
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích. 
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Východní Afrika je oblastí, která v minulosti proslula jako místo 

divoké, ryzí přírody a zrodu safari. Přestože je její velkolepá 

příroda ve stále větší míře ohrožena, zůstává tato oblast pro 

většinu návštěvníků lákavým a exotickým přírodním rájem. Není to 

však pouze země savan, jezerních oblastí, tropických lesů a jedi-

ných afrických velehor. Východní Afrika je také regionem pohnu-

tých dějin a pestré palety domorodých tradic, kultur a nábožen-

ství. Zároveň jsou země východní Afriky – tedy Keňa, Tanzanie a 

Uganda – oblastí značných kontrastů kulturních, sociálních a eko-

nomických. Stojí za to je navštívit, seznámit se s jejich životem, 

poznat, jaké skutečně jsou, a o co usilují. 
 
 



      sraz účastníků   
v úterý 12.října 2021 v  5.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v Terminálu 2 – odlety (horní patro) u 
stánku ČSA (hned u vchodu z parkoviště do Terminálu). Doprava ze Cvikova, Nového Boru a z České Lípy 

zajištěna – informace v průvodním e-mailu. 
 

      program akce   
1.den – úterý 12.října 2021:  odbavení a v 6.20 hodin odlet s leteckou společností ČSA  do Amsterdamu (přílet 

v 7.50 hodin, doba letu: 1:30 h)., v Amsterdamu přestup do letadla společnosti KLM a ve 13.00 hodin odlet do 

Nairobi., přílet ve 21.55 hodin (doba letu: 7:55 h, časový posun +1 hodina). Po příletu odbavení na mezinárod-
ním letišti v Nairobi a transfer do hotelu., ubytování, nocleh., 

2.den – středa 13.října 2021: po snídani časně ráno se vypravíme do NÁRODNÍHO PARKU NAIROBI, 

ležícího jen kousek za branami hlavního města. Kromě slonů tady můžeme spatřit prakticky všechna ostatní 

divoká zvířata, která tady žijí navíc na malém prostoru a jejich možnost zahlédnutí je tady větší než ve velkých 

rezervacích. Po cca 3-hodinové návštěvě parku přejedeme na okraj NAIROBI, kde se zastavíme v muzeu Ka-

ren Blixenové, umístěném v bývalé farmě, kde tato dánská baronka žila a která jí poskytla náměty pro knihu 

Vzpomínky na Afriku. Kdo by neviděl stejnojmenný film s Meryl Streepovou a Robertem Redfordem? Kolem 

poledne projedeme hlavní město Keni - NAIROBI a zastavíme se mj. u mešity Jamia Mosque, postavené 

v arabském slohu, na náměstí City Square s městskou radnicí, katolickou bazilikou, mauzoleem Kenyatta i 

s budovami parlamentu vč. 12-ti patrového sloupu hodinové věže. Na náměstí stojí také Kenyatta International 

Conference Centre, nad nímž se tyčí dominanta města – Věž Kanu. Odpoledne se vydáme na cestu k  hranicím 

s Tanzánií a naším cílem bude po 250 kilometrech 
krajina pod nejvyšší horou Afriky – 

KILIMANDŽÁREM (5895 mn.m.). Téměř na hrani-

cích (v Loitokitok) nás čeká i resort, kde přespíme. 

Doufejme, že ještě večer nebo časně ráno se naskytne 

ten nejúchvatnější výhled na Kilimandžáro, ležící na 

území Tanzánie., nocleh., 

3.den – čtvrtek 14.října 2021: opět po časné snídani 

(jak jinak v Africe?) nás čeká safari. Tentokrát 

NÁRODNÍ PARK TSAVO WEST, který je spolu se 

sousedním Tsavo East, největším keňským a jedním z největších národních parků na světě. Žije zde většina 

druhů africké divoké zvěře, budeme-li mít štěstí, můžeme tady spatřit třeba lvy, gepardy a dost možná také leo-
pardy. Žije zde např. kudu menší, nosorožci černí, sloni afričtí, antilopy, zebry, žirafy, paviáni, buvoli… Důleži-

té: nezapomeňte si přibalit z domova dalekohledy a fotoaparáty! Rozhlédnout se po zdejší krajině bude možné 

z Pytlákovy vyhlídky (Poacher´s Lookout). Největší atrakcí v parku Západní Tsavo jsou Mzimské prameny, 

zdroj křišťálově čisté vody proslavil film Alana Roota „Mzima: Příběh pramene“. Dvě velké přírodní nádrže 

propojené zurčícími peřejemi stíní datlové a rafiové palmy. V horním jezírku se s oblibou válejí hroši, zatímco 

krokodýli dávají přednost širší dolní nádrži. Nocleh budeme mít pro další noc zajištěn na okraji parku, kousek od 

města Voi., 

4.den – pátek 15.října 2021: snídaně, po snídani pak pojedeme do NÁRODNÍHO PARKU TSAVO EAST, a 

to nejdříve ke skalnímu masívu Mudanda Rock, což je zmenšená verze australské Ayers Rock (Uluru) tyčící se 

nad přírodní vodní nádrží, která v období sucha přitahuje stovky slonů. Skvělým místem k pozorování zvěře 

patří také nádherná přehrada Aruba. Při troše štěstí možná v tento den zahlédneme servala nebo hyenu skvrnitou. 

V odpoledních hodinách se vydáme na cestu k moři a do našeho letoviska WATAMU, kam přijedeme 
v podvečer., ubytujeme se zde na příštích 10 nocí a svůj pobyt začneme večeří (pro příští dny je zajištěna strava 

formou polopenze – tedy vždy snídaně a večeře)., nocleh., 

5.den – sobota 16.října 2021: volný den ve WATAMU, seznámíme 

se s městečkem, ležícím přímo u Indického oceánu., možnost pobytu 

na pláži nebo výlet s místní agenturou do MOŘSKÉHO 

NÁRODNÍHO PARKU WATAMU s potápěním a šnorchlováním 

uprostřed korálových útesů. Strava formou polopenze, nocleh., 

6.den – neděle 17.října 2021: snídaně., po snídani celodenní výlet 

PODÉL POBŘEŽÍ INDICKÉHO OCEÁNU. Zastavíme se na 

koupání a pobyt na PLÁŽI KENYATTA a později v par-

ku NGOMONGO VILLAGES, parku vytvořeném z bývalého ka-
menolomu - mimo stromů zde byla vytvořena sbírka jedenácti napo-

dobenin domorodých rolnických usedlostí obydlených stálými oby-

vateli v příslušných oděvech... Na oběd se můžeme později zastavit v 

zřejmě nejpříjemnějším městečku na pobřeží, v městeč-

ku MTWAPA. V JUMPA LA MTWANA se zase podíváme na 

nejkrásnější ze zdejších mešit, nazývanou Mešita u moře. V podvečer návrat do Watamu, večeře a nocleh., 

 

 

 



 

7.den – pondělí 18.října 2021: snídaně., dopoledne výlet: pokud nebudete chtít odpočívat na pláži nabízíme 

výlet naším mikrobusem do letoviska MALINDI (cca 30 km), kde už v roce 1498 přistál Vasco da Gama se 

svou flotilou. V rámci výletu se zastavíme ve 

Starém městě na místním tržišti či u pamětního 
Sloupu Vasco de Gama, u maličkého kostelíku - 

tzv. Portugalské kaple či u Pomníku prince Jindři-

cha Mořeplavce. Odpoledne bude volno na pláži u 

Indického oceánu… Večeře, nocleh., 

8.den – úterý 19.října 2021: snídaně., celý den 

volno ve WATAMU. Možnost pobytu na pláži 

nebo výlet s místní agenturou do MOŘSKÉHO 

NÁRODNÍHO PARKU WATAMU s potápěním 

a šnorchlováním uprostřed korálových útesů. Strava formou polopenze, nocleh., 

9.den – středa 20.října 2021: snídaně a po ní možnost celodenního 

výletu. Dnes dojedeme do MOMBASY, druhého největšího města 
Keni ležícího na pobřeží Indického oceánu. Prohlídka pevnosti Fort 

Jesus, impozantní připomínky krvavé minulosti Mombasy. Shlíží na 

Staré město z místa, odkud kdysi střežila vjezd do přístavu. Dnes je 

zde národní památník a muzeum. Mombasa je především přístavní 

město, rozhodně ne lázeňské letovisko. I proto se tady dlouho ne-

zdržíme a přejedeme na jih, na pláž DIANI BEACH, která by měla 

naplnit veškeré sny o typické písčité pláži lemované kokosovými 

palmami: písek je zde sněhově bílý a moře barvy tyrkysu je křišťá-

lově čisté! Tentokrát až večer návrat do Watamu, večeře a nocleh., 

10.den – čtvrtek 21.října 2021: snídaně., celý den volno ve 

WATAMU. Možnost pobytu na pláži nebo výlet s místní agenturou 

do MOŘSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU WATAMU s potápěním a šnorchlováním uprostřed korálových 
útesů. Strava formou polopenze, nocleh., 

11.den – pátek 22.října 2021: snídaně., celý den volno ve 

WATAMU. Možnost pobytu na pláži., strava formou polopen-

ze, nocleh., 

12.den – sobota 23.října 2021: snídaně, dopoledne možnost 

půldenního výletu do oblasti pěstování sisalu. Nad tisíci akry 

sisalových plantáží tu a tam vyčnívají bizarní baobaby. Zasta-

víme se i u ruin po tři staletí již opuštěného měs-

ta GEDI. Jediným jeho vládcem je dnes džungle. Přesto se 

tady zastavit určitě vyplatí! Po poledni se vrátíme do našeho 

hotelu a zbytek dne budete mít možnost strávit na pláži ve 
WATAMU., večeře, nocleh., 

13.den – neděle 24.října 2021: snídaně., poslední den, který 

budete moci strávit ve WATAMU na zdejší pláži., také večeře v „našem“ hotelu., nocleh., 

14.den – pondělí 25.října 2021: snídaně, celodenní přejezd do Nairobi., večerní příjezd na letiště a odbavení. 

Ve 23.50 hodin odlet letadla společnosti AIR FRANCE a noční přelet do Paříže., 

15.den – úterý 26.října 2021: v 7.10 hodin přílet do Paříže na letiště CDG (doba letu: 8:20 h), přestup do jiného 

letadla    stejné společnosti a v 9.40 hodin odlet do Prahy. Předpokládaný přílet na Letiště Václava Havla 

ve 11.05 hodin (doba letu: 1:25 h). 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 26.4.2022. 

Do Keni je nutné turistické vízum, které vyřídíme začátkem října. Cena víza je 57.-USD, resp. 1300.-Kč. Máte-li 

zájem o vyřízení, prosíme o zaslání naskenované hlavní stránky vašeho cestovního pasu, 1x naskenovanou foto-

grafii s bílým pozadím a hlavou, která zabírá minimálně 70% fotografie. 

Další požadavky pro vyplnění žádosti budou upřesněny v e-mailu. 

 

      národní parky 
Keňa je zemí, kde vzniklo všem dobře známé safari, jak ho známe dnes. Víte, že slovo „safari“ znamená ve 

svahilštině prostě a jednoduše „cesta“? Pojem safari začali používat již lovci divoké zvěře za dob kolonizace. 

Dnes je naopak zvířecí svět přísně chráněn a lov velké zvěře je v Keni celostátně zakázán. V 56 národních par-

cích a rezervacích v Keni tak můžete vidět spousty druhů divoké zvěře, ke kterým se můžete v safari vozech 

přiblížit doslova na několik metrů. Nezapomenutelným zážitkem pro Vás pak například bude sledovat 
z bezprostřední blízkosti lvici, jak si hraje s mláďaty, doslova cítit dech funícího nosorožce nebo pozorování 

skupiny slonů, kteří jdou k řece uhasit žízeň. Vrcholem safari je pak velká migrace, kdy v období mezi červen-

cem a říjnem milióny pakoňů a zeber putuje do Masai Mary. Více o Národních parcích a rezervacích. 



 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 11x v hotelu střední kategorie, a to 1x v Nairobi, 1x pod Kilimandžárem, 1x 

u národního parku Tsavo ve Voi a 10x u moře ve středisku Watamu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích  

s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení jsou vždy také ručníky a povlečení. 

Stravování: strava formou snídaní po každém noclehu (celkem 13x), v místě pobytu ve Watamu pak polopenze 

(celkem 10x), která začíná po příjezdu večeří a končí poslední den snídaní.  

Ceny potravin jsou srovnatelené s cenami u nás (viz kapitola níže) 

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 sou-

částí 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 Keni je čas o 2 hodiny napřed před GMT a o 1 hodinu na-

před oproti SEČ. Tzn., že je-li v Keni 12.00 hodin v poledne, 

tak v Česku je teprve 10.00 hodin dopoledne. 
 

 

       jaké bude počasí? 
V Keni 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 duben-
říjen 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.  

Očkování není povinné. 

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

DĚTSKÉ OBRNĚ A ŽLOUTENCE TYPU A.  
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je v Keni keňský šilink (KES).   V oběhu jsou papírové bankovky, od 500.-KES po 10000.-

KES 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 světové 

měny. České koruny v Keni nevyměníte, keňské 

šilinky v Česku pravděpodobně neseženete. Ame-

rické dolary nebo eura vyměníme po příletu v Nai-

robi.  

Momentální kurzy: 

100.-KES = cca 21.-Kč 
1.-USD = cca 100.-KES, 1.-€ = cca 120.-KES 

1.-USD = cca 23.-Kč., 1.-€ = cca 26,-Kč 

KAPESNÉ: na vstupenky do národních parků a 

historických objektů doporučujeme cca 120.-USD, na 

stravu mimo Watamu, kde je zajištěna plná penze, cca 

70.-USD a na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

     bezpečnost 
Keňa je z velké části bezpečná země. Nicméně některé 

oblasti mají kriminalitu zvýšenou a v těchto oblastech je 

třeba být ostražitý. Ve větších městech je několik míst, 

kterým je lepší se v noci vyhnout. Občas se ztrácí cennos-

ti (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!  

Celní a devizové předpisy: vývoz,  ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divo-

ké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. i mořské fauny) 

je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlin-

ných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán. 

 

   co si z Keni dovézt? 
Důležitou částí každé dovolené je nákup suvenýrů. Je důležité 

vybrat ty správné tak, aby vám vaši dovolenou dokonale připomí-

naly. Keňa je velmi rozmanitá země s množstvím krásných a 

zajímavých míst, ke kterým se vážou určité předměty. V turistic-
ky zajímavých lokalitách zajisté natrefíte na specializované ob-

chůdky se suvenýry. Mezi nejlákavější maličkosti patří ručně 

vyřezávané dřevěné sošky bohů nebo obchodníci, kteří chodí po 

pláži a nabízejí vám vyřezání vaší vlastní sošky ve tvaru Afriky, 

slona nebo lva. Jako bonus vám do sošky vyryjí vaše jméno. Je to levný suvenýr, který vám bude Keňu krásně 

připomínat. Samostatnou kapitolou jsou muži z kmene Masajů, kteří se, tradičně odění, čas od času vydají do 

města a prodávají korálky, náramky, ručně tkané deky nebo perfektně zpracované oštěpy. Potkat Masaje je neza-

pomenutelný zážitek. Nezapomeňte také na sošky z ebenového dřeva, náhrdelníky z vlákna a korálků, a také na 

pestrobarevné látky z těch nejjemnějších materiálů. Pokud máte rádi bytové dekorace, pořiďte si keňské bubny 

potažené kravskou nebo kozí kůží nebo vyřezávané dřevěné masky. Vše pořídíte za velmi příznivé ceny. 
 

     ceny v obchodech a nákupních centrech 
Ceny zboží a služeb v Keni se dají hodnotit jako poměrně příznivé, někdy příznivější než u nás. Samozřejmě, jak 

je již zvykem z exotických a dalekých zemí, záleží na tom, kde nakupujete a co nakupujete. Co se týká jídla, je 

lepší si připlatit a najíst se v restauraci, ne na ulici. V supermarketech nakoupíte za dobré ceny, ale například v 

luxusní restauraci Vás může sklenička minerálky vyjít až na 100 keňských šilinků. Podobně je to s pokrmy v 

restauracích; závisí na tom, zda jíte v turistické oblasti, jaké zařízení jste si vybrali a co si dáte k jídlu. Jídlo ve 

fast foodu vás může vyjít na 5 keňských šilinků a za pořádný oběd v dobré restauraci můžete dát až 1000 keň-

ských šilinků. Ceny ubytování jsou většinou nižší, než u nás. Samozřejmě, ubytování v hotelu u pobřeží bude 
dražší než ve vnitrozemí, záleží na kvalitě a počtu poskytovaných služeb, ale nebojte se, i tak Vás to vyjde lev-

nější, než třeba ve Středomoří. Co Vás jistě velmi příjemně překvapí, jsou ceny taxislužeb, které se pohybují 

okolo 150 keňských šilinků. Vlak Vás bude stát od pětiset do čtyř tisíců keňských šilinků, záleží samozřejmě na 

délce trasy a třídy. 

 

        oblečení 
Ačkoli se tu muslimská morální pravidla vykládají dost volně, 

v islámských komunitách  by měli muži i ženy chodit zahalení, po-

kud nejsou na pláži navštěvované turisty. To znamená dlouhé kalho-

ty 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 po-

někud omšele a půso-
bit, jako byste po Keni 

cestovali už celé měsíce a byli dobře znalí místních poměrů. Vyva-

rujte se nového oblečení, zvláště v bílé barvě, a lesklých bot. 
 

  doprava po Keni, zavazadla do letadla 
V Keni se budeme pohybovat 10-ti místným mikrobusem 

s otevírací střechou. Pro cestu letadlem můžete mít zavazadlo 

k odbavení o celkovém rozměru maximálně 158 cm a váze 20 kg. 
Na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny a 

maximálním objemem 100 ml.  



 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Ve skutečnosti se ale pohybuje 

mezi 160-260 volty. Dodávka elektřiny je nestálá a výpadky jsou na denním pořádku. Téměř všude najdete zá-

suvky stejné jako v Británii. Jedná se o anglické tříbodové zásuvky, adaptéry se dají koupit i u nás.  
 

      náboženství 

V Keni je nejvíce protestantů a římských katolíků. Protestanté tvoří 45 %, římští katolíci 33 %, muslimové 10 %, 

původní náboženství 10 % a ostatní 2 % obyvatelstva. 

 

      jazyk 

V Keni jsou dva úřední jazyky, angličtina a svahilština. Svahilština 

se stala úředním jazykem v roce 1963, kdy vyhlásila Keňa nezávis-

lost na Velké Británii. Mluví se i arabsky nebo kmenovými jazyky. 

 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a 

mají celkem dobrou úroveň. Telefonní spojení z Keni 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 
Prosím o zaplacení doplatků na akci, a to ve výši 12293.-Kč + příp. vízum do Keni, chcete-li ho zajistit (1500.-

Kč), a to nově pouze hotově (na předání hotovosti se domluvíme telefonicky).  

Doplatky a poplatky za víza bych vybral v období 11.9. (mohu přijet v 8.00 hodin ráno do Turnova?) a 13.-

15.9.2021 (15.9.2021 budu v Teplicích) po telefonické domluvě nebo na akci S OVýTem Přes Házmburk do 

Libochovic v neděli 12.9.2021, pokud se ho zúčastníte.,  

 

        zastupitelské úřady 
Embassy of the Republic of Kenya 

Nieuwe Parklaan 21 

2597 The Hague 

Tel.: +31 70 350 42 15 

Fax: +31 70 355 35 94 

E-mail: kenre@dataweb.nl 

Úřední hodiny: 09:00-13:00 a 14:00-16:00 

 
 

 

                               Klidné přípravy a jen hezké zážitky 

 z naší společné akce do Afriky 

přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                                 Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925 

 

 


