Afrika
55 států
v Africe

1 216 mil. +
obyvatel
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NOVINKA

2017

30 221 532 km2
rozloha

Jihoafrická republika
je územně rozsáhlou a zároveň velmi rozmanitou zemí. Je zde skvěle fungující infrastruktura,
kterásnese srovnání i s tak rozvinutými zeměmi, jako je například Austrálie. Na území velikosti
Francie a Španělska můžete vidět rozmanité formy krajiny – od Dračích hor (výška přes 3.000 metrů
nad mořem), přes rozsáhlá chráněná území plná africké divoké zvěře (Krugerův národní park –
jedna z největších afrických rezervací) po divoké pobřeží Atlantického a Indického oceánu.
Vybrali jsme pro Vás nejzajímavější místa této nádherné země.

Namíbie
si svojí drsnou krajinou podmaní každého milovníka divočiny a dobrodružství. Rozloha této obrovské země na jihu Afriky je 824.290 km2 (je cca jedenáctkrát větší než naše republika) a žijí zde
přibližně dva miliony obyvatel. Najdete zde Namíbijskou poušť (která je nejstarší pouští světa)
s obrovskými písečnými dunami až 350 metrů vysokými, divoké pobřeží Koster, skalní oblast
s horou Spitzkoppe (nazývanou africký Matterhorn), rytiny křováckých lovců staré až 10.000
let, jednu z největších afrických rezervací s divokou zvěří – národní park Etoša a mnoho dalšího.
Na všechna tato nádherná místa Vás zavede náš zájezd. Specifická země vyžaduje specifický
způsob poznávání. Cestovat budeme mikrobusem nebo velkým terénním automobilem, spát
většinou v kempech ve stanech a stravovat se budeme v restauracích (když bude možnost) nebo
si budeme vařit sami.

Botswana
je dobře známa pro skutečnost, že se na jejím území nachází nedotčená příroda s divočinou tak
typickou pro černý kontinent. Plných 38% z celkové rozlohy Botswany zaujímají právě národní
parky, přírodní rezervace a jiná chráněná území. Díky tomu mají zdejší divoká zvířata obrovskou
volnost a člověk zde pocítí naprostou a úchvatnou divočinu. Navštívíme národní park Chobe na
severu země - oblast s největší koncentrací slonů na světě. Volně jich zde neustále migruje kolem
sto tisíc. Také zde zažijete na vlastní oči krásu největší nedotčené vnitrozemské delty řeky
Okavango, rozlehlost pouště Kalahari nebo národní park Nxai Pan s tisíciletými baobaby.
Navštívíme také Viktoriiny vodopády na řece Zambezi v sousedním Zimbabwe. Cestovat budeme
terénními automobily, spát v kempech (kempy v botswanských rezervacích jsou většinou
neoplocené a zvěř se zde volně pohybuje) ve stanech pod hvězdami a stravovat se budeme
v restauracích (když bude možnost) nebo si budeme vařit sami.

Všechny nabízené zájezdy je možné zařídit na míru pro různý počet klientů. Uvedené ceny jsou
pro orientační počet osob a budou upřesněny při konkrétní poptávce.
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1. den

6. až 8. den

Pá: odlet z Prahy

St – Pá: safari v Krugerově národním parku (žije

2. den

zde 150 druhů savců a 500 druhů ptáků, je domo-

So: přílet do Johannesburgu, ubytování.

1

divoké zvěře.

3. den

Ubytování: chaty, bungalovy, safari stany

přes Belfast, Dullstroom do Lydenburg, dále krásnou horskou krajinou do městečka Sabie.
Ubytování: chaty

1

Panorama route – vodopády, vyhlídky, prales

2

Krugerův národní park: jedna z největších rezervací divoké zvěře v Africe

4. den
Po: cesta Dračími horami po ,,Panorama Route“
podél Blyde River kaňonu (třetí největší kaňon
světa – 26 km dlouhý, 550 m hluboký) s mnoha
vyhlídkami: Pinnacle Rock, Goods Window, Bou-

(150 druhů savců, 500 druhů ptáků – domov africké ,,velké pětky“)

2

So: dopoledne safari v Krugerově národním parku, přesun do nedalekého Komatipoortu.
Ubytování: apartmány

10. den
Ne: přesun do Swazijského království a do národního parku Hlane. Pozorování (z bezprostřední
blízkosti) nosorožců u napajedla.
Ubytování: chaty

Ubytování: chaty

11. den

vyjížďka lodí po řece St. Lucia (hroši, krokodýli, vodní ptactvo)

5. den

4

kaňon řeky Blyde - třetí největší kaňon světa

Út: přes horské průsmyky a Phalaborwu do

5

návštěva Svazijského království

(20.000 km2) a nejstaršího parku v Africe.

6

koupání v Indickém oceánu,

Ubytování: chaty

Krugerova národního parku – obrovského

4

9. den

rkes Luck Potholes, Three Rondavels.

3

3

lev, levhart, buvol) – pozorování a fotografování

Ubytování: apartmány

Ne: jízda klimatizovaným mikrobusem po dálnici

To nejlepší z pobytu

vem celé africké ,,velké pětky“ – slon, nosorožec,

Po: cesta do městečka Santa Lucia na pobřeží Indického oceánu, odpoledne vyjížďka lodí po řece
St. Lucia – hroši, krokodýli, vodní ptactvo.
Ubytování: apartmány

16 dní

délka zájezdu

130 600 Kč

90 700 Kč

73 800 Kč

24.2. – 11.3. 2017

cena za osobu
při 2 účastnících

cena za osobu
při 4 účastnících

cena za osobu
při 7 účastnících

10.3. – 25.3. 2017

12. den

15. den

Út: návštěva rezervace Simangaliso (přírodní re-

Pá: nákupy suvenýrů, přesun na letiště, odlet

zervace pod ochranou Unesco – mokřady, prales,

z Johannesburgu.

útesy na pobřeží Indického oceánu, spousta zvě-

16. den

ře), možnost koupání v Indickém oceánu, návštěva Crocodile Centre.

a

So: přílet do Prahy

Ubytování: apartmány

13. den
St: návštěva národního parku Hluhluwe-Umfolozi - nádherná kopcovitá krajina se spoustou nosorožců, slonů, buvolů a ostatní africké zvěře.
Ubytování: chaty nebo bungalovy

14. den
Čt: přejezd do Johannesburgu.
Ubytování: apartmány

Cena zahrnuje
∙ letenku Praha – Johannesburg – Praha
∙ 13x ubytování, vstupy do parků a rezervací
∙ výlet lodí
∙ doprava automobilem
∙ služby průvodce

Cena nezahrnuje
∙ stravování a nápoje
∙ cestovní a zdravotní pojištění

5

6

3

Namíbie

4

1. den

6. den

Pá: odlet z Prahy.

St: výlet lodí po zálivu Walvis Bay (uvidíme lachta-

2. den

ny, pelikány a s trochou štěstí i delfíny), odpole-

So: přílet do Windhoeku, ubytování.

německá architektura).

Ubytování: apartmány

Ubytování: kemp

3. den

To nejlepší z pobytu

2

Ne: ráno odjezd do Namib Naukluft NP (nami-

7. den

bijská poušť je nejstarší poušť světa s nejvyššími

Čt: cesta po Skeleton coast na Cape Cross – ná-

písečnými dunami – až 350 metrů) , nocleh v Se-

vštěva největší kolonie lachtanů jihoafrických (až

sriem.

100.000 jedinců).

Ubytování: kemp

Ubytování: kemp

4. den
Po: dopoledne prohlídka kaňonu Sesriem, po

1

Spitzkoppe – skalní oblast s žulovými stěnami různé skalní útvary, skalní oblouky

2

výlet lodí v oblasti Walwis Bay (pelikáni, lachtani, delfíni, plameňáci)

3

pobřeží Koster

4

Cape Cross – největší kolonie lachtanů v Africe – až 100.000 jedinců

5. den

5

Twyfelfontein – skalní rytiny (rytiny křováckých lovců staré až 10.000 let)

Út: cesta pouštní krajinou ze Sesriem

6

národní park Etoša – jeden z nejstarších parků v Africe (114 druhů savců, 340 druhů ptáků)

na pobřeží Atlantického oceánu.

7

Namíbijská poušť (nejstarší poušť světa s nejvyššími písečnými dunami – až 350 metrů)

Ubytování: apartmány

poledni odjezd do Sossusvlei a Deadvlei
(oblast vysokých písečných dun
a suchých, 800 let starých akácií).
Ubytování: kemp

přes Solitaire do městečka Walvis Bay

3

4

dne přejezd do městečka Swakopmund (stará

5

16 dní

délka zájezdu

134 000 Kč

cena za osobu
při 2 účastnících

96 000 Kč

cena za osobu
při 4 účastnících

73 800 Kč

1.9. – 16.9. 2017

cena za osobu
při 7 účastnících

15.9. – 30.9. 2017

8. den

14. den

Pá: cesta od pobřeží Atlantického oceánu do ob-

Čt: ráno safari v NP Etoša, jízda do Windhoeku

lasti Spitzkoppe – obrovské žulové skalní stěny,

Ubytování: apartmány

skalní oblouky a labyrinty.

15. den

Ubytování: kemp

9. den
So: namíbijským vnitrozemím k vyschlé řece Aba
Huab (občas se zde vyskytují pouštní sloni)

a

Pá: nákupy suvenýrů, přesun na letiště, odlet
z Windhoeku

16. den
So: přílet do Prahy

Ubytování: kemp

10. den
Ne: návštěva Twyfelfontein (křovácké skalní rytiny) a Petrified Forest (zkamenělé stromy), nocleh
v Outjo
Ubytování: kemp

11. den
Po: vjezd do národního parku Etoša (jedna z nejstarších afrických rezervací o rozloze 22.217 km2,
velké množství africké zvěře), odpoledne safari
Ubytování: kemp

Cena zahrnuje
∙ letenku Praha – Windhoek – Praha
∙ 13x ubytování, vstupy do parků a rezervací
∙ vstupní vízum do Namíbie včetně jeho vyřízení
∙ výlet lodí
∙ doprava automobilem
∙ služby průvodce.

Cena nezahrnuje
∙ stravování a nápoje
∙ cestovní a zdravotní pojištění

12. – 13. den
Út – St: safari v NP Etoša
Ubytování: kemp

6

7

5

Botswana

6

1 den
Pá: odlet z Prahy.

2 den
So: přílet do Maunu, nákup, ubytování.

3 den
1

To nejlepší z pobytu

2

1

prastaré baobaby v Nxai Pan

2

rezervace Moremi v deltě řeky Okavango se spoustou divoké zvěře

3

národní park Chobe na břehu stejnojmenné řeky s velkými stády slonů

4

Viktoriiny vodopády na řece Zambezi a spousta dalšího

3

7 den
Čt: ráno safari v okolí Savuti, po poledni cesta do
Kasane na břehu řeky Chobe.

8 den
Pá: dopoledne nákup a odpočinek v kempu,
odpoledne výlet lodí po řece Chobe – koupající

Ne: brzy ráno odjezd z Maunu do rezervace

se sloni, hroši, buvoli. Romantický západ slunce

Moremi (delta řeky Okavango), safari.

nad řekou.

4 den

9 den

Po: dopoledne safari v rezervaci Moremi,

So: celodenní safari podél řeky v národním

odpoledne cesta k řece Khwai.

parku Chobe.

5 den

10 den

Út: celodenní safari v okolí řeky Khwai

Ne: výlet do sousedního Zimbabwe k slavným

(sposta hrochů, sloni, žirafy,

Viktoriiným vodopádům, nocleh v Senyati Safari

antilopy, ptáci…).

kempu.

6 den

11 den

St: ráno odjezd od Khwai

Po: cesta podél hranic se Zimbabwe do Gwety,

do národního parku Chobe - oblast Savuti.

nocleh v kempu Planet Baobab.

16 dní

délka zájezdu

140 800 Kč

cena za osobu
při 2 účastnících

118 000 Kč

cena za osobu
při 4 účastnících

93 400 Kč

31.3. – 15.4. 2017

cena za osobu
při 7 účastnících

14.4. – 29.4. 2017

12 den

Cena zahrnuje

Út: ráno odjezd do národního parku Nxai Pan,

∙ letenku Praha – destinace - Praha (30.000 Kč)

safari.

∙ vstupní vízum do Zimbabwe

13 den
St: celodenní safari v národním parku Nxai Pan,
nocleh u proslulých ,,Bainesových baobabů“.

14 den
Čt: přejezd z Nxai Pan do Maunu, odpoledne
fakultativně možnost vyhlídkového letu malým

a

∙ vstupy do parků a rezervací
∙ doprava automobilem, výlet lodí
∙ služby průvodce
∙ ubytování

Cena nezahrnuje
∙ stravování a nápoje
∙ cestovní a zdravotní pojištění

letadlem nad deltou Okavanga ( cca 1 hod.).

15 den
Pá: nákupy suvenýrů, přesun na letiště, odlet
z Maunu.

16 den
So: přílet do Prahy.

4

7

