JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA - od Antilopy po Zebru
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Stádo buvolů se zlověstně upřeným pohledem, elegantní žirafa odpočívající ve stínu africké buše, slon střihající ušima, pštros
s pštrosicí a pštrosáčaty… Ale také nevlídné pohledy na okrajích měst, i více než 20 let po pádu apartheidu a proklamací
o „duhovém národu“ oddělené světy bílých a černých.
Ale jen černobílá Jihoafrická republika rozhodně není! Právě naopak! Je neuvěřitelnou mozaikou barev, vjemů a zážitků, které
se pevně usadí v mysli každého, kdo rád cestuje a poznává život v jiných částech světa.
Zaměříme se zcela jistě na pozorování divoké zvěře ve svém přirozeném prostředí, ale projedeme se také oblastí
nádherných panoramat kolem Dračích hor, abychom poté pořádně prozkoumali jižní pobřeží afrického kontinentu.
Nemineme vinařské oblasti, pobřežní silnici Garden Route, Mys dobré naděje, Stolovou horu nebo nejjižnější bod Afriky Cape
Agulhas.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha - Durban (příp. Johannesburg) a Kapské město - Praha v ceně 25 000 Kč
transfery a dopravu v Jihoafrické republice dle programu
10x ubytování v hotelech, lodgích či srubech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou - někdy příslušenství společné pro celý
apartmán)
7x snídaně
2x safari s místními rangery, vstupy do parků Hluhluwe-Imfolozi, Tsitsikamma, vstupné na Mys dobré naděje
průvodce
cestovní pojištění České pojišťovny včetně storna zájezdu
pojištění CK proti úpadku
CENA NEOBSAHUJE:
další stravování
fakultativní vstupy (např. Krokodýlí farma v St. Lucia cca 100 ZAR, pštrosí farma v Oudtshoornu cca 110 ZAR, kolonie
tučňáků na Kapském poloostrově cca 100 ZAR, Stolová hora v Kapském městě cca 300 ZAR)
PŘÍPLATKY:
POZNÁMKA:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
PROGRAM:
1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem, dolet dle aktuálního letového řádu do Durbanu (příp. do Johannesburgu), přesun
auty do oblasti St. Lucia u břehů Indického oceánu, kde se ubytujeme na 3 noci.
3. den a 4. den: Prozkoumáme oblast St. Lucia, kde budeme vyhlížet hrochy a krokodýly v ústí řeky do moře. Na krokodýly
se zajedeme podívat také do místního krokodýlího centra. Čtvrtý den brzy ráno před svítáním se s místními rangery vydáme
na safari do parku Hluhluwe-Imfolozi po stopách africké „velké pětky“ (lev, levhart, nosorožec, slon, buvol) a dalších zvířat.
Jihoafričané o tomto parku mluví jako o menší a lepší verzi nejvíce navštěvovaného Krugerova parku. Odpoledne návrat na
ubytování, relax.
5. den: Ráno opustíme St. Lucii a kolem 3. největšího jihoafrického města Durban vyrazíme do oblasti Dračích hor, kam
dorazíme v odpoledních hodinách, možnost procházky s výhledy na Drací hory.
6. a 7. den: Jeden den strávíme v pohodovém tempu v oblasti Dračích hor. Podle počasí bychom uskutečnili procházku na
cca. 3 hodiny. Budeme projíždět fascinující krajinu kolem Dračích hor a přehrady Sterkfontein, ubytování přímo v centru
národního parku Golden Gate Highlands National Park. Další den nás ale čeká také kus cesty krajinou rozlehlých plání za
Bloemfonteinem, než se dostaneme na dosah parku Addo Elephant Park.
8. den: Dnes uskutečníme ještě jedno safari s místními rangery. Tentokrát v soukromé rezervaci Schotia Game Reserve.
V oblasti se nám také nabízí návštěva farmy s kočkovitými šelmami. Troufnete si pohladit geparda?
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9. a 10. den: Dorazíme na jižní pobřeží afrického kontinentu a pojedeme po proslulé přímořské silnici Garden Route.
Zavítáme do oblasti národního parku Tsitsikamma a opět se krátce projdeme v místní bujné vegetaci. Zavítáme do
Oudtshoornu, hlavního města pštrosů. Zkusíte masáž pštrosími krky? Užijeme si dosyta těchto největších žijících ptáků na
světě! Projedeme se po krásné vnitrozemské cestě Route 62 a zajedeme také na nejjižnější bod afrického kontinentu Cape
Agulhas, kde se potkává Indický oceán s Atlantikem. Do vesničky Elim moc turistů za rok nepřijede, je to pořádný
zapadákov! Ale my sem nahlédneme, uvidíte proč!
11. - 13. den: V okolí Stellenbosche a Franschhoeku se nachází proslulé jihoafrické vinice a jihoafrické víno stojí určitě za
ochutnání! Prozkoumáme oblast Kapského poloostrova. Určitě nevynecháme procházku na Mysu dobré naděje, který byl se
svými bouřlivými vodami odedávna postrachem všech mořeplavců. Cestou si také prohlédneme nádherné písečné pláže.
Nabízí se také návštěva kolonie tučňáků afrických. Kapské město je jedním z nejkrásněji položených měst na světě.
Lanovkou lze vyjet na Stolovou horu, jedno z nejikoničtějších míst Jihoafrické republiky. Z centrálního Kapského města se
zajedeme podívat do čtvrti Bo-Kaap, kde domy hýří pestrými barvami. Odlet do ČR.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Občané České republiky mohou vstupovat a pobývat po dobu 90 dnů na území JAR bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu. Cestovní pas musí být se strojově
čitelnou zónou s alespoň dvěma volnými stránkami (vedle sebe) pro vyznačení vstupního
a výstupního razítka a jeho platnost musí přesahovat alespoň o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu
v JAR.
Občané Slovenska pro cestu do Jihoafrické republiky potřebují vstupní vízum. Cestující by při vstupu
do země měl mít pro účely úředních záznamů ve svém pase alespoň jednu (doporučujeme dvě) volné
vízové strany. Doporučená platnost cestovního pasu je minimálně 6 měsíců od vstupu na území JAR.
O vstupní vízum je potřeba požádat osobně na Velvyslanectvu Jihoafrické republiky ve Vídni. Na
bezplatné vízum JAR je nutné prokázat bonitu klienta bankovním výpisem za poslední 3 měsíce.
Jihoafrické velvyslanectví neakceptuje hotovost a kreditní karty.
V rámci nových imigračních zákonů se rovněž zpřísňují požadavky na cestování všech nezletilých
osob. Budete-li se zájezdu účastnit s nezletilým, poskytneme vám na požádání bližší informace.
Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je
povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu
a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do JAR není vyžadováno žádné očkování. JAR je země s vysokým počtem HIV pozitivních
osob, doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními. V zemi je značně
rozšířena i tuberkulóza.
Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Nedoporučují se
návštěvy satelitních sídlišť u velkoměst, procházky v osamělých místech a v centrech měst
v podvečerních a večerních hodinách. Další poučení před zájezdem v instrukcích.
V JAR se jezdí vlevo, používání bezpečnostních pásů je povinné. Při cestách autem se doporučuje
držet se hlavních cest, cestovat vždy jen v uzamčeném autě a okna auta spouštět max. do třetiny.
Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po vedlejších silnicích po setmění.
Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Fingovaná může být
i dopravní nehoda (objevují se případy osob ležících na silnici, které fungují jako „volavky“). V JAR
dochází k přepadení vozů i na rušných křižovatkách v centru měst. Útočníci většinou rychle rozbijí
okno a odcizí cenné předměty (taktika „smash and grab“). Ke krádežím může dojít i na parkovištích
u velkých nákupních středisek.
Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu. Pokud turista plánuje cestu do
Krügerova národního parku nebo národních parků v provincii KwaZulu-Natal, je žádoucí používat
antimalarika ve spojení s repelentem. Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na
nebezpečí napadení divokými zvířaty (krokodýly, hrochy) a na výskyt bilharzie. Vzhledem ke značné
intenzitě slunečního záření se doporučuje celoročně používat opalovací krémy s vysokým ochranným
faktorem a brýle proti slunci. Zvýšená opatrnost se doporučuje i při koupání v moři.
Doporučuje se vyvarovat přítomnosti v případných demonstracích, které mohou přerůst v násilnosti
(v JAR jsou časté veřejné protesty i stávky odborů).
Nefotografujte vojenské a policejní objekty.

