ . Stránka je i v češtině. 
Na americkém letišti ještě budete muset absolvovat pohovor s imigračním úředníkem. 

Upozornění: Ministerstvo zahraničí USA dne 21.1.2016 potvrdilo nové vstupní požadavky v rámci programu 
bezvízového styku při cestách do Spojených států amerických. Nové vstupní požadavky se týkají výhradně těch 
cestujících, kteří od března 2011 cestovali do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu nebo jsou 
státními příslušníky těchto zemí. S platností od 21.1.2016 nebudou mít tito cestující nárok na vstup na území USA v 
rámci programu bezvízového styku a stávající udělené povolení ESTA jim bude zrušeno. Před vstupem do USA musí 
zažádat o vízum u nejbližšího amerického velvyslanectví. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do navštívených 
zemí. 

Jako CK registraci za klienty běžně nevyřizujeme. Pokud si budete přát, můžeme vám ESTU vyřídit za poplatek 300 
Kč + 14 USD (cca 320 Kč) za ESTU.  

CO VZÍT S SEBOU 
V letadlech bývají povolena zavazadla do celkové váhy 23 kg a 7 kg příruční zavazadlo. Při domácích letech bývají 
ještě větší omezení. Omezené množství místa je i v automobilu, proto s sebou neberte objemná a neskladná 
zavazadla. Část zavazadel budete muset mít pod sedadly pronajatých vozidel.  

Minimalizujte svoje zavazadla! Akce je turistickou záležitostí a většina účastníků je po zájezdu překvapena, jak málo 
oblečení potřebovali. Proto apelujeme na všechny cestovatele, aby při balení zavazadel brali otázku místa ve vozidle 
do úvahy a nevozili s sebou na cesty spoustu zbytečností. Nemusíte si brát velké množství věcí, v některých hotelech 
jsou k dispozici prádelny se sušičkou (Homer, Anchorage)! 

Doporučujeme na cestu 2 zavazadla. Hlavní zavazadlo na ukládání a převážení věcí a oblečení – ideální je kufr nebo 
taška, ve kterých můžete mít věci přehledně uloženy. Zabalte se tak, abyste byli schopni s vlastním zavazadlem 
manipulovat (z minivanu na ubytování a zpět). Příruční zavazadlo – malý batoh na běžné vycházky a treky, do 
kterého se vejde pití, knižní průvodce, pláštěnka, náhradní oblečení, mapa, svačina. Na peníze, pas, platební karty 
a další cennosti doporučujeme vzít si kapsičku, jež se dá kolem krku nebo připne přímo na tělo a není viditelná.  

Jedná se o sportovně laděný zájezd, vezměte s sebou proto kvalitní vybavení na trekking (pevná obuv – pohorky, 
fleecová mikina, nepromokavá bunda s membránou, pláštěnka/pončo, termoprádlo, svrchní nepromokavé 
kalhoty/šusťáky). Na Aljašce se všichni oblékají do flanelových košilí a gumáků jak na rybolov, tak do restaurací. Z 
dalšího vybavení doporučujeme repelent, krém na opalování, sluneční brýle s dobrým UV filtrem, hygienické 
potřeby, čelovku. Kvalitní spacák (zejména ženám doporučujeme teplejší spacák) pro noclehy ve stanu. Fotoaparát 
nebo kameru. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety) si 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) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do letadla. 

ZDRAVÍ 
Na tento zájezd není třeba žádné očkování, Aljaška je zdravotně bezproblémová a zdravotnictví je zde na dobré 

mezinárodní úrovni, ceny za ošetření jsou však vysoké. Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat 
s odborným lékařem. 

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.  

http://www.ockovacicentrum.cz/
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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  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• USA americký dolar  1 USD = 22 Kč 

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

Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. 

Kolik celkem utratíte lze obtížně odhadnout – nejvíc lze utratit za fakultativní výlety a aktivity a vstupy do muzeí. 
Běžná částka na útratu se může pohybovat okolo 700 – 1500 USD 

PLATEBNÍ KARTY 
Na trase se všeobecně používají platební karty a hotovost se dá vybírat z bankomatu nebo v menším množství 
metodou cash–out při nákupech v supermarketu. Máte-li spolehlivou kartu (nebo lépe dvě), lze cestovat prakticky 
bez hotovosti. Přesto doporučujeme nějakou menší hotovost s sebou vzít. Nejspolehlivější jsou karty VISA a 
Mastercard, k ničemu jsou tzv. mezinárodní karty elektronické, jež nemají čísla a jméno vyraženy reliéfně, ale jen 
vytištěny. Karta musí být tzv. embosovaná (číslo karty je vytištěno plasticky). 

SPROPITNÉ 
Spropitné je v USA prakticky povinnost. Číšníci a servírky, ale i další profese totiž často dostávají od svého 
zaměstnavatele jen symbolické minimum a velkou část jejich výplaty tvoří právě příjem ze spropitného. Jsou na 
něm životně závislí a bylo by od vás velmi neslušné, kdybyste spropitné (anglicky "tip") nezaplatili. Zapomeňte na 
český zvyk symbolického zaokrouhlování na celé koruny. V Americe má spropitné svá přesná pravidla! Většinou činí 
15% z vaší útraty. Ale to je výše, pokud považujete poskytnuté služby jen za průměrné. Pokud máte pocit, že služby 
byly na vysoké úrovni a byli jste velmi spokojení, pak je běžné nechat spropitné ve výši 20% z vaší útraty. 

 

CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu zahrnuje: 

• mezinárodní letenka a letištní taxy 

• kompletní místní přeprava minibusem po celou dobu akce 

• celodenní autobusový výlet v NP Denali vč. vstupu do parku  

• ubytování v hotelech, B&B a srubech, 2x v místních stanech s karimatkou v oblasti Kachemak Bay (nutný 
pouze vlastní spacák) 

• vstupy do národních parků 

• třídenní výlet na mořské kajaky v Kachemak Bay - doprava vodním taxi, zapůjčení mořských kajaků a 
kompletního outdoorového vybavení (kromě spacáků) 

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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• zapůjčení kompletní rybářské výbavy a odborná asistence při rybolovu (v rámci výletu na mořských kajacích) 

• český průvodce 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• vízové poplatky (USA – ESTA 14 USD, nutné mít biometrický pas!) 

• stravování  

• vstupy do památek a muzeí  

• fakultativní aktivity – příklady níže 

• spropitné 

• 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:  

Aljaška: 

• letecký výlet na pozorování medvědů – 975 USD (platí se předem) 

• rafting Six Mile Creek – 180 USD (platí se předem) 

• rafting na řece Matanuska – 122 USD (platí se předem) 

• výlet lodí v Seward – 184 USD (platí se předem) 

• vyhlídkový let kolem Mt. Denali – s přistáním na ledovci 427 USD (platí se předem) 

• lov halibutů v Homeru  - půlden – 222 USD (platí se předem) 

• lezení po ledovci Matanuska – 213 USD (platí se předem) 

 

Uvedené ceny jsou orientační, mohou se měnit! 

Fakultativní aktivity je nutné závazně objednat dopředu, proto je třeba je nahlásit již při přihlášení na zájezd a budou 
vám zahrnuty do smlouvy o zájezdu. Zvažte tedy volbu fakultativních aktivit dobře! 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytovaní budeme v hotelech ve dvoulůžkových pokojích, v soukromí typu B&B nebo v pohodlných srubech 
(dvoulůžkové pokoje). Vzhledem k charakteru ubytování s domácí atmosférou je nutné počítat s možností sdílení 
sociálního zařízení s jinými členy skupiny. Během výletu v oblasti Kachemak Bay budou zajištěny 2 noclehy ve stanu 
– stan, karimatka a veškeré outdoorové vybavení bude poskytnuto na místě. Pro všechny noclehy ve stanu je nutný 
pouze vlastní spacák! V ceně noclehů není zahrnuta snídaně. V hotelových pokojích je možnost přípravy kávy nebo 
čaje. V některým místech je k dispozici plně vybavená kuchyně.  

DOPRAVA 
Během naší cesty budeme využívat minibus, ve kterém budeme cestovat všichni společně. Na území NP Denali bude 
pro celodenní výlet v parku zajištěn autobus. 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu není zajištěno stravování. Většinou se stravujeme společně v restauracích. Pro čas strávený mimo 
civilizaci, na území NP nebo v autě během přejezdů se dá většina jídla dokoupit ve větších městech. Vzhledem k 
tomu, že se na Aljašku skoro vše musí dovážet, cena potravin je až 2x vyšší než ve zbytku USA (tedy i ČR). Ameriku 
proslavila rychlá občerstvení (tzv. fast food). Naštěstí je výběr větší než jen McDonald´s. Vyhlášené „pubs a saloons“, 
mexické, thajské, čínské a další restaurace jsou příjemným zpestřením. Posedět v restauraci se vyplatí večer, nikoli 
během dne, kdy je třeba se najíst rychle a efektivně. 

Pozor! V Americe jsou poměrně přísné předpisy na dovoz potravin, zvláště masných výrobků, sýrů, čerstvého ovoce 
a zeleniny. Vozit potraviny z ČR nemá příliš smysl. 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
V létě je počasí na Aljašce velmi příznivé. Teploty se přes den šplhají na 20-25°C, ranní málokdy klesají pod 10°C. 
Deštivé, chladné a větrné, a to po celou letní sezónu, je mořské pobřeží na jihu Aljašky. Tady se dešti nevyhneme. 
Léto na Aljašce je krátké a podzim přichází velmi rychle. Buďte proto připraveni i na chladnější počasí. 

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  


