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428 VANUATU – FIDŽI – TONGA - SAMOA
CHARAKTERISTIKA AKCE
Akce pro cestovatele, kteří upřednostňují zážitky a poznání. Nabízíme bohatou zkušenost a znalost uvedené
destinace. Vydejte se s námi na unikátní zájezd pro aktivně založené a zdatné cestovatele, milovníky přírody a
exotických kultur, kteří nechtějí vidět jenom pláže a luxus resortů na ostrovech jižního Pacifiku. Těšit se můžete
na nezapomenutelné tichomořské scenérie pláží, atolů a tyrkysového moře spolu s prastarými rituály, zajímavými
lidmi a krásným podmořským světem. Na souostroví Vanuatu objevíme ostrovy Efate, Pentecost, Ambrym a
Tanna. Kromě divoké přírody a aktivních sopek se zaměříme na poznání tradičního života domorodých obyvatel a
vysvětlení místních zvyků a rituálů. Do programu je zahrnuta několikahodinová pěší turistika, na ostrově Ambrym
jednodenní výstup na náhorní plató odlišných sopek. Pro zájemce dvoudenní trek ibiškovou stezkou. Čas bude i
na odpočinek na idylických plážích tropických ostrovů.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky)
s minimálně 5 volnými stranami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek).
Vezměte s sebou fotokopii dvoustrany pasu s osobními údaji a 5 fotografií pro případ ztráty nebo krádeže pasu.
Případně si zašlete naskenovanou kopii pasu s osobními údaji na vlastní e-mail, budete ji mít tak vždy k dispozici.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR i SR:
•

Vanuatu, Fidži, Tonga, Samoa: bezvízový styk pro turistické pobyty. V souladu s celními předpisy a zákony
jsou cestující povinni mít při sobě vždy osobní doklady pro prokázání totožnosti.
Víza udělují jednotlivé země při příletu nebo překročení hranic. Podle oficiálních informací se víza udělují
bezplatně. Případné poplatky si zákazník hradí přímo na letišti.

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.

CO VZÍT S SEBOU
Čeká nás řada přeletů s místní leteckou společností, kdy budeme muset respektovat omezený váhový limit max.
20 kg pro odbavené zavazadlo, často i méně (do 15 kg pro odbavené zavazadlo). Doporučujeme vzít si jen potřebné
věci.
Doporučujeme vzít si na cestu batoh či tašku, kterou lze dát i na záda, v případě nouze je možný i kufr na kolečkách.
Menší lehký batůžek využijete jako příruční zavazadlo pro denní výlety nebo do letadla. Také se hodí nepromokavý
kryt na batoh. Vzhledem k dobrodružnější formě cestování na Vanuatu (pronajatá loď a letadla) doporučujeme
vzít si tašku (vak) na odložení věcí a po ostrovech bychom se vydali již s menším zavazadlem.
Po souostroví Vanuatu budeme cestovat pouze s omezeným množstvím věcí!
Převážně využijeme letní oblečení, ale nepodceňujme nepřízeň počasí. Větrovka či goretexová bunda se bude
určitě hodit stejně jako teplejší mikina. Dvoje lehké kalhoty. Neklouzavá sportovní obuv na výlety a sandály.
Vhodné jsou i boty do vody. Plavky, ručník, kvalitní pláštěnka (pončo), deštník, pokrývka hlavy. Sluneční brýle
(případně náhradní dioptrické brýle), opalovací krém s vyšším UV faktorem, repelent proti komárům, čelová
svítilna a základní léky nebo léky, které pravidelně užíváte. Mohou se hodit potápěčské brýle a šnorchl. Power
banky, dobíječky (power banka musí být dle podmínek leteckých společností převážena v příručním zavazadle).
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
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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
Tetanus
Antimalarika

Doporučené
Doporučené
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 .
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 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
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 %.
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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:
•
•
•
•

Vanuatu:
Fidži:
Tonga:
Samoa:

1 USD = 112,140 VUV (vanuatský Vatu)
1 USD = 2,165 FJD (fidžijský Dolar)
1 USD = 2,235 TOP (tonžská Pa´anga)
1 USD = 2,587 WST (samoiská Tala)

Kurzy se často mění. Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. Bankovky nesmí být nijak poničené (zmuchlané, natržené,
počmárané…) a dolary musí být vydané v roce 2013 a novější. Při amerických dolarech platí, že lepší kurz je za
bankovky vyšších nominálních hodnot 50 a 100. Přesto doporučujeme vzít si s sebou i pár drobnějších bankovek
cca do 50 ti dolarů.
Ceny jsou v navštívených lokalitách výrazně vyšší než ceny u nás. Celková cenová hladina je minimálně srovnatelná
s USA a Západní Evropou a v řadě případů (např. ubytování a služby) je vyšší. V případech jako je např. nákup
potravin v supermarketech či veřejná doprava, tedy tam, kde nejde o turistický ruch, ale o služby určené původním
místním obyvatelům, je však cena vcelku přijatelná. Navíc kolem silnic postávají prodavači s ananasy, melouny,
kokosovými ořechy a dalšími druhy ovoce a zeleniny a jejich ceny bývají ještě nižší než v obchodech. S sebou
můžete vzít i rozpustné nápoje (např. šumivé rozpustné vitaminové či minerální tablety do vody) a posilující
energeticky hodnotné látky (hroznový cukr apod.). Při nákupech je smlouvání běžnou záležitostí, musí však
probíhat s úsměvem a být bráno spíše jako společenský rozhovor. Smlouvá se obvykle na tržištích a v malých
krámcích, ve větších kamenných obchodech jsou ceny fixní.
Na nezbytné výdaje doporučujeme počítat s částku od 800 USD výše. Téměř všude je možné vybrat peníze
z ATM. V hotovosti doporučujeme cca 500 USD. Vezená suma záleží také na tom, jak vás pohltí množství
nabízených suvenýrů. Peníze budete potřebovat na vstupné a případné fakultativní aktivity, na stravování (cca 50
USD na den), na spropitné pro místní průvodce.

PLATEBNÍ KARTY:
Platební karty VISA a Master Card jsou akceptovány v některých hotelech, restauracích a některých obchodech se
suvenýry, výjimkou je Vanuatu. Při platbě kartou je často účtován poplatek ve výši cca 5% hodnoty zboží.
Bankomaty jsou běžné jen 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.

SPROPITNÉ
Spropitné není v navštívených zemích nezbytné, nicméně malé všimné je vítáno. Měli byste počítat se spropitným
pro najaté řidiče, zdvořilé je zanechat malý peněžní dar při ukončení návštěvy vesnice, za občasné focení, apod.
Měli byste počítat se spropitným pro místní průvodce.
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování bude zajištěno v hotelech střední turistické katagorie, na některých místech s bazénem. Na Vanuatu,
na ostrově AMBRYM bydlíme částečně v jednoduchých bambusových příbytcích vybavených postelemi (mohou
být vícelůžkové), sociální zařízení společné 4x.

DOPRAVA
Pohybujeme se různými dopravními prostředky (auta, minibusy, taxi). Vystřídáme snad vše, co má kola. Na
Vanuatu je na některých ostrovech skromný vozový park, využívána jsou menší vozidla s korbou. Mezi ostrovy na
Vanuatu vyzkoušíme lodě i malá letadla (pozor na omezený váhový limit 15 kg, nadváhu bude možné doplatit). Na
souostroví Samoa využijeme i lodní trajekt.

STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Plná penze je zajištěna na ostrově Pentecost, Ambrym (4 dny). S dalším
stravováním během cesty je nápomocný průvodce, ochutnáme jak tradiční pokrmy, tak stravování formou bufetu.
Tradiční jídlo Vanuatu se jmenuje Laplap. Základ tvoří nastrouhaný maniok a listy (něco jako zelí). Jídlo se speče
do podoby „koláče“. Laplap lze koupit i na tržištích, zajisté ochutnáme všichni. Na Vanuatu je nejtradičnějším
nápojem káva, což je roztlučený kořen pepřovníku, který se zalije vodou, mírně zkvasí a přecedí. Kava je tu údajně
nejsilnější v regionu. Pije se z kokosových půlek, navodí lehký pocit uvolnění, po konzumaci mírně zdřevění jazyk.
Určitě ochutnáme.
Většina restaurací na Fidži je indických a čínských. Doporučujeme poobědvat v indických restauracích (bez
alkoholu) a povečeřet v čínských.
Království Tonga je ostrovní stát a místní jídlo se skládá hlavně z ryb a mořských plodů. Tonga má počasí tropické
a ve spojení dostatečného přísunu vláhy a úrodné půdy je to ideální místo pro pěstování téměř čehokoliv. Jídla a
recepty se vyznačují jednoduchostí a jsou zdravá.
V restauracích ve městech na Samoi najdeme speciality mezinárodní kuchyně. Můžete ochutnat i místní kuchyni,
která se vyznačuje tím, že pokrmy jsou připravované v tradiční peci umu. Doporučujeme ochutnat čerstvé plody
moře, pečené prasátko, kuře na různé způsoby či exotické ovoce. Chutným místním nápojem je silná káva.
Na ulici vybírejte jídlo pečlivě. Jezte teplá a čerstvá jídla, vyhněte se salátům, nevařenému masu. Ovoce a zeleninu
si raději před požitím důkladně omyjte a oloupejte. Po celý rok je zde velký výběr tropického ovoce, takže mezi
nejčastější nápoje patří kromě vody také čerstvé ovocné šťávy a džusy. K dostání je široký výběr nealkoholických
nápojů, limonády, čaje, káva…
Vodu z místních zdrojů nedoporučujeme používat ke konzumaci ani k čištění zubů. V obchodech i restauracích
během naší trasy je možné dokupovat pitnou vodu v originál uzavřených plastových láhvích. Na „vnitřní
dezinfekci“ si můžete přibalit vzorek domácí pálenky.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Obecně očekávejte teplé počasí s velkou vlhkostí vzduchu a častými dešti, přeháňkami či tropickými bouřemi.
Nejvíce jich lze očekávat v období dešťů od října do března, kdy na ostrovech panuje léto. Po zbylou část roku již
tolik neprší a teploty jsou celkově stabilnější. Průměrná teplota se v teplejším období od listopadu do března
pohybuje okolo 28°C, v období chladnějším od dubna do října kolem 25°C.
Vanuatu
Podnebí na severních ostrovech Vanuatu je tropické, na jižních subtropické. Od listopadu do dubna trvá
sezóna dešťů, teplotní průměr je 28°C a vlhkost nejvyšší. Suché období od května do října je chladnější.
Noční teploty mohou klesnout až ke 12 °C.
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Fidži
Denní maxima kolem 30 °C, noční minima 22-25 °C. Je třeba počítat s pravidelnými odpoledními tropickými
bouřkami. Odpolední horka večer ochlazuje větřík hupe, který sestupuje z hor na pobřeží. Vysoká vlhkost vzduchu
a tropické teploty způsobují, že klima může připomínat prádelnu.
Tonga
Ostrovy Tonga mají tropické podnebí s vydatnými srážkami zejména v měsících prosinec – březen. Teploty se
pohybují od 25 °C do 29 °C.
Samoa
Po celý rok panuje teplé počasí, příjemněji je v suchém období od května do října. Teploty se pohybují
celoročně kolem 30 °C. Sezóna cyklonů je od listopadu do dubna.

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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