
                       

JIŽNÍ AFRIKA JE PŘEKRÁSNÁ ZEMĚ, V NÍŽ SE SNOUBÍ ODVĚKÝ 

MAJESTÁT PANENSKÉ AFRIKY S NEPŘEBERNOU NABÍDKOU 

MODERNÍHO CESTOVATELSKÉHO KOMFORTU.  

JE NEDOSTIŽNÁ A NEOPAKOVATELNÁ. 

JE TŘEBA JI POZNAT A PROŽÍT… 

 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ČESKÁ LÍPA 
  OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  

 ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  JJIIŽŽNNÍÍ  AAFFRRIIKKOOUU  

ZZ  KKAAPPSSKKÉÉHHOO  MMĚĚSSTTAA  DDOO  DDUURRBBAANNUU  
  

  

10.-24.listopadu 2015  
  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA (The Republic of South Africa), největší 

stát jihoafrického subkontinentu, měří 1.228 miliónů čtverečních ki-

lometrů a má přibližně 48 miliónů obyvatel. Leží v nejjižnější části af-

rického světadílu. Její východní pobřeží omývá Indický oceán, západní 

pobřeží Atlantský oceán. Na severu sousedí s Namibií, Botswanou a 

Zimbabwe, na východě s Mosambikem a Svazijskem. Zcela obklopuje 

území nezávislého Lesotha.  
 

PŘEHLED HISTORICKÝCH DAT 

Před 3-1 mil.let        Vyvíjí se pračlověk a opočlověk 

Před 27 000 lety       První jeskynní kresby Sanů 

Před 14 000 lety       Na rozsáhlých územích subkontinentu žijí jako lovci sběrači Sanové 

Doba ledová             Ze severu přicházejí rolníci hovořící bantuskými jazyky 

Mezi 1500-1900    Vznikají různé předstupně státních útvarů, např. u Tswanů, Sothů, Svazijců a Zuluů  

1488                           Bartolomeu Dias obeplouvá Bouřlivý mys (později nazvaný Mys Dobré naděje) 

1652                          Holanďané zřizují při Mysu Dobré naděje základnu  

1805-1806 Do Great Namaqualand, dnešní Namibie, přicházejí němečtí misionáři 

1806                          Kapsko anektují Britové 

1818-1828 Zuluské království si v dobyvačných výpravách podrobuje téměř celé území dnešní 

provincie KwaZulu-Natal  

1884-1915 Na území severně od řeky Orange vzniká Německá Jihozápadní Afrika 

1994-1996 Jihoafrická republika získává po prvních všerasových volbách novou ústavu. Je ust-

vena vláda národní jednoty s prezidentem Nelsonem Mandelou.  
 



      sraz účastníků   
    v úterý 10.listopadu  ve 13.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze  v Terminálu 1, a to po vstupu do haly 

úplně napravo. 
 

      program akce   
      1.den – úterý 10.listopadu 2015: odlet z Prahy letadlem společnosti  British Airways ve 14.45 hodin do 

Londýna (přílet v 15.55 hodin, doba letu 2:10 h)*. Zde přestup a ve 20.50 hodin odlet letadlem stejné společnosti 

do Johannesburgu. Noční přelet., 

      2.den – středa 11.listopadu 2015:   v 9.40 hodin přílet do 

Johannesburgu (doba letu 10:50 h), přestup a ve 12.10 hodin 

odlet letadlem společnosti South African Airlines do Kapského 

Města – přílet ve 14.15 hodin (doba letu: 2:05 h). Po příletu vy-

zvednutí mikrobusu (prosím o strpení), výměna valut a přejezd 

do centra města., zde ubytování (ve zdejším hotelu budeme uby-

továni další 3 noci)., krátké seznámení s KAPSKÝM MĚSTEM, 

při kterém  vyjedeme i  na Lví pahorek, odkud se naskýtá jedi-

nečný výhled na Kapské Město a Stolovou horu., odpočinek a 

nocleh., 

      3.den – čtvrtek 12.listopadu 2015: celodenní prohlídka 

jednoho z nejhezčích měst na světě – KAPSKÉHO MĚSTA. 

V průběhu dne se při pěší procházce zastavíme před zdejší budovou 

radnice, čas bude na návštěvu hradu Castle of Good Hope či údajně 

největšího nákupního střediska na jižní polokouli – Golden Acre. 

Dalšími zajímavostmi města bude kostel Groote Kerk, budova 

Parlamentu, rezidence jihoafrického prezidenta De Tuynhuys či 

muzea The South African Museum, The Jewish Museum či galerie 

The South African National Gallery. Odpoledne navštívíme čtvrť 

přistěhovalců, barevnou čtvrť Bo-kap. V podvečer se pak podíváme 

do jedinečné botanické zahrady Kirtenbosch Botanical Garden a 

později, bude-li přívětivé počasí vyjedeme na Stolovou horu (la-

novku na Stolovou horu využijeme kdykoliv bude-li příznivé poča-

sí!). Večer pak můžete prožít třeba v turisticky atraktivní části měs-

ta – ve Victoria and Alfred Waterfront, kde z někdejších přístav-

ních skladišť vyrostl v uplynulých desetiletích rozsáhlý komplex hotelů, restaurací, vináren a butiků… Nocleh 

ve stejném hotelu.,  

      4.den – pátek 13.listopadu 2015:  celodenní putování po KAPSKÉM POLOOSTROVĚ. Z Kapského 

Města vyjedeme nejprve do HOUT BAY, důležitého rybářského střediska a centra lovu langust. Odtud budeme 

pokračovat po jedné z nejkrásnějších pobřežních silnic na světě – po 

CHAPMAN´S PEAK DRIVE a dále po jiné silnici až na 

KAPSKÝ MYS, 212 metrů vysoké skalisko, které ukončuje celý 

poloostrov. Odtud se můžete vydat pěšky (asi 1 hodina) nebo mik-

robusem na slavnější MYS DOBRÉ NADĚJE. Po takřka povinném 

fotografování u dřevěné cedule s nápisem se vrátíme do městečka 

SIMON´S TOWN, kde se na pláži Boulder´s Beach již od 80.let 

zdržuje kolonie tučňáků obrýlených, která dnes čítá kolem tisícovky 

jedinců. Návrat do Kapského Města bude přes vinařskou oblast 

GROOT CONSTANTIA (zastávka s možností ochutnávky skvě-

lých jihoafrických vín) a po „vinné stezce“ Stellenbosch Wine Rou-

te.  Večer se v KAPSKÉM MĚSTĚ nabízí třeba posezení v některé 

z restaurací na Waterfrontu, kde se nám bude zcela jistě líbit… Už 

za tmy se s Kapským Městem rozloučíme opět tam, kde začneme: 

tedy na vyhlídce na Lvím pahorku.  

(Program v Kapském Městě budeme upravovat dle momentálního počasí!) 

      5.den – sobota 14.listopadu 2015:  odjezd z Kapského Města po jihozápadním pobřeží. Při výjezdu nás 

nejprve čeká průjezd okolo obrovských čtvrtí obývaných nejchudším obyvatelstvem – tzv. slumy. Podél Faleš-

ného zálivu (False Bay) pak dojedeme do města HERMANUS. Kdysi to byla malá rybářská vesnice, dnes se 

jedná o hlavní rekreační středisko na celém zdejším pobřeží, táhnoucí se v délce až 10 km. Zde najdeme vyhlíd-

ky, ze kterých lze pozorovat velryby. Máte-li, nenechávejte doma dalekohledy, pro pozorování velryb jsou důle-

žité! Pozorování velryb bude následovat i na dalších místech podél celé zátoky Walker Bay, to nejlepší zřejmě 

ve vesnici DE KELDERS. Později dojedeme na nejjižnější bod celé Afriky, na CAPE AGULHAS (Střelkový 

mys) – tak totiž nazývali portugalští mořeplavci místo, kde střelky jejich kompasů ukazovaly přímo na sever. 

Odpoledne někde u města Mossel Bay vjedeme na cca dvousetkilometrový úsek nejznámější pobřežní trasy 

v celé Jižní Africe – na tzv. GARDEN ROUTE. Po ní pak dojedeme i do KNYSNY, města, položeného mezi 

lesem a velkou lagunou. Zde nás čeká ubytování a nocleh., 



      6.den – neděle 15.listopadu 2015:      snídaně v hotelu, ještě chvíli i za Knysnou pojedeme po Garden Rou-

te, která končí někde v místech, kde se nachází NÁRODNÍ PARK TSITSIKAMMA. Názvem „Tsitsikamma“ 

označovali Samové „průzračnou vodu“ a voda hraje v rezervaci důležitou úlohu. Projdeme se pěšky 

k zavěšenému mostu přes ústí řeky., kdo bude chtít, může se vydat na túru po skalnatém pobřeží podél moře až 

k vodopádu, padajícího do jedinečného jezírka (začátek proslulé 

tzv. Vydří stezky). V průběhu návštěvy NP Tsitsikamma možnost 

koupání v moři či v sladkovodním jezírku, a také šnorchlování… 

Zřejmě už za tmy dojedeme do města Port Elizabeth, zde ubyto-

vání a nocleh.,  

      7.den – pondělí 16.listopadu 2015:    tento den můžete strá-

vit třeba na plážích u Indického oceánu v PORT ELIZABETH 

nebo lépe doporučujeme fakultativní 

výlet (nutno zaplatit buď v Kč do 

31.10.2015 nebo 120.-ZAR na místě. 

Do nár.parku se platí ještě vstupné 

ve výši: 216.-ZAR - bez záruky) do 

NÁRODNÍHO PARKU ADDO 

ELEPHANT NATIONAL PARK, odjezd cca v 5.30 hodin z Port Elizabeth, návrat 

cca v 15.00 hodin. V NP lze spatřit divoká zvířata – slony, antilopy losí, kudu, buvo-

ly, buvolce… Máte-li, nenechávejte doma dalekohledy, kamery a fotoaparáty! 

V podvečer pak prohlídka PORT ELIZABETH (města, kde pobýval také Emil 

Holub, z pamětihodností např. budovy Opery, Campanila či kamenná pyramida 

uprostřed parku Dunkin Reserve) nebo návštěva zdejšího Oceanaria s delfíní show. 

Nocleh ve stejném hotelu., 

      8.den – úterý 17.listopadu 2015: dlouhý celodenní přejezd přes East London a 

poté přes bývalé bantustany Transkei a Ciskei do Durbanu. Cesta to nebude příliš 

zajímavá, ovšem právě tady se můžete ještě dnes setkat s původní Afrikou… Proje-

deme i přes typické černošské městečko Umtata, kde se asi budete trochu bát… 

Večer dojezd do Durbanu, kde máme zajištěno ubytování takřka na pláži Indického 

oceánu… Pro ty z Vás, kteří jste si zakoupili 4-denní výlet do Dračích hor, následují 

v tomto hotelu další 2 noci, pro ostatní, kteří zde stráví dovolenou, pak dalších 6 nocí., 

      9.den – středa 18.listopadu 2015: snídaně, dopoledne prohlídka DURBANU, při které spatříte mj. radnici 

s velkou měděnou kopulí, budete moci navštívit Art Gallery či Natural Science Museum , podíváte se k mešitě 

Jumah s pozlacenými minarety a suvenýry budete moci nakoupit na Victoria Sreet Market. Na zdejším tržišti 

ovšem můžete vidět také šamany prodávající domorodé léčebné prostředky. 

Škála těchto tradičních prostředků sahá od ověřených léčivých bylin až po lví 

nebo opičí varlata. Později  prohlídka pláže s možností koupání. Durbanské pláže 

jsou oblíbeny nejenom pro svůj subtropický charakter, ale i pro svou atmosféru  

zábavního   parku, která k South  Beach   přitahuje množství rekreantů. 

V blízkém Fitzsimmons Snake Park můžeme z bezpečné vzdálenosti pozorovat 

nejdůležitější africké jedovaté hady a další plazy. Přímo u pláže,budete-li mít 

zájem, můžete navštívit Seaworld (Svět moře), kde je možné ve dvoupatrových 

obřích akváriích poznat enormní rozmanitost mořské fauny, která žije u pobřeží 

provincie KwaZulu-Natal  (pozorovat se zde dají mořské želvy, které kladou svá 

vejce na pobřeží, stejně jako žraloci, rejnoci a další zdejší druhy ryb). Ze Světa 

moře vede tunel do delfinária, v němž předvádějí  především delfína skákavého. 

NABÍDKA ODPOLEDNÍHO FAKULTATIVNÍHO VÝLETU: Údolí tisíce 

pahorků – návštěva skanzenu Zuulů a jejich zvyky + krokodýlí farma, cca 

4-hodinový výlet, cena: 200.-CZK/os.., nutno zaplatit buď v Kč do 

31.10.2015 nebo 120.-ZAR na místě. Do skanzenu se platí ještě vstupné ve 

výši: cca 100.-ZAR (bez záruky). 

      10.den – čtvrtek 19.listopadu 

2015 – 13.den – neděle 22.listopadu 

2015: pobyt na plážích v letovisku 

DURBAN u Indického oceánu., volno, 

individuální program., všechny noci ve stejném hotelu poblíž pláže., 

po všechny dny hotelová snídaně., 

             nebo pro předem přihlášené účastníky 4-denní výlet do 

DRAČÍCH HOR A KRÁLOVSTVÍ LESOTHO: 

      10.den – čtvrtek 19.listopadu 2015: v tento den nás nejprve čeká 

dopolední přejezd a poté odpolední návštěva státečku KRÁLOVSTVÍ 

LESOTHO. V průběhu odpoledne navštívíme ROMU (misijní a 

univerzitní městečko) a vyjedeme po jedné z nejhezčích silnic směrem 

na Semonkong. Pojedeme až do místa kam to naším mikrobusem 

půjde, minimálně do vesnice Moitsupeli (vyhlídky na vrcholy zdejších  

 



hor). Večer příjezd do MASERU,  krátká prohlídka hlavního města Království Lesotho. Uvidíte např. budovu 

Basotho Hat Building, postavenou ve tvaru basutské čapky, anglikánský kostel či 

římsko-katolickou katedrálu. Ubytování v hotelu a nocleh., 

      11.den – pátek 20.listopadu 2015: snídaně, dopoledne se vydáme na cestu 

do BUTHA-BUTHE. Bude-li to možné, dojedeme během dne i do horských 

oblastí a k přehradě Muela. Navštívíme také nejvýše položené lyžařské středisko 

v Africe – TOP AFRICA… V podvečer návrat do Maseru, nocleh ve stejném 

hotelu.,       

        12.den – sobota 21.listopadu 2015: po snídani pojedeme do jihoafrické 

části DRAČÍCH HOR, do oblasti BERGVIEW, kde máme zajištěné ubytování 

pro příští noc., ještě odpoledne nás čeká výlet s pěší túrou:  asi pět kilometrů 

dlouhá a až tisíc metrů vysoká skalní stěna v ROYAL NATAL svým tvarem 

připomíná obří amfiteátr, a také se tak jmenuje – Amphitheatre. Kopce, které 

Amphitheatre po stranách lemují, mírně přesahují úroveň 3000 metrů a svírají 

mezi sebou vysoko položenou bazaltovou plošinu. Na plošinu nepolezeme, vy-

dáme se údolím po sedmikilometrové stezce vedoucí pod vodopády Tugela. 

Cesta je to snadná, stoupá docela mírně a jen v závěru budete muset přeskakovat 

mezi velkými balvany. Odměnou je pohled na druhý nejvyšší vodopád světa. 

Vody, které posléze vytvářejí říčku Tugela, tu přepadávají přes okraj skalní stěny 

v pěti stupních o celkové výšce 948 metrů.    

      13.den – neděle 22.listopadu 2015: DRAČÍ HORY – 

snídaně a pro zájemce výlet  na MONK´S COWL. Z Monk´s 

Cowl, kam dojedeme autem, se vydáme na asi pětihodinový 

výšlap ke skalnímu útvaru Sfinga a dál na vyhlídkové místo 

nazvané Blindman´s Cornerr (doslova Kout slepého muže). 

Horizontům dominuje blízký strmý svah vrcholové plošiny 

Dračích hor v čele s dominantním vrcholem Cathkin Peak. 

Vyhlídka od „slepého muže“ patří k nejlepším! V podvečer 

přejezd do Durbanu., po příjezdu ubytování a nocleh., 

      Dále již opět pro obě skupiny společný program: 

      14.den – 

pondělí 

23.listopadu 2015: snídaně, dopoledne ještě možnost pobytu na 

pláži v DURBANU u Indického oceánu, po poledni cesta na letiště 

v Durbanu, odbavení a v 16.10 hodin odlet do Johannesburgu., 

přílet v 17.15 hodin (doba letu: 1:05 h), přestup a ve 20.20 hodin 

odlet letadlem A380 (momentálně největší dopravní letadlo na 

světě) letecké společnosti British Airways do Londýna., noční 

přelet., 

      15.den – úterý 24.listopadu 2015: v 5.25 hodin přílet do Lon-

dýna na letiště Heatrow (doba letu 11:05 h), v 7.20 hodin odlet 

letadla British Airways do Prahy a předpokládaný přílet na letiště 

Václava Havla v Praze je v 10.15 hodin (doba letu: 1:55 h). 

(* Všechny časy jsou uváděny v místních časech). 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas (platnost min. do 24.května 2016). 

Vstupní víza do JAR ani do Království Lesotho nejsou třeba. 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno částečně v hotelech** až *** a částečně v penzionech, a to vždy ve 2-

lůžkových (v případě trojic v třílůžkových) pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). 

Stravování: s výjimkou občerstvení v letadle, a to v podobě oběda a večeře při cestě tam, a večeře a snídaně při 

cestě zpět, a několika snídaní v hotelech v JAR (Knysna, Maseru, Bergview a Durban), není strava zajištěna. 

Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne 

v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obslu-

hy. 

 V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxi-

kářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

 



       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že v Jižní Africe je neustále slunečné počasí. Prudké 

sluneční záření však může být nebezpečné, a proto jsou nezbytné klo-

bouky a sluneční brýle. 

Léto trvá v Jižní Africe od října do března, zima začíná v dubnu a končí 

v září. Na převážné části území je subtropické podnebí. Jižní Afrika se 

ve světě řadí mezi státy s největším počtem slunečních dnů. 

Průměrné teploty a srážky                teploty ve st.C               srážky 

v mm   

                                                                den     noc 

Kapské Město                                          28       16                               80 

Dračí hory                                                28         6                               50        

Durban                                                     25       18                             100  
                     

 

      čas 
V Jižní Africe je čas celoročně o dvě hodiny v předstihu před greenwichským časem, je tedy totožný s letním 

časem v České republice. V období naší akce je čas posunut oproti České republice o 1 hodinu (ve 12.00 hodin 

jihoafrického času je v Česku 11.00 hodin). 
 

 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Jihoafrickou republikou 

dohodu o bezplatné zdravotní péči, a proto naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

pojištění. Připomínám, že někteří jste si ho již zakoupili současně s letenkou! 

Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský 

předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A V NÁMI NAVŠTÍVENÝCH OBLASTECH ANI DOPORUČENÉ. 
 

 

    měna, doporučené kapesné  
  Jihoafrická měna je rand (= 100 centů), označovaná R., mezinárodní symbol je ZAR. Bankovky a cestovní 

šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i na letiš-

tích. Doklady o výměně peněz je třeba uschovat, před odletem si lze zbylé randy vyměnit na letišti za původní 

měnu. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurz:  1.-ZAR = cca 1,80 CZK. 

Banky jsou otevřeny na letišti v Johannesburgu 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 08.30-15.30 hodin a 

v sobotu 08.30-11.00 hodin. Takřka stejně vychází přepočet na USD i eura! Je tedy úplně jedno jakou měnu 

v Česku nakoupíte. Randy v České republice nelze zakoupit. 

KAPESNÉ:  

Orientační přehled vstupného (bez záruky, doporučená místa označujeme*):: 

KAPSKÉ MĚSTO –     lanovka na Stolovou horu     ……. 150,-ZAR* 

NP TSITSIKAMMA                                                   .. .…. 100.-ZAR*    

NP ADDO                                                                     ……216,-ZAR* 

ÚDOLÍ TISÍCE PAHORKŮ – vesnice Zuulů         ……….100.-ZAR*  

DURBAN -         Seaworld                             ……………. 250.-ZAR 

Na vstupenky včetně fakultativních výletů je třeba zhruba 800.-ZAR (tj. asi 60.-USD nebo 55.-€).      

Na stravu doporučujeme  cca 250.- až 300.-USD (220.- až 260.-€),  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

 

        nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba 

je zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. 

Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli. Turistům se 

doporučuje nechávat si doklady za nákup přesahující částku 

250.-ZAR, protože při odletu lze na letišti uplatnit nárok na 

vrácení DPH za zboží vyváženého z JAR. 

Bezcelně mohou být do Jižní Afriky dováženy předměty osob-

ní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 

250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. 
 

 
 

 



 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte teplý oděv pro chladné večery a příp. nepro-

mokavé oblečení pro případ deště ! Dbejte na tlumené barvy a pevnou obuv na safari a do hor. 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Jihoafrická policie je 

vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 10111.  
 

     doprava po JAR 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 7 osob. Vzhledem k poměrně ma-

lému úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla max. váha zavazadla 23 kg, na palubu 

max. 10 kg. (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!). Děkujeme Vám. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky (kromě hotelových pro 

holící strojky) mají většinou odlišné uspořádání a vyžadují adaptér, který lze snadno zakoupit hned po příletu. 
 

 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Jihoafrické republiky do České republiky: 09420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 

16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká pošta do České republiky jde přibližně 1 

týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za „CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“. 
 

 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republice: 

936 Pretorius street, Arcadia, PRETORIA 0083, telefon: 012-3423477, 433601 

Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice: 

Ruská 65, 101 00 PRAHA 10, telefon: 267311114, 267312575   

Velvyslanectví Království Lesotho: 

Embassy Lesotho, Kurfürstenstrasse 84, 10787 Berlin, telefon: +49302575720, fax: +493025757222 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné nebo kdo si chce předplatit fakultativní výlety (výlet do NP ADDO Elephant a k 

Zuulům v Kč), prosíme o platbu do 31.10.2015. Účet č. 318886008/2700, prosíme o zprávu o zaplacení e-

mailem. Děkujeme. 
 

      doprava na Letiště Václava Havla v Praze a zpět 
Doporučené spojení na Letiště Václava Havla Praha z České Lípy:  

Bus ČSAD z aut.nádr. v 9.50 hodin, z nádraží Holešovice metrem na stanici Veleslavín a odtud busem MHD 

č.119 na Letiště Václava Havla – terminál č.1. 

Cesta zpět stejná, odjezd autobusů z aut.nádr.Holešovice ve 12.00 hodin, 12.30 hodin, 14.00 hodin. 

Nebo vlakem v 8.30 hodin z České Lípy do Děčína a odtud v 9.56 hodin (z Ústí n.L. v 10.13 hodin) mezinárod-

ním rychlíkem EC Hungaria do Prahy hl.nádr. Zde přestup na BUS ČD AIRPORT s odjezdem ve 12.00 hodin a 

příjezdem na Letiště Václava Havla – terminál č.1 ve 12.30 hodin.  

V TOMTO PŘÍPADĚ ZAKUPTE JÍZDENKU NA VLAK ČESKÁ LÍPA-PRAHA*LETIŠTĚ, tzv. 

„VLAK+LETIŠTĚ“, za kterou zaplatíte jen 191.-Kč s kartou IN-25 nebo 254.-Kč bez slev za obě cesty. Po ná-

vratu z Londýna je nutné nechat si tuto jízdenku potvrdit na letišti u informačního stánku. 

Cesta zpět: z Letiště Václava Havla ve 12.30 hodin., z Prahy hl.nádr. ve 13.30 hodin rychlíkem 

Bílina a z Ústí nad Labem v 15.27 hodin rychlíkem do České Lípy (příjezd v 16.20 hodin). 

 

Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

přeje za KČT OVýT Česká Lípa 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 
                                                        


