
 Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                     
                                                                                     Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

     Se svými 824000 km čtverečnými je Namibie téměř dvakrát tak velká jako 

Německo a Česká republika dohromady. Namibie – to není jen poušť Namib, jedna 

z nejsušších pouští na zeměkouli, ani jen jedna z nejhezčích přírodních rezervací 

– národní park Etosha, ale také města jako Windhoek, Swakopmund a Lüderitz, kde mají 

ulice německá jména a číšník vám může popřát dobrou chuť německy… 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

     

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
          

 

SS  OOVVýýTTeemm  NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPAARRKKYY  NNAAMMIIBBIIEE  

AA  

SS  OOVVýýTTeemm  DDEELLTTAA  ŘŘEEKKYY  OOKKAAVVAANNGGOO  

AA  VVIIKKTTOORRIIIINNYY  VVOODDOOPPÁÁDDYY  

BBoottsswwaannaa  aa  ZZiimmbbaabbwwee  

  
    

  

1.-17.listopadu a 1.-27.listopadu 2018 
 

 



      sraz účastníků   
    ve čtvrtek 1.listopadu 2018  ve 14.15 hodin na Letišti Václava Havla v Praze  v Terminálu 1 u odbavovacích 

boxů, po vstupu do terminálu zcela vpravo. 
 

      program akce   
      1.den – čtvrtek 1.listopadu 2018: odlet z Prahy letadlem společnosti  Qatar Airways v 16.10 hodin do ka-

tarského Dauhá (přílet ve 23.40 hodin, doba letu: 5:30 h, časový posun +2 h). Zde přestup  

       2.den – pátek 2.listopadu 2018:   a  ve 2.00 hodiny po půlnoci odlet letadlem společnosti Qatar Airways do 

Windhoeku. Předpokládaný přílet je v 10.40 hodin místního času (-1 hodina oproti ČR, doba letu: 9:40 hodin). 
Po příletu do Windhoeku odbavení na letišti, převzetí mikrobusu a cesta do města... Odpoledne prohlídka 

WINDHOEKU, kde si projdeme Independence Avenue, hlavní nákupní a obchodní tepnu města s moderními 

výškovými domy, s pouličními kavárnami a pivnicemi, ve kterých se pije pivo Windhoeker. Dojdeme na náměstí 

Ausspannplatz i k nádraží, postaveném v roce 1912 ve vilémovském koloniálním stylu. Proti němu stojí památ-

ník Ovambo, připomínající jihoafrické vojáky padlé při trestné vý-

pravě South African Army, která zemi obsadila v roce 1915. O něco 

jižněji pak dojdeme k památníku Kudu, jednomu ze symbolů Wind-

hoeku. Později mineme budovu renovované hlavní pošty a zastaví-

me se u Meteoritové kašny, sestavené z více než 33 úlomků meteo-

ritu. V rámci prohlídky města přijdeme i k Národní galerii 

s navazujícím Národním divadlem, k nejmenší katedrále v jižní 

Africe – k St.Georgis Cathedral či k úřadu prezidenta, k budově 
State House, a také k nejstarší budově města – k pevnosti Alte Felte. 

V podvečer ubytování, odpočinek a nocleh., 

    3.den – sobota 3.listopadu 2018: po snídani navštívíme ve 

WINDHOEKU trh Okahandja Mbangura s rukodělnými převážně 

dřevěnými výrobky., možnost nákupu suvenýrů (sošky, masky, 

korály apod.). Poté projížďka čtvrti Katutura, kde žije 130000 Afričanů ve stále ještě velmi stísněných a nuzných 

poměrech. V boji proti apartheidu hrála Katutura podobnou roli jako Soweto v Jihoafrické republice. Před po-

lednem odjezd z Windhoeku a cesta do KEETMANSHOOPu, který je centrem pěstování karakulských ovcí. 

Hlavní město distriktu má 15000 obyvatel a německý ráz. Po příjezdu zastávka v bývalém misijním kostele 

(dnes muzeum), ubytování a nocleh., 

    4.den – neděle 4.listopadu 2018:  snídaně a po ní dopolední 
přejezd do KOKERBOOMu, kde navštívíme tzv. LES ALOÍ. 

Roste zde asi 250 aloí rozsochatých (toulcových stromů), rov-

ných jako svíce, vzpínajících své větve k nebi. Za své jméno 

vděčí skutečnosti, že Sanové z jeho větví po staletí vyráběli 

toulce. Odpoledne zastávka v GIANT´S PLAYGROUND, 

který vypadá skutečně tak, jako by nějací obři na sebe navršili 

gigantické kamenné bloky a pak odešli někam do dáli. 

V podvečer dojezd do Grünau, kde máme zajištěno ubytování, 

nocleh., 

    5.den – pondělí 5.listopadu 2018:  celodenní výlet do oblasti 

národního parku RICHTERSVELD TRANSFRONTIER 

PARK, kde bude naším hlavním cílem kaňon FISH RIVER 

CANYON, táhnoucí se v délce 161 km. Jedná se o jeden z největších přírodních zázraků Afriky, srovnatelný 

snad jen s americkým Grand Canyonem. Z VANTAGE POINT se nabízí úchvatný pohled na přírodu v kaňonu 

s  řekou, jíž trvale protéká voda. Nejatraktivnější je kaňon mezi Vantage Point a kempem Ai-Ais. Tady v AI-AIS 

nás čeká odpolední možnost pobytu v 60st.C horkých termálních pramenech, které jsou požehnáním nejen pro 

revmatiky. Nezapomeňte proto v tento den přibalit do zavazadla 

také plavky. Večer návrat do místa ubytování v Grünau a 

nocleh., 

    6.den – úterý 6.listopadu 2018:  dopoledne přejezd do jiho-

západní části Namibie., projedeme okolo AUSu, kde spatříme 

trosky trestaneckého tábora pro německé válečné zajatce 

z období mezi roky 1915 a 1919. Poté spatříme DIKWILLEM, 
osamělou horu vysokou 1506 mn.m., obklopenou štěrkovými 

plochami pouště Namib. Pouští pak dojedeme k nádraží 

GRASPLATZ, ohrožovanému stěhujícími se písečnými duna-

mi, na nichž neroste ani stéblo. Zakrátko dojedeme do 

KOLMANSKOPU, kde roku 1908 vypukla velká diamantová 

horečka a Kolmanskop se nakrátko stal nejbohatším městem celé Afriky. Dnes je to město duchů, neustále ohro-

žované písečnými bouřemi z pouště Namib. Teprve od roku 1980 bylo několik domů doslova vykopáno ze země 

a náročně restaurováno. V podvečer dojezd do města LÜDERITZ, města s působivou architekturou z koloniální 

doby. Prohlédneme si mj. Skalní kostel vysoko nad městem,  s  barevným i okny zalitými   v olovu,     vystavěný  



 

 

v roce 1912. Za kostelem se vypíná Diamantová hora, z jejíž výšky můžeme přehlédnout město, záliv i Žraločí 

ostrov s pomníkem Adolfa Lüderitze. V Bismarckově ulici stojí bývalá říšská lékárna a hned za rohem i ne-

funkční nádraží, maskované jako obytný secesní dům… Po prohlídce města ubytování a nocleh., 
7.den – středa 7.listopadu 2018:  z Lüderitz odjedeme do národního parku NAMIB NAUKLUFT… Cesta 

pouští bude dlouhá, první část do Ausu povede v protisměru včerejší trasy. Pak se odkloníme na sever a po cca 

400 km projedeme přes Sesriem v národním parku NAMIB NAUKLUFT, abychom v podvečer dorazili do 

místa našeho ubytování v Rietogu, kde budeme trávit i příští 3 noci., 

     8.den – čtvrtek 8.listopadu 2018: snídaně a po ní celodenní 

výlet do národního parku NAMIB NAUKLUFT. Tento den zde 

navštívíme SESRIEM (Šest řemenů) na východním okraji pouště, 

kde řeka Tsauchab tvoří úzkou roklinu, zvanou SESRIEM 

CANYON, ve které se velmi dlouho drží pitná voda. Divoká řeka 

zde vyryla před dvěma miliony let kilometr dlouhý a až 30 metrů 

hluboký kaňon, který je místy široký jen dva metry. U konce se 
zplošťuje do širokého suchého údolí, které končí asi po 50-ti kilome-

trech u Sossusvlei. Po cestě vystoupáme na 300 metrů vysokou 

DUNU 45. Geometrická strohost zdejších dun nás osloví osobitým 

půvabem. Člověk se tady cítí jako na jiné planetě. Orámována čer-

venými písečnými dunami se před námi zanedlouho objeví prolákli-

na SOUSSESVLEI. Tady navštívíme zřejmě nejfotogeničtější místo Namibie – DEADVLEI. Pak se vrátíme 

kousek zpátky, abychom zastavili u kempu Hauchabfontein, kde navštívíme oblast zvanou QUIVER TREE 

FOREST (Stromové aloe). Jedná se o les, kde rostou aloe rozsochaté, unikátní rostliny podobné stromům joshua 

tree.  U Sesriem na chvíli odbočíme k DUNĚ ELIM a na vyhlídku SOSSUSPOORT, odkud můžeme vychutnat 

fascinující pohled do údolí Tsauchab a bizarní krajinu plnou dun. Večer návrat do místa ubytování v Rietogu., 

     9.den – pátek 9.listopadu 2018: snídaně a po ní cesta do ná-

rodního parku NAMIB NAUKLUFT, kde nás v tento den čeká 
pěší výlet zvaný WATERKLOOF TRAIL, 17 km dlouhá stezka, 

která vede podél malých potoků Naukluftu. Vede krásnou, různo-

rodou krajinou podél fontány – s vynikající pitnou vodou – přes 

působivé horské krajiny až na snadno přístupný vrchol, ze kterého 

si můžete vychutnat jedinečný výhled na pohoří Naukluft. Trasa 

Waterkloof trvá 6-7 hodin a je vhodná pro mladé i starší. Až do 

listopadu, tedy v chladnějších měsících, není stezka příliš náročná 

a doporučuje se i pro netrénované turisty. Během cesty se můžete 

těšit na úžasnou krajinu Namibie, ale setkáte se i s různými zvířa-

ty. Hory Naukluft jsou domovem horských zeber, skálolezů ská-

kavých, kudu, paviánů a damanů. Dále je možné najít různé druhy 
ptáků, včetně dravých ptáků, jako jsou orli a sovy. V podvečer návrat do místa ubytování v Rietogu., 

   10.den – sobota 10.listopadu 2018: po snídani přejedeme nejprve na pobřeží WALWIS BAY (Velrybí záto-

ka), a to i v tento den průjezdem přes národní park NAMIB NAUKLUFT. Na pobřeží budeme mít možnost 

pozorovat bohatý svět ptactva. Zdejší oblast vytváří příhodné podmínky pro život pelikánů, kormoránů, plame-

ňáků, racků a jiných mořských ptáků. Zastávka mj. na vyhlíd-

kovém PELICAN POINT. Odpoledne se vydáme za pozná-

ním největšího přírodního trháku Namibie – za poznáním 

WELWITSCHIE PODIVNÉ, žijící fosilní rostliny. Má ne-

jdelší listy (až 6 metrů) z celé rostlinné říše! List roste rychlostí 

8 až 15 cm za rok, z toho se odvozuje nejdelší věk od 500 do 

1000 let. Večer ubytování ve Swakopmundu., nocleh., 

   11.den – neděle 11.listopadu 2018: prohlídka města 
SWAKOPMUND, evropského města v Africe... Leží na se-

verním okraji NP Namib, kde do Atlantiku ústí řeka Swakop. 

Projdeme se po 262 me-

trů dlouhém molu i po 

půvabné pláži s palmami a promenádou, navštívit můžeme Swakopmund 

Museum s exponáty dokumentujícími výrazný rozdíl mezi životem ve 

městě a na poušti. V nedalekém Emil Jensen Herbariu se nacházejí sbírky 

pouštní flóry, polodrahokamů a minerálů. Staré nádraží dnes slouží jako 

muzeum dopravy a jako centrum uměleckých řemesel. Odpoledne se může-

te vydat na některý z výletů lodí po moři, nabídka výletů na místě., nocleh., 

   12.den – pondělí 12.listopadu 2018: po ránu cesta podél pobřeží na 
CAPE CROSS, kde se možná potkáme s kolonií lachtanů, vůbec největší 

v celé Africe. To již budeme v v národním parku POBŘEŽÍ KOSTER 

(SKELETON COAST) u Atlantiku. Je to jedno z nejnehostinějších míst na světě, domorodcí z kmene Nama 

mu říkají „Místo, které Bůh stvořil v hněvu“. Časté jsou tu mlhy a silný vítr.  



 

Pobřeží je tvořeno vysokými písečnými dunami a svůj název dostalo jak podle četných koster lachtanů a velryb, 

tak podle vraků ztroskotaných lodí. Staří portugalští námořníci ho nazývali „As Areias do Inferno“ – pekelné 

písky. Zajímavé jsou také různé lišejníky. Setkat se tu můžete i s tajemnou rostlinou Welwitschia mirabilis. Ze 

zvířat zde žijí např. šakali, hyeny, černí nosorožci, lvi a mnoho dalších druhů. Unikátem je damarský rybák. 
Odpoledne se vydáme k úpatí severovýchodních svahů nejvyšší hory Namibie - KÖNIGSTEINU (2606 m) v 

pohoří Brandberg, kde ještě najdeme skalní malby, z nichž nejznámější je malba Bílé paní (White Lady) v kaňo-

nu Tsisab. Později přijedeme do TWYFELFONTEINU (nejméně 2500 kusů skalních rytin) a do místa zvaného 

PETRIFIED FOREST (Zkamenělý les), což je ložisko velkých kmenů stromů, které se „proměnily na kámen“ 

procesem diageneze. Poblíž ubytování a nocleh., 

   13.den – úterý 13.listopadu 2018: první zastávka bude u 

VINGERKLIPU u jedinečného geologického útvaru v po-

době obřího vztyčeného prstu. Je geologickým zbytkem 

ugabské terasy a samotná skála je vysoká 35 metrů. Návštěv-

níci mohou vylézt do kopce, aby viděli skalní útvar, ale je 

zakázáno vylézt přímo na Vingerklip. Pak už dojedeme do 
NÁRODNÍHO PARKU ETOSHA, ubytujeme se poblíž 

Okaukuejo., v místě ubytování máme předem zajištěnu veče-

ři., volno, nocleh., 

   14.den – středa 14.listopadu 2018: po snídani přejezd přes 

bránu Andersson gate do národního parku ETOSHA, do 

jednoho z rozlohově největších a nejzajímavějších parků 

v Namibii (vznikl již v r.1907). Z predátorů lze zde běžně spatřit lvy a hyeny. Gepardy a levharty uvidíte méně 

často. Celkově je park domovem pro 114 druhů savců, 340 druhů ptáků, 110 druhů plazů a 16 druhů obojživel-

níků. Najdeme tu stáda pasoucích se pakoní, zebry, žirafy, 

stáda slonů, nosorožce, různé druhy antilop jako jsou impa-

ly, přímorožci a vzácné antilopy losí. DŮLEŽITÉ – máte-li, 

nenechávejte doma DALEKOHLED A TELEOBJEKTIVY, 
zvířata bývají občas příliš daleko! Přes Namutoni a bránu 

Von Lindequist gate vyjedeme v podvečer z parku, aby-

chom se ubytovali v Omuthiyi na východní straně rezerva-

ce., nocleh., 

    15.den – čtvrtek 15.listopadu 2018: cesta k meteoritu 

HOBA METEORITE, který byl objeven na farmě „Hoba 

West“, nedaleko od Grootfonteinu. Kvůli své velké hmot-

nosti se nikdy nepohnul z místa. Hmostnost se odhaduje na 

více než 60 tun,což z něj dělá největší známý meteorit světa. Jedná se o nejhmotnější přírodní železo známé na 

povrchu Země. Odpoledne se přesuneme do parku 

WARERBERG PLATEU. Zde se jedná o národní park po-
jmenovaný po nápadné stolové hoře, která vystupuje z náhorní 

plošiny a je obzvláště nápadnou lokalitou, vysoko nad rovinou 

KALAHARI východní Namibie. I v tomto parku najdeme 

divoká zvířata, mj. černé nosorožce. Pozdě večer dojedeme do 

Dinosaur´s Tracks Guesthouse, do místa, které je významnou 

lokalitou fosilních stop dinosaura… Nocleh zde., 

   16.den – pátek 16.listopadu 2018: snídaně, po ní prohlídka 

místa s DINOSAUŘÍMI STOPAMI (národní památka)., jsou 

zde dvě skupiny fosilních stop, které zanechali dinosauři asi 

před 190 miliony 

let (spodní Jura). 

Obě skupiny ukazují stopy nohou se třemi prsty různých zvířat. 
Větší stopy lze sledovat více než 20 metrů.  Před polednem dojezd 

na letiště ve Windhoeku a rozdělení obou skupin., první část odba-

vení a ve 12.55 odlet s leteckou společností Qatar Airways do 

Dauhá (přílet 23.35 hodin, doba letu: 9:55 h)., odlet z Dauhá 

17.listopadu 2018 ve 2.30 hodin, přílet do Prahy v 6.55 hodin, 

doba letu 6:25 h). 

Druhá část akce pokračování v programu., výměna mikrobusu za 

auto SUV 4x4 se stanem na střeše a odpolední přejezd 

z Windhoeku do Gobabisu, kde máme zajištěno ubytování ještě 

mimo kemp, v penzionu. Nocleh 

   17.den – sobota 17.listopadu 2018: po snídani odjezd z Gobubisu a cesta na hranice s Botswanou. Asi po 
dvou hodinách jízdy ji překročíme v oblasti Buitepos. V podvečer dojedeme do kempu poblíž Ghanzi. 

   18.den – neděle 18.listopadu 2018: dopolední přejezd do Maunu, který je výchozím bodem safari v DELTĚ  

 

 



ŘEKY OKAVANGO. Kdysi to bývalo místo, kde se setkávali lovci velké divoké zvěře. Je to poslední ráj na 

zemi, nebo jen pustá bažinatá zem, která polyká cennou botswanskou vodu z řeky Okavango? Voda je křišťálově 

průzračná, přírodně čistá a místy je pokryta lekníny. Mezi stále se zužujícími kanály existuje mnoho ostrovů a 

ostrůvků, na kterých místy vznikla velmi různorodá flóra a fau-

na. Odpoledne strávíme v přírodní rezervaci MOREMI 

WILDLIFE RESERVE na východním okraji delty. Jedná se o 

jednu 

z nejkrásnějších 

přírodních re-

zervací v celé 

jižní Africe. 

Četná jsou zde 

velká stáda 

impal a dalších 

druhů antilop, 

dále stáda 
buvolů, zeber a pakoňů pruhovaných. Ubytování v kempu, 

nocleh., 

   19.den – pondělí 19.listopadu 2018: fakultativní celodenní 

výlet lodí MOKORO TRIP (cena výletu 1500.-Kč, přihláška nutná do 10.10.2018). Kdo chce poznat deltu 

řeky Okavango, musí si zakoupit organizovaný výlet. V rámci výletu projedeme na lodi nazývané „mokoro“ 

z vydlabaného kmene ta nejlepší místa v deltě s četnými fotografickými zastávkami…  Nocleh ve stejném kem-

pu., 

   20.den – úterý 20.listopadu 2018: přejezd přes národní park 

NXAI PAN (známé Bainesovy baobaby i místo, kde se u umělého 

napajedla shromažďují impaly a antilopy skákavé. Nxai Pan se 

stává rajskou zahradou v letních deštích.) do Naty (cca 325 km), 

kde nás čeká další z kempů, ve kterých se ubytujeme., nocleh., 
   21.den – středa 21.listopadu 2018: po noclehu odjezd časně 

ráno z Naty a cesta do národního parku HWANGE (bez záruky, 

bude-li možné naším autem přejezd hranic), rezervace na okraji 

KALAHARI v Zimbabwe je známa svými obrovskými stády 

slonů. V národním parku sídlí také velká stáda buvolů a mnoho 

žiraf, kudu, lvů, leopardů, hyen a šakalů. Večer přesun do bot-

swanské Kubu, kde budeme po večerním příjezdu nocovat hned 

dvě noci.,  

   22.den – čtvrtek 22.listopadu 2018: fakultativní celodenní výlet k VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM v 

Zambii (cena výletu 1500.-Kč, přihláška nutná do 10.10.2018 a cena zahrnuje také vízum do Zambie ve výši 

20.-USD). Program celodenního výletu bude upřesněn až na místě, ale předpokládám zastávky na vyhlídkách na 
„Kouř, který hřmí“ jak nazval Viktoriiny vodopády misionář a cestovatel David Livingstone, který objevil pro 

Evropu tento kout Afriky. Pravděpodobně projedeme také hlavním městem Zambie – LIVINGSTONE. Večer 

návrat do kempu a nocleh., 

   23.den – pátek23.listopadu 2018: krátce projedeme národním parkem CHOBE v Botswaně a chvíli poté se 

vrátíme na území Namibie, abychom pokračovali tzv. CAPRIVIHO PRUHEM, což je výběžek území, který je 

jako ukazovák vtlačen mezi Angolu, Botswanu, Zambii a Zim-

babwe. Je to relikt koloniálního zápolení mezi Velkou Británií a 

Německou říší před první světovou válkou, pojmenovaný po 

Bismarckově nástupci, hraběti von Caprivi. V podvečer se uby-

tujeme již zase v penzionu, a to v Divundu u řeky Okavango., 

nocleh., 

   24.den – sobota 24.listopadu 2018: po snídani zastávka u 
blízkých vodopádů 

POPA FALLS, kde 

Okavango překonává 

několikametrové 

peřeje. Po celý zbytek 

dne se budeme pohy-

bovat převážně zemědělskou krajinou do Otjiwarongo, kde nás čeká 

další penzion., nocleh., 

   25.den – neděle 25.listopadu 2018: po snídani poslední přejezd (300 km), po příjezdu do WINDHOEKU 

volný program s možností nakupování suvenýrů, ubytování v penzionu a nocleh.,  

   26.den – pondělí 26.listopadu 2018: před polednem dojezd na letiště ve Windhoeku, odbavení a ve 12.55 
hodin odlet letadlem společnosti Qatar Airways do katarského Dauhá (přílet ve 23.35 hodin., doba letu: 9:55 h)., 

přestup., 

   27.den – úterý 27.listopadu 2018: ve 2.30 hodin odlet z Dauhá opět s leteckou společností Qatar Airways a 

přelet do Prahy. Předpokládaný přílet na Letiště Václava Havla v 6.55 hodin. 



 

   cestovní formality 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas (platnost 

min. do 16.května, resp. do 26.května 2019) s platným vstup-

ním vízem do Namibie. 

 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

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

lůžkových (v případě trojic v třílůžkových) pokojích a vesměs 

s příslušenstvím (sprcha, WC). Jen v ojedinělých případech 

bude sociální zařízení společné. 

Na cestě po Botswaně budeme využívat pro noclehy předem rezervované kempinky s noclehem ve stanu, jež je 

součástí terénního auta. 

Stravování: dle informací v průvodním dopise k těmto informacím je zmínka o předem zajištěných snídaních 

v některých ubytovacích zařízeních a o jedné večeři. Další strava není zajišťována předem. 

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. ŽÁDÁME VÁS, POČÍTEJTE S TÍMTO SPROPITNÝM UŽ V DOBĚ OBJEDNÁVKY, JE TO 

SOUČÁST ETIKETY. 

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

řům, 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 nebezpeč-
né, a proto jsou nezbytné klobouky a sluneční brýle. 

Podnebí Namibie je tropické, ve vnitrozemí kontinentální, při pobřeží extrémně suché. Podnebí Zimbabwe je 

subtropické, vlivem nadmořské výšky mírné a příjemné, jaro začíná v říjnu a bývá horké a suché. V Botswaně je 

podnebí tropické, na jihu subtropické, ale kontinentální, s velkými výkyvy teplot. Období dešťů začíná počátkem 

listopadu a končí v březnu. 

Průměrné teploty                              teploty ve st.C                 

                                                                den     noc 

Windhoek                                                25       17                                 

Etosha národní park                                 30       11    

Swakopmund                                           20       16 

Kobe                                                        30       19                                
                     

 

      čas 
V Namibii, Botswaně i v Zimbabwe je čas v zimním období 

o hodinu v předstihu před naším zimním časem. V období 

naší akce je čas posunut oproti České republice o 1 hodinu (ve 12.00 hodin afrického času je v Česku 11.00 

hodin). 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče odpovídá v Namibii, alespoň ve Windhoeku a Swakopmundu, nejnovějším standardům. 
V nouzových případech jsou sem pacienti dopraveni letecky. V Botswaně se většinou zdravotní středisko (clinic) 

nachází i v menších obcích. Ve vážných případech nařídí lékař letecký převoz do Johannesburgu.  Česká repub-

lika nemá s navštívenými zeměmi 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 žádostí o vízum do Namibie! 

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

předpis na ně. Vzhledem k intenzivnímu záření je nezbytný krém proti slunci s vysokým ochranným faktorem. 

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 

Přesto se doporučuje zkontrolovat si před cestou platnost očkování proti tetanu a min. žloutence typu A.  
 

 

 

 



 

    měna, doporučené kapesné  
  Namibijskou měnou je namibijský dolar (= 100 centů), označovaný NAD., v Botswaně je měnou 1 pula (=100 

thebe). Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Ban-

kovní směnárny jsou i na letištích. 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.-NAD = cca 6,- USD = cca 5.-€. 1.-BWP = cca 0,95 USD = cca 0,80 € 
Banky jsou otevřeny na letišti ve Windhoeku 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 08.00-13.00 a 14.30-17.00 

hodin a v sobotu 08.15-10.45 hodin. Takřka stejně vychází přepočet na USD i eura! Je tedy úplně jedno jakou 

měnu v Česku nakoupíte. Namibijské dolary ani botswanské puly v České republice nelze zakoupit. 

KAPESNÉ:  

Orientační přehled doporučeného vstupného (bez záruky): 

NP ETOSHA – 80.-NAD/den x 2 dny (cca 6.-USD x 2 dny) 

NP FISH RIVER CANYON – 80.-NAD/den (cca 6.-USD) 

NP SKELETON COAST PARK – 80.-NAD/den (cca 6.-

USD) 

NAUKLUFT PARK (Sestriem a Sossusvlei) – 80.-NAD/den 

x 3 dny (cca 6.-USD x 3) 
WATERKLOOF TRAIL – 100.-NAD (cca 8.-USD) 

WATERBERG PLATEAU PARK – 80.-NAD/den (cca 6.-USD) 

CHOBE NP – 120.-BWP (cca 12.-USD) 

NP MOREMI (DELTA OKAVANGO) – 1500.-Kč (celodenní výlet) – předplaceno 

VIKTORIINY VODOPÁDY – 1500.-Kč (celodenní výlet) - předplaceno 

Pro ty z vás, kteří cestujete i do Botswany a Zimbabwe, je informace o nutnosti platby 30.-USD za vstup do 

Botswany, 30.-USD za výstup z Botswany a 30.-USD za vízum do Zimbabwe, které získáte na hraničním pře-

chodu. 

Na všechny vstupenky včetně fakultativních výletů je třeba asi 100.-USD nebo 90.-€).      

Na stravu doporučujeme  cca 300.-USD nebo €,   

Doporučené kapesné celkem: cestující pouze po Namibii cca 400.-USD, cestující včetně Botswany a Zim-

babwe cca 700.-USD 

Na suvenýry podle Vašeho uvážení.  
 

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

Jejich součástí jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-13.00 a 14.30-17.00 hodin, o sobo-

tách 08.00-13.00 hodin.   

Bezcelně mohou být do jižní Afriky dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 

cigaret nebo 250 gramů tabáku. 
 

        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. 
 

     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. Namibijská policie je 

vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 10111. V Botswaně na číle 999. 
 

     doprava po Namibii a Botswaně 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným 

mikrobusem pro 9 osob. Vzhledem k poměrně malému úlož-

nému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla 

max. váha zavazadla 23 kg, na palubu max. 5 kg. (na palubu 

nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!). Děku-

jeme Vám.  

Při cestě po Botswaně budeme cestovat terénním vozem 

s vestavěným stanem, výlet do Zimbabwe k Viktoriiným vo-

dopádům bude s místní cestovní kanceláří. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepino-

vé).. 

 
X  



 

 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220-250 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky (kromě hotelových pro 

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

 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány. Telefonní spojení  do České republiky: 00420 + 

účastnické číslo. Pozor! Namibie ani Botswana ještě nemají pokrytí mobilním signálem zdaleka na celém území! 

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 je pouze v Jihoafrické republice: 

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

433601 

Velvyslanectví Namibie i pro Českou republiku v Berlíně: 

Botschaft der Republik Namibia / Embassy of the Republic of Namibia 

Reichsstr.17, 14052 Berlin, telefon: +4930-25409532 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné, toho  prosíme o platbu do 10.10.2018. 

K platbě použijte číslo účtu 084136-2028710214/0800. Po odeslání, prosím, 

pošlete zprávu e-mailem. Děkujeme. 
 

 

 
 

 

Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 


