
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

                KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

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

 

 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem DOVOLENÁ U MOŘE 2020 

ZANZIBAR 

 

17.-27.února 2020 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

Tanzanie (United Republic of Tanzania, svahilsky Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) je s úcty-

hodnou rozlohou 947 300 2 asi 12krát větší než Česká republika. Největší město a ekonomické 

centrum země Dar es Salaam leží na východním pobřeží, tanzanská vláda má ovšem sídlo 

v menším městě Dodoma ve střední Tanzanii. Oficiální jazyk je angličtina a svahilština. 
 

Na severu sousedí Tanzanie s Keňou a národní parky jednoho státu zde navazují na parky soused-

ní. Na západě tvoří přírodní hranici s Kongem jezero Tanganika a na jihu rozděluje Tanzanii a 

Mosambik řeka Ruvuma. Další sousední státy jsou Uganda na severu, Rwanda a Burundi na seve-

rozápadě a Zambie a Malawi na jihozápadě. 

Tanzanie patří dle HDP mezi chudé země, ekonomika je většinou založena na zemědělství. Vyváží 

se bavlna, káva, ořechy a koření, které se pěstuje hlavně na ostrově Zanzibar. Průmysl zpracovává 

především zemědělské produkty a lehké spotřební zboží. Život ve větších městech je lepší než 

v některých jiných částech Afriky, ačkoliv i zde najdeme na ulicích žebráky a lidi bez domova. Ve 

vesnicích často chybí elektřina nebo rozvod vody, lidé bydlí v domech nebo tradičních chýších a 

pracují na svých polích nebo chovají zvířata. 

 
 



      sraz účastníků   
v pondělí 17.února 2020 v  9.30 hodin na autobusovém nádraží Florenc v Praze v nové odbavovací hale u vý-

chodu k odjezdovým terminálům. 
 

      program akce   
1.den – pondělí 17.února 2020:  odjezd autobusu dopravní společnosti FLIXBUS z Prahy v 10.00 hodin., před-

pokládaný příjezd do Mnichova v 15.00 hodin. Přesun metrem na mnichovské letiště (není zahrnut ve startov-

ném) a odlet z Mnichova s leteckou společností EMIRATES  ve 21.30 hodin., noční let., 

2.den – úterý 18.února 2020: v 6.40 hodin přílet do Dubaje (doba letu 6:10 hodin), přestup do letadla společ-
nosti FLY DUBAI a v 11.30 hodin odlet z Dubaje na Zanzibar. Předpokládaný přílet v 16.25 hodin (doba letu 

5:55 hodin). Po odbavení na letišti a vyřízení vstupních víz do Tanzánie na ZANZIBARU transfer do místa 

ubytování na severní straně ostrova.  V podvečer ubytování a 

nocleh., 

3.den – středa 19.února 2020: snídaně, celodenní pobyt na 

ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indického oceánu nebo 

individuální výlety po ostrově (vypůjčenými auty nebo na mope-

dech apod.).,  ubytování na stejném místě.,   

4.den – čtvrtek 20.února 2020: snídaně, celodenní pobyt na 

ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indického oceánu nebo 

individuální výlety po ostrově (vypůjčenými auty nebo na mope-

dech apod.).,  ubytování na stejném místě.,   
5.den – pátek 21.února 2020: snídaně., celodenní pobyt na 

ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indického oceánu nebo 

individuální výlety po ostrově (vypůjčenými auty nebo na mope-

dech apod.).,  ubytování na stejném místě.,  

6.den – sobota 22.února 2020: snídaně., celodenní pobyt na ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indic-

kého oceánu nebo individuální výlety po ostrově (vypůjčenými auty nebo na mopedech apod.).,  ubytování na 

stejném místě.,   

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI O FAKULTATIVNÍ VÝLET DO NP ARUSHA POD KILIMANDŽÁREM: 

cca v 17.30 hodin transfer z hotelu na letiště Zanzibar., ve 20.40 hodin odlet letadla společnosti AIR TANZANIA 

na letiště Kilimanjaro v pevninské části Tanzánie., přílet ve 21.40 hodin (doba letu 1:00 hodina)., transfer do 

hotelu (cca 70 km), před půlnocí ubytování a nocleh., transfery z hotelu na letiště na Zanzibaru a z letiště Kili-
manjaro do hotelu u NP Arusha nejsou součástí ceny výletu., 

7.den – neděle 23.února 2020: snídaně., celodenní pobyt na ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indic-

kého oceánu ., ubytování na stejném místě., 

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI O FAKULTATIVNÍ VÝLET DO NP ARUSHA POD KILIMANDŽÁREM: 

celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU ARUSHA s pozorováním zvěře – nezapomeňte na fotoaparáty, 

kamery a dalekohledy – někdy jsou zvířata daleko… Nabídka programu výletu a jeho cena bude známa až na 

místě. Nocleh ve stejném hotelu., 

8.den – pondělí 24.února 2020: snídaně., celodenní pobyt na ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indic-

kého oceánu ., ubytování na stejném místě., 

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI O FAKULTATIVNÍ VÝLET DO NP ARUSHA POD KILIMANDŽÁREM: 

dopoledne volný program nebo individuální výlety v okolí 

ubytování u NP Arusha po Kilimandžárem, cca v 11.00 hodin 
transfer na letiště Kilimanjaro a v 15.10 hodin odlet letadla 

letecké společnosti AIR TANZANIA na Zanzibar. Předpoklá-

daný přílet v 16.10 hodin (doba letu 1:00 hodina). Transfer do 

hotelu na Zanzibaru., nocleh. Transfery z hotelu u NP Arusha 

na letiště Kilimanjaro a z letiště na Zanzibaru do hotelu nejsou 

součástí ceny výletu., 

9.den – úterý 25.února 2020: snídaně, celodenní pobyt na 

ZANZIBARU, možnost pobytu na pláži u Indického oceánu 

nebo individuální výlety po ostrově (vypůjčenými auty nebo 

na mopedech apod.).,  ubytování na stejném místě.,   

10.den – středa 26.února 2020: snídaně, transfer z hotelu na letiště Zanzibar., v 8.35 hodin odlet letadla společ-
nosti FLYDUBAI a přelet do Dubaje (předpokládaný přílet v 15.35 hodin, doba letu 6:00 hodin). Podvečer a 

večer můžeme strávit v DUBAJI, možnost výletu pomocí taxi nebo vypůjčeným mikrobusem po městě. Noční 

čekání na letišti., 

11.den – čtvrtek 27.února 2020: ve 3.30 hodin odlet letadla společnosti EMIRATES z Dubaje do Mnichova – 

přílet v 7.10 hodin (doba letu 6:40 hodin). Po odbavení na letišti v Mnichově transfer metrem do centra města 

(jízdné není součástí startovného), možnost procházky centrem MNICHOVA a ve 12.00 hodin odjezd 

z Mnichova autobusem společnosti FLIXBUS do Prahy. Předpokládaný návrat na autobusové nádraží Florenc 

v 16.45 hodin. 
 



   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 26.srpna 2020. 
Do Tanzánie je nutné turistické vízum, které vyřídíme po příletu na letišti na Zanzibaru. Cena víza je 50.-USD. 

Vezměte proto pro tuto platbu přímo americké dolary. 

POZOR! Úplně nově je vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 8x v hotelu střední 

kategorie v Nungwi Mnarani na severu ostrova Zanzibar, a 

to ve 2-lůžkových pokojích  s příslušenstvím (sprcha, 

WC). Součástí vybavení jsou vždy také ručníky a povleče-

ní. 

Stravování: strava formou snídaní po každém noclehu 

(celkem 8x).  

Ceny potravin jsou srovnatelené s cenami u nás. 

Voda z vodovodní sítě je sice většinou pitná, ale i zde se dá 
zakoupit balená voda a další nápoje. 

V restauracích se dává malé spropitné. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Spropitné pro 

obsluhu  je součástí etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

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

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

      čas 
V Tanzánii je čas o 3 hodiny napřed před GMT a o 2 hodiny napřed oproti SEČ. Tzn., že je-li v Tanzánii 12.00 

hodin v poledne, tak v Česku je teprve 10.00 hodin dopoledne. 
 

 

       jaké bude počasí? 
Na Zanzibaru panuje tropické podnebí. Nejtepleji bývá v období leden-březen kdy teploty dosahují 32-33°C, 

„nejchladněji“ v červnu a červenci s teplotami okolo 28°C. V období květen-listopad zde panuje období krátkých 

dešťů. 

Průměrná teplota moře nebývá nižší než 25°C. 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je dostupná. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní pojištění. Dopo-

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

na ně.  

POZOR! Úplně nově je vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti žluté 

zimnici! 

DOPORUČUJE SE POŽÍVAT PILULKY PROTI MALÁRII, BÝT OČKOVÁN PROTI TYFU, TETANU, 

DĚTSKÉ OBRNĚ A ŽLOUTENCE TYPU A.  
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je v Tanzanii šilink (TZS).   V oběhu jsou papírové bankovky, od 500.-TZS po 10000.-TZS a 

mince v hodnotě 5, 10, 50, 100 a 200 TZS. Běžně se tu dá ale platit také americkými dolary (USD). Ve větších 

městech je síť bankomatů a dá se platit mezinárodními kreditními kartami. Ale pozor! Nespoléhejte na to, že 

všude bude vše fungovat! Směnárny jsou ve všech 

velkých městech, přijímají eura, dolary i jiné světo-

vé měny. České koruny v Tanzánii nevyměníte, 
tanzánské šilinky v Česku pravděpodobně neseže-

nete. Vyměníme po příletu na letišti na Zanzibaru.  

Momentální kurzy: 

1.-USD = cca 2200.-TZS, 1.-€ = cca 2500.-TZS 

1.-USD = cca 23.-Kč., 1.-€ = cca 25,80 Kč 

KAPESNÉ: na transfery doporučujeme cca 70.-USD., na výlet v NP Arusha cca 100.-USD, na stravu  cca 120.-

USD až 180.-USD (předpokládám 12,50 až 20.-USD na den)  a  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

     bezpečnost 
Tanzanie je z velké části bezpečná a klidná země. Kriminalita je nízká a na potíže byste neměli narazit ani mimo 

turistické oblasti. Ve větších městech je několik míst, kterým je lepší se v noci vyhnout. Občas se ztrácí cennosti 

(nenoste šperky nebo větší obnos peněz na pláže).  
 



 

        nákupy, clo 
Obchody a velká nákupní centra jsou otevřené zpravidla od 10.00 do 19.00 hodin, a to i v sobotu. Úřady a někte-

ré banky mají zavřeno v sobotu a v neděli. Od pondělí do pátku je otevírací doba standardně 8.30-16.00 hodin, 

některé banky i  v sobotu 8.30-13.00 hodin.  Tržnice a menší obchody zavírají ve všední den odpoledne mezi 13. 

až 17.hodinou. Ve městech nabízejí velké supermarkety veškerý sortiment.  

CLO: Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, koření, ořechy, doutní-

ky, bio výrobky. Při porušení dovozu tohoto zboží hrozí vysoké pokuty!  

 

        oblečení 
Ačkoli se tu muslimská morální pravidla vykládají dost volně, v islámských komunitách (zvlášť na Zanzibaru a 

na pobřeží) by měli muži i ženy chodit zahalení, pokud nejsou na pláži navštěvované turisty. To znamená dlouhé 

kalhoty pro muže a dlouhé šaty, sukni nebo kalhoty pro ženy. Rukávy nemusejí být dlouhé, stačí mít zakrytá 

ramena. Pokrývka hlavy také není nutná, ale doporučujeme vzít si jako ochranu proti sluníčku.  

Vzhledem k obtěžování turistů na veřejnosti, je lépe se oblékat poněkud omšele a působit, jako byste po Tanzanii 

cestovali už celé měsíce a byli dobře znalí místních poměrů. Vyvarujte se nového oblečení, zvláště v bílé barvě, 

a lesklých bot. 
 

     doprava po Tanzánii, zavazadla do letadla 
Pro transfery z letiště na hotel a zpět využijeme služby zdejších dopravců. Do letadla je dovoleno pouze palubní 

zavazadlo o maximálních rozměrech 55x35x25 cm a menší druhé palubní zavazadlo (notebook, kabelka apod). 

Na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny a maximálním objemem 100 ml.  

K odbavení je možné mít zavazadlo o maximální váze 25 kg. 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/240 voltů, AC – střída-

vý proud 50Hz. Ve skutečnosti se ale pohybuje mezi 160-260 

volty. Dodávka elektřiny je nestálá a výpadky jsou na denním 

pořádku. Téměř všude najdete zásuvky stejné jako v Británii. 

Jedná se o anglické tříbodové zásuvky, adaptéry se dají koupit 

i u nás.  
 

 

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

z Tanzánie do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo.  

Pošta do České republiky jde přibližně 2-3 týdny. Do adresy se doporučuje uvádět za „CZECH REPUBLIC“ i 

„EUROPE“.  

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 20.ledna 2020. Účet č. 084136-2028710214/0800,  současně 

pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 
 

 

 

Klidné přípravy a jen hezké zážitky 

 z naší společné akce 

           přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 

 

 
 


