INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

412 FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
CHARAKTERISTIKA AKCE
Pohodový poznávací zájezd na ostrovy Francouzské Polynésie, jež jsou synonymem tropického ráje pro všechny
generace. V Polynésii se mísí pestrá historie s tradiční polynéskou kulturou i současností. Okolní moře a laguny
hýří neskutečnými barvami i druhovou rozličností, jsou rájem nejen pro milovníky podmořského světa. Vydejte
se s námi do tropického ráje a proměňte svůj sen o bělostných písečných plážích s palmami a blankytně modrým
mořem ve skutečnost!
Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskou CK.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný biometrický cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České
republiky) s minimálně 2 volnými stranami (pozor, na stránce nesmí být ani propité razítko z předchozích
stránek). Vezměte si s sebou 2 fotografie pasového formátu a fotokopii dvoustrany pasu s osobními údaji (pro
případ ztráty nebo krádeže pasu). Případně si zašlete naskenovanou kopii pasu s osobními údaji na vlastní email, budete ji tak mít vždy k dispozici.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR:
•

Francouzská Polynésie:

bezvízový styk při pobytu do 30 dní

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.
DŮLEŽITÉ:
Kvůli leteckému transitu přes USA je nutné mít vyřízené vstupní povolení ESTA (v rámci programu bezvízového
styku), anebo mít platné vízum do USA.
USA: Pro vyřízení povolení ESTA je nutný pas s biometrickými údaji. Formulář ESTA je v češtině a vyplňuje se
pouze online. Poplatek ve výši 14 USD je nutné uhradit online platební kartou. Vytištěné potvrzení o vydání
povolení ESTA si vytiskněte a vezměte s sebou na letiště. Povolení udělené tímto systémem je platné dva roky
nebo do doby platnosti pasu, je-li nižší než dva roky.
Více informací naleznete zde: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
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 povolení ESTA jim nemůže být uděleno (případně stávající udělené
povolení ESTA jim bude zrušeno). Tito cestující musí před vstupem do USA zažádat o vízum na Velvyslanectví
USA.

CO VZÍT S SEBOU
Protože přesuny mezi ostrovy budete absolvovat se všemi zavazadly, je pro tento zájezd zcela nevhodným a
nepraktickým zavazadlem kufr či taška do ruky. Vzhledem k charakteru zájezdu doporučujeme kufr na kolečkách
nebo velký batoh (krosnu) na záda a malý batoh pro denní výlety a jako příruční zavazadlo do letadla. Vzhledem
k přepravním předpisům leteckých společností je nutné dodržet maximální váhový limit odbavovaného
zavazadla 20 kg! Ve skutečnosti se však této hranici nemusíte ani zdaleka přiblížit. Zájezd není dlouhý a bude
teplo, proto je zbytečné vybavovat se velkým množstvím šatstva. Jediným oříškem tak bude teplé oblečení pro
dopravu na letiště před odjezdem a zpět domů po návratu.
ADRESA
Livingstone s.r.o.
Marešova 14
602 00 Brno

TELEFON
+420 542 214 542
+420 603 877 182

EMAIL A WEB
info@livingstone.cz
www.livingstone.cz
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S sebou si vezměte pláštěnku, popř. i deštník, lehčí neklouzavou sportovní obuv na pěší výlety, sandály a plavky.
Množství oblečení nepřehánějte, dávejte přednost lehkému letnímu oblečení, které lze snadno přeprat, rychle
schne a nepotřebuje žehlení. Je třeba si uvědomit, že při místních klimatických poměrech budeme mokří od
deště či propoceni z horka do několika minut.
Z dalšího vybavení doporučujeme lehkou deku (prostěradlo, přehoz, velký šátek), kterou můžete kromě
přikrývání využít během zájezdu i při pobytu na pláži nebo i jako ochranu před sluncem. Z dalších potřebných
věcí na cestu připomínáme sluneční brýle (a náhradní dioptrické brýle, pokud je nosíte), opalovací krém s vyšším
UV filtrem, základní vybavení pro vlastní stravování (příbor, nůž a další předměty), hygienické potřeby včetně
ručníku, repelent a základní léky, nebo léky, které pravidelně užíváte. Máte-li potíže se vstáváním, vezměte si s
sebou budík. Vzhledem k barevné nádheře korálů i pestrému životu pod hladinou tropického Pacifiku se určitě
budou hodit potápěčské brýle a šnorchl (popř. i ploutve, najdete-li na ně v batohu místo). Vybavení na
šnorchlování se dá zapůjčit i na místě, ale samozřejmě za poplatek. Během volitelných výletů ho budete mít
v ceně, ne vždy ale ideálně padne. Vhodné jsou i boty do vody – poranění od korálů se špatně hojí.
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.

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. 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. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě
Konzultační karty.
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.
Zkontrolujte si, zda vám neuplynula doba účinnosti očkování proti tetanu (přeočkování vždy po 10 letech).
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 ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci
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24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka
do 150 000 Kč).
K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.
•
•

•

•

LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu,
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku.
LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu,
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m.
STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.
STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých,
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.)
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.

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, bunjee 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
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:
•

Francouzská Polynésie: 1 EUR = 119,00 CFP (pacifický frank)
1 USD = 101,16 CFP (pacifický frank)

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Nejvhodnější valutou pro tuto cestu je euro. S dolary také uspějete, mají však o něco nevýhodnější směnný
kurs. Na letišti v Papeete je možnost směny platební kartou z ATM, doporučujeme však nespoléhat se jen na
platební kartu.
Jak místní bankovky, tak mince patří mezi nejzdobnější a nejkrásnější na světě a jako suvenýr si je odvážejí nejen
sběratelé.
Na jídlo a pití počítejte s částkou cca 8500 – 12000 Kč.
Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a každý účastník si ho hradí sám z vlastních prostředků.
Jestliže vám cyklistika (byť jen rekreační a opravdu pohodová a nenáročná) nic neříká, částkou určenou na
pronájem kol, která je zahrnuta do ceny zájezdu, vám můžeme přispět na jiný způsob dopravy (pronájem skútru,
auta, koně, apod.), pokud průvodci dáte patřičný doklad o zaplacení dané částky. Kola budou půjčena podle
dispozice - jejich množství a technický stav jsou závislé na aktuální situaci na místě.
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Velmi drahé jsou jakékoli volitelné aktivity – např. celodenní výlet terénními vozy vnitrozemím Tahiti stojí přes
2000 Kč, za kulturní představení s polynéskými tanci zaplatíte cca 2500 Kč, výlet katamaránem na atol Tetiaroa
vás přijde na cca 3500 Kč, apod. Pokud na nějakou tu korunu opravdu nehledíte, můžete si dopřát i další
exkluzivní atrakce jako např. plavání s delfíny (cca 120 EUR) či oblet Bora Bory v helikoptéře (cca 150-400 EUR,
podle počtu spoluletících). Výlety jsou závislé na aktuální meteorologické situaci a provozní době poskytovatele.
Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.
V důsledku přílivu majetných (převážně amerických) turistů se ceny zboží i služeb ve Francouzské Polynésii
vyšplhaly do velmi nepříjemných výšek. V dnešní době patří Francouzská Polynésie mezi nejdražší země světa,
pokud tento žebříček přímo nevede. Z návštěvy Tahiti či Bora Bora se tak stala do značné míry snobská
záležitost, zvlášť poté, co si je začali volit jako místo své svatby slavní hollywoodští herci a režiséři (např. Steven
Spielberg či Dustin Hoffmann). Studenti či méně majetní obyvatelé západního světa (o ostatních ani nemluvě) se
jí téměř vyhýbají a k návštěvě volí raději Samou, Cookovy ostrovy či Fidži. Samotné ostrovy za to však nemohou.
Jsou pořád stejně krásné a návštěvníkovi připraví mimořádné zážitky. Proto je potřeba s uvedenými fakty počítat
dopředu a nenechat si kazit zážitky frustrací z místních cen.

PLATEBNÍ KARTY:
Platební karty jsou většinou běžně akceptovány v supermarketech, restauracích nebo obchodech se suvenýry,
není dobré se na to však stoprocentně spoléhat. Doporučujeme vzít si převážnou část kapesného v hotovosti.
Bankomaty jsou poměrně běžně dostupné na větších ostrovech. Poplatky za výběr z bankomatu záleží na vaší
bance, doporučujeme si jejich výši předem zjistit a zároveň vaší bance nahlásit, že kartu budete používat v dané
destinaci.

UBYTOVÁNÍ
Ubytováni budeme především v penzionech a tradičních obydlích fare – chatky a bungalovy, případně v
hotelech. Ve všech případech půjde o dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (nemusí být vždy teplá
voda). Pokoje bývají vybaveny klimatizací nebo větrákem, někde je k dispozici kuchyňka s ledničkou nebo úložné
prostory. Jednolůžkový pokoj je někdy možný za příplatek odpovídající rozdílu mezi cenou jednolůžkového
pokoje a cenou bydlení pro zbytek skupiny.

DOPRAVA
Po trase zájezdu se budeme pohybovat veřejnými i pronajatými dopravními prostředky. Na ostrovech se
budeme pohybovat místními autobusy a minibusy (le truck), které jsou nejčastějším a velmi příhodným
způsobem přepravy po Tahiti a částečně i po Moorei, jindy je nahradí pronajatá doprava (auta, minivany). Na
menších ostrovech je ideálním způsobem poznávání a prožitku z krajiny cyklistika. Cyklovýlety bývají cca 25-35
km dlouhé (možné jsou i kratší varianty). Při pomalém tempu jízdy s řadou zastávek jsou vhodné pro každého
(obavy jsou zbytečné). Při cestách mezi ostrovy využijeme lodě i letadla. V případě zájmu o pronájem aut budete
potřebovat mezinárodní řidičský průkaz (na některých místech postačí i český). Při cestě do Polynésie se využívá
letecké spojení s mezipřistáním na území USA, proto je nutné si před odletem samostatně vyřídit vstupní
povolení na území USA, tzv. registraci ESTA. Toto povolení se vyřizuje on-line a stojí 14 USD. K jeho vyřízení je
potřeba mít biometrický pas.

STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Ostatní stravu si každý účastník zajišťuje sám. Francouzská Polynésie patří
mezi nejdražší oblasti světa (cenová hladina je z části srovnatelná, obvykle však bývá vyšší - a někdy i výrazně než v mateřské Francii), proto není od věci vzít si s sebou alespoň něco málo potravin - lehké kalorické dobroty k
načerpání energie (čokoládu, müsli tyčinky, apod.), nápoje v prášku a instantní polévky. Na druhou stranu se dá
za vcelku rozumné peníze nakoupit v místních supermarketech, proto množství jídla s sebou není nutné
přehánět. V nejlevnějších restauracích (venkovních jídelničkách zvaných roulottes) nepořídíte jednoduchý oběd
nebo večeři (např. velmi chutná ryba s hranolky či rýží) pod 300 Kč, zatímco v dražších turistických restauracích
bývá cena i několikanásobně vyšší.
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Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 500-700 Kč na den, tj. cca 8 500 - 12 000 Kč
na celou dobu zájezdu.
Upozornění:
Při přestupu v USA v rámci mezinárodního leteckého spojení je zakázáno převážet čerstvé potraviny (ovoce,
zelenina, sendviče), budou vám zabaveny, v horším případě vám může být uložena pokuta až nepovolen vstup
na území USA. Doporučujeme originálně balené potraviny (tyčinky, čokoládu, apod.) deklarovat. Bývají
zkontrolovány a bez problémů cestují nadále s vámi. V nejhorším případě zabaveny bez dalších následků.

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR
Česká Republika nemá na Tahiti vlastní diplomatické nebo konzulární zastoupení. To vykonává zastupitelský úřad
ČR ve Francii.
Konzulární oddělení velvyslanectví Paříž
Ambassade de la République Tcheque, Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris
Tel: 00331/44320200
Fax: 00331/44320212
Nouzová linka: 0033/607764394
E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
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ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
Francouzská Polynésie
Jméno Polynésie vytvořil r. 1813 francouzský geograf Malte Brun z řeckého polys (mnohý) a nésos (ostrov).
Forma vlády: zámořské autonomní území Francie
Rozloha: cca 5 milionů km2 (z toho souš 3 660 km2).
Nejvyšší bod: Mount Orohena, ostrov Tahiti (2241 m).
Pobřežní linie: 2 525 km.
Počet obyvatel: asi 260 000, z toho cca 2/3 na Tahiti.
Hustota zalidnění: 64 obyv./ km2.
Hlavní město: Papeete - asi 150 000 obyvatel.
Další města: Faaa, Pirae, Tautira, Teahupoo, Papao.
HNP (podle parity kupní síly): 17 500 USD/obyvatele (2003 – 58. místo na světě) - pro srovnání ČR: 18 100
USD/obyvatele (2005 – 57. místo na světě).
Inflace: 1,5% (1994).
Hlavní zdroj příjmů: turistický ruch, perly.
Hlavní obchodní partneři: Francie, USA, Japonsko a Nový Zéland.
Úřední jazyky: tahitština, francouzština.
Etnické složení: Polynésané (Maohové) 83%, Evropané (především Francouzi) 12%, Asiaté (zejm. Číňané) 5%.
Náboženství: protestanti (55%), katolíci (30%), mormoni (6%), adventisté sedmého dne (2%), buddhisté a
konfuciánisté (2%).

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH VÝRAZŮ
Česky
dobrý den
dobrý večer
dobrou noc
ahoj
nashledanou
Jak se máte?
děkuji
Děkuji pěkně.
Není zač.
prosím (v otázce)
prosím (po děkuji)
promiňte, omluvte mě
Promiňte.
ano
ne
kde
jak, jaký
kdy
kolik
Co to je?
Kde to je?
Kolik to stojí?
Je to drahé.
Není to drahé.
Co si přejete?
Prosím, pomozte mi.

Francouzsky
bonjour
bonsoir
bonne nuit
salut
au revoir
Ca va?
merci
Merci bien.
De rien.
s´il vous plait
je vous en prie
excusez-moi
Pardon.
oui
non
ou
comment
quand
combien
Qu´est-ce que c´est?
Qui est-ce?
Ca coute combien?
C´est cher.
Ce n´est pas cher.
Que désirez-vous?
Aidez-moi, s´il vous plait.
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Foneticky
bonžúr
bonsuár
bonnui
saly
órevuár
sa va
mersi
mersi bien
d rjen
sil vu ple
ž vu zan prí
ekskyze mua
ui
no
u
komán
ká
kombjen
kes k se
ki jés
sa kut kombien
se šér
s nepa šér
k deziré vú
edé mua, sil vu ple

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
hledám...
Jděte přímo...
Zahněte doleva...
Zahněte doprava..
Mluvíte francouzsky?
Dorozumím se anglicky.
Jsem Čech a nemluvím
francouzsky.
Kolik stojí jedna zmrzlina?
Dobrou chuť!
snídaně
oběd
večeře
voda
pitná voda
obchod
otevřeno
zavřeno
pekařství
cukrárna
blízko
daleko
nádraží
vchod
východ
zakázaný
dnes
cizinec
přítel
žena
muž
moře
snad

je cherche...
Continuez tout droit...
Tournez a gauche...
Tournez a droite....
Vous parlez francais?
Je me fais comprendre
Je suis Tcheque et je
ne parle pas francais.
Combien coute une glace?
Bon apetit!
petit déjeuner
déjeuner
diner
l´eau
l´eau potable
magasin
ouvert
fermé
boulangerie
patisserie
proche
loin
gare
entrée
sortie
interdit
aujourd´hui
e´tranger
l´ami
femme
l´homme
mer
peut-etre

ž´šerš
kontinye tudrua...
turnezagoš
turnezadrua
vu parlé fransé
že m fé komprandr an anglé en anglais.
že suí tček e žnparl pa fransé
kombjen kut yn glas?
bonapeti
petidežoné
dežoné
dine
ló
ló potábl
magazén
uvér
fermé
bulánžeri
patiseri
proš
luén
gár
ántré
sorti
énterdi
ožurdví
etranžé
lámi
fam
l´om
mer
p-tétr

ČÍSLOVKY
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

zéro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze

zero
ón
dó
trua
kátr
sénk
sis
set
uit
nóf
diz
ónz
dúz
tréz
katórz
kénz

16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt-et-un
vingt-deux
trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix
quatre-vingts
quatre-vingt-dix
cent
mille
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séz
diset
dizuit
diznóf
vén
vénteón
véndó
tránt
karánt
sénkánt
suasánt
suasándi
katrvén
katrvéndiz
sán
mil

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
Uvedená fonetická transkripce je pouze přibližná. Slovníček pochopitelně není určen osobám znalým
francouzštiny, nýbrž lidem, pro něž je tento jazyk naprostou „španělskou vesnicí“ a kteří proto nemohou ovládat
ani obvykle užívané znaky pro fonetickou transkripci. Doufáme, že nám tyto vady na kráse odpustíte a že
slovníček splní své poslání, čili nejzákladnější a nejjednodušší komunikace v jazyce.

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 – 17.00 hodin

V Praze:
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center,
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme.
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