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

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ, EXKLUZIVNÍ ZÁŽITKY, VYNIKAJÍCÍ GASTRONOMIE.
Stádo buvolů se zlověstně upřenými pohledy, elegantní žirafa odpočívající ve stínu africké buše, slon střihající ušima, pštros
s pštrosicí a pštrosáčaty… Zaměříme se zcela jistě na pozorování divoké zvěře v jeho přirozeném prostředí, ale
projedeme se také oblastí nádherných panoramat v oblasti Dračích hor a kolem hranic s královstvím
Lesotho, 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. Města však budeme vesměs
objíždět a kromě Kapského Města je na naší cestě vynecháme. Jihoafrická republika je neuvěřitelnou mozaikou barev, vjemů
a zážitků, které se pevně usadí v mysli každého, kdo rád cestuje a poznává život v jiných částech světa.
Během cesty se nabízejí možnosti turistiky v nádherné krajině (cca 3-4x na 2-3 hodiny).
Cestujeme v menší skupině pohodlnými minivany a jako zázemí volíme po cestě komfortní osvědčená
ubytování v hotelech, apartmánech nebo srubech, přičemž cílíme především na menší rodinná ubytování. Večery budou
patřit ochutnávání vynikající jihoafrické kuchyně. Během cesty budete moci vyzkoušet mj. výbornou mořskou rybu
kingklip, pštrosí steak, antilopí špíz, jehněčí maso nebo vynikající hovězí steaky. Kulisou nám přitom budou jak místní
vyhlášené hospůdky, tak např. pravá jihoafrická grilovačka braai.
Na přednášku průvodce Tomáše Hájka k Jihoafrické republice a ke konkrétním místům z tohoto zájezdu se můžete
podívat ZDE.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

29. 3. - 11. 4. 2023

14 dnů

88 900 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Durban (příp. Praha - Johannesburg) a Kapské Město – Praha (oba směry s přestupy) vč. let. tax ve výši 23
000 Kč
transfery a dopravu v Jihoafrické republice dle programu minivany nebo mikrobusem
11x ubytování v hotelech, lodgích či srubech 3-4* kategorie ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
11x snídaně
2x safari džípy s místními rangery (jedno safari s brzkým ranním odjezdem s obědem v ceně, druhé safari navečer při
setmění s večeří v ceně)
vstupy do parků a rezervací dle programu
průvodce
cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna (mj. na 80% stornopoplatků, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19
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před i na zájezdu) + připojištění Generali Česká pojišťovna na krytí nákladů při karanténě v zahraničí
CENA NEOBSAHUJE:
další stravování
fakultativní vstupy cca 1 000 ZAR (v 08/2022 kurz 1 ZAR = 1,5 Kč)
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 11 000 Kč
příplatek za nulovou spoluúčast v případě storna zájezdu - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 900 Kč
POZNÁMKY:
Termín zájezdu může být posunut o 2-3 dny v závislosti na dostupnosti vhodných letenek, definitivní termín zájezdu bude
upřesněn nejpozději měsíc před termínem zájezdu.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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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.
3. den: Nahlédneme do parku iSimangaliso Wetland Park, který se táhne po pobřeží Indického oceánu a díky
unikátnímu ekosystému je na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Zahrnuje různé typy krajiny včetně
korálových útesů, písčitých pláží, pobřežních dun, jezerních systémů, bažin a rozsáhlých rákosových a papyrových mokřadů.
Za příznivého počasí se vykoupeme v Indickém oceánu na Cape Vidal. Prozkoumáme také okolí St. Lucia, kde budeme moci
vyhlížet hrochy a krokodýly v ústí řeky do moře během dvouhodinové plavby.
4. 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 Dračí hory.
6. den: Dnešní 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, přehrady Sterkfontein a národního parku Golden
Gate Highlands National Park.
7. den: Čeká nás kus cesty fascinující krajinou rozlehlých plání podobných americkým prériím za Bloemfonteinem, než
se dostaneme do oblasti městečka Graaff-Reinet, jednoho z nejstarších jihoafrických městeček obklopeného horskými
scenériemi národního parku Camdeboo.
8. den: Projedeme částí Addo Elephant Parku, kde budeme s velkou pravděpodobností pozorovat slony přímo u cesty.
Odpoledne nás pak čeká ještě jedno safari s místními rangery v soukromé rezervaci Schotia Game Reserve zakončené
výbornou večeří.
9. den: Dnes se již budeme nacházet na jižním pobřeží afrického kontinentu a pojedeme po proslulé přímořské silnici
Garden Route. Zavítáme do oblasti národního parku Tsitsikamma a projdeme se v místní bujné vegetaci. Pozdě
odpoledne se dostaneme přes průsmyk Outeniqua do hlavního města pštrosů Oudtshoorn. V jedné z místních stylových
hospůdek budete moci ochutnat vynikající pštrosí steaky.
10. den: V Oudtshoornu zajdeme na návštěvu na pštrosí farmu. Zkusíte masáž pštrosími krky? Užijeme si dosyta těchto
největších žijících ptáků na světě! Projedeme se dále po krásné vnitrozemské cestě Route 62 a zajedeme také na nejjižnější
bod afrického kontinentu Cape Agulhas, kde se potkává Indický oceán s Atlantikem.
11. den: Ráno vyrazíme do proslulé jihoafrické vinařské oblasti v okolí Stellenbosche a Franschhoeku, jihoafrické víno
stojí určitě za ochutnání! Poté zamíříme do Kapského Města, které je jedním z nejkrásněji položených měst na světě.
Stolová hora, jedno z nejikoničtějších míst Jihoafrické republiky, je vidět ze všech stran.
12. den: Ty nejlepší pohledy na Stolovou horu a okolí Kapského Města se nám naskytnou z oblasti kopce Signal Hill a při
turistice směrem na Lion´s Head. 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 a kolonii tučňáků brýlových.
13. den: Z centrálního Kapského Města se zajedeme podívat do malajsijské čtvrti Bo-Kaap, kde domy hýří pestrými
barvami, a na nábřeží V&A Waterfront se spoustou obchodů a restaurací. Odpoledne odjezd na letiště a odlet z Jihoafrické
republiky.
14. den: Návrat do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady:
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.
Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu
a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady:
Povinné očkování do JAR není předepsáno. Základem cestovatele by však mělo být očkování proti tetanu a hepatitidě A+B,
ke zvážení je očkování proti břišnímu tyfu. Během zájezdu se budeme pohybovat v turistických oblastech, nebudeme
podnikat žádné dlouhé treky divočinou nebo nebudeme odkázáni na neprověřené zdroje vody, takže tím rizika dále
omezujeme.
Ohledně výskytu malárie jihoafrické úřady pravidelně aktualizují dostupné informace (blíže viz

https://www.santhnet.co.za/index.php/travel-health-advice/travel-advice/malaria-advice-for-travellers.html). Podle posledních
zdravotních informací se po celou dobu zájezdu budeme pohybovat v oblastech bez výskytu malárie, a to včetně oblastí
Hluhluwe-Imfolozi a St. Lucia, které jsou v některých zdrojích označovány jako oblasti s nízkým rizikem výskytu malárie.
Ohledně vhodných očkování však přesto doporučujeme konzultaci s Vaším lékařem.
Aktuální podmínky vstupu do Jihoafrické republiky: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

