
 

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

 

 

 

 

Existuje-li nějaká nejzazší hranice turismu, je jí Saúdská 

Arábie. Kolébka a spirituální domov islámu, Saúdská Ará-

bie, je plná zajímavých míst a strhujících symbolů, Pro 

muslimy mají nezměrný význam města Mekka a Medina, silně spo-

jená s prorokem Mohamedem, a skalní chrámy v Madain Salehu, 

známém jako druhá Petra, a sofistikované skalní umění v Jubbahu 

patří k nejvýznamnějším předislámským památkám 

v Saúdskoarabském království. 

   Je tu však i mnoho dalších divů, od ozvěn Lawrance z Arábie 

na Hídžázské železnici až po nádherné rudé duny romantických 

pouští. Fascinující Rijád je výkladní skříní moderní Saúdské Ará-

bie, zatímco královská architektura v Džiddě zapsaná na seznam 

světového dědictví UNESCO vás přenese zpět do historie tohoto 

rušného pouštního přístavu. Panensky čisté azurové vody Rudého 

moře přímo svádějí ke koupání a všude na vás čekají tajuplné a 

překrásné vesničky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem SAÚDSKOU ARÁBIÍ 

 

 
Saúdská Arábie 

Saúdskoarabské království je absolutní monarchie, v níž vrcholnou moc drží v rukou rod Saúdů a značný vliv na společnost 

mají zdejší duchovní udržující státní náboženství - wahábbistický islám. Sousedí s Jordánskem, Irákem, Kuvajtem, Katarem, 
Spojenými arabskými emiráty, Ománem a Jemenem. Království disponuje druhou největší zásobou ropy na světě. Hlavním 
městem je Rijád. 

 

sraz účastníků   
v sobotu 4.3.2023 v 9.00 hodin na letišti Schwechat ve Vídni, a to v odletovém terminálu 1 a 1A nebo, 
v případě, že jste si předem zakoupili dopravu do Vídně, týž den ve 2.30 hodin na zastávce MHD 

v Praze u Hlavního nádraží, a to na straně u dálnice ve směru od Holešovic na Brno. Příjezd na letiště 

ve Vídni v 7.50 hodin. 
 

 

další program akce 
 
 

 

 

       1.den – sobota 4.března 2023: odbavení na letišti a v 11.20 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou spo-

lečností Wizzair do Rijádu (předpokládaný přílet v 18.50 hodin místního času (doba letu 5:30 hodin). Po odba-

vení na letišti v Saúdské Arábii vyzvednutí auta a transfer do hotelu v Rijádu., ubytování a nocleh., 

       2.den – neděle 5.března 2023: cesta do centra hlavního města Saudské Arábie - RIJÁDU. Zde navštívíme 

mj. čtvrť At-Turaif, postavenou na okraji oázy ad-Dirija. V této části stávalo totiž až do roku 1818, kdy jej zničili 

Turci, tehdejší hlavní město Darijah (dnes je tato část Rijádu 

zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Uvnitř 

mohutných hradeb se strážnými věžemi můžete obdivovat 
zrestaurovaný palác, mešitu, stejnojmennou pevnost i úzké 

malebné uličky města s domy, to vše postavené ze sušených 

cihel.  

       3.den – pondělí 6.března 2023: celodenní přejezd přes 

DIRAIYAH (domov předků rodu Saúdů byl v r.2010 zapsán 

na seznam světového dědictví UNESCO) a BURAJDAH, 

které je domovem největšího datlového trhu a festivalu na 

světě a najdete tu mešitu Al Mudaifar. Večer dojedeme do 

měst Hail, zde ubytování a nocleh., 

       4.den – úterý 7.března 2023: opět celodenní přejezd POUŠTÍ do města AL ULA, kde se večer ubytujeme. 

Po cestě zastávka v oblasti JUBBAH , kde se zastavíme u zřejmě nejzajímavější předislámské památky 
v Saúdskoarabském království, a to u skalních rytin. Po příjezdu do Al Uly ubytování a nocleh.,  

       5.den – středa 8.března 2023: Al Ula je městečko s 6000 obyvateli a dlouhou historií. Leží v oáze mezi 

nádhernými skalními formacemi a na rozdíl od většiny saúdských 

provinčních měst je docela příjemné a přehledné. Dopoledne na-

vštívíme hrobky vytesané do skály v oblasti biblického města 

DEDAN a zčásti zrekonstruovanou pevnost na okraji AL ULA. 

Později se zastavíme v MADA´IN SALEH, kde jsou pozůstatky 

města Nabatejců a projdeme fantastická SKALNÍ MĚSTA plná 

neuvěřitelných útvarů. Budeme u nich zcela jistě sami, sem tam 

velbloud... Skalní okna a skalní hřiby přestaneme počítat. Pískov-

cové útvary žluté, oranžové i růžové barvy jsou protkány klikatící-
mi se vádími s malými průzračnými dunami. Nocleh v Al Ula., 

       6.den – čtvrtek 

9.března 2023: přeje-

deme do WADI 

QARAQIR, I v zemi, která je posetá neuvěřitelnými skalními for-

macemi, je Wadi Qaraqir klenotem. Kdyby bylo Wadi Qaraqir kde-

koliv jinde než v Saudské Arábii, točily by se o něm stovky doku-

mentárních filmů a vedly by tudy desítky turistických tras. Wadi 

Qaraqir je údolí mezi stovky metrů vysokými pískovcocými věže-

mi, které se postupně zužuje do sevřené soutěsky. Teče tady, upro-

střed pouště, potok, který zavlažuje palmy, zahrady a rákos skalna-

tých pustin. Později přejedeme přes vesnici Al-Disah do Tabuku, 

kde se ubytujeme., nocleh., 



        

 
 

       7.den – pátek 10.března 2023: asi 50 km západně od velkého a moderního Tabúku, které je centrem sever-

ní Saudské Arábie, se nachází rozlehlá oblast JIBAL HISMA (velká asi jako půl Moravy) obsypaná žlutými, 
oranžovými i červenými pískovcovými skalami, dunami, útesy, kaňony, skalními okny, vežemi, jehlami a hřiby, 

a to vše ve velikostech od roztomile dětských přes majestátní až po gigantické. V oboru skal asi NIC LEPŠÍHO 

NA SVĚTĚ NENAJDETE! David Gladiš, zakladatel časopisu Travel Life říká: "Není nic lepšího než celý den 

procházet pouštní skalní města a večer si dát čokoládovou palačinku přelitou třemi druhy čokolády a zapít ji 

čerstvým mangovým shakem."., v podvečer návrat do ubytování v Tabúku. Nocleh., 

       8.den – sobota 11.března 2023: vydáme se k autem lehce přístupné hoře JABAL AL LAWZ (2850 

mn.m.)., sice bez záruky, ale pokusíme se o její zdolání., poslední úsek, pokud bude silnice sjízdná (často zde 

padá sníh) je jen pro pěší (jen asi 20 minut)., v průběhu dne zastávky u dalších SKALNÍCH FORMACÍCH, 

návrat do Tabúku a nocleh .,   

       9.den – neděle 12.března 2023: z Tabúku se vydáme k moři. Po 350-ti kilometrech dorazíme do města AL 

WAIH, což je pobřežní město v severozápadní Saúdské Arábii, ležící na pobřeží Rudého moře. Al Wajh hrál 
klíčovou roli během arabské vzpoury v první světové válce. Je poměrně 

velkým městem, obývaným převážně občany kmenů Al Balawi, Be-

daiwi-Alali, Al Huety a Al Johani. Rybolov je hlavní činností obyvatel 

města a přístav je ústředním místem, kde k tomu dochází. Zde ubytování 

a nocleh.,       

      10.den – pondělí 13.března 2023: dlouhá cesta podél pobře-

ží RUDÉHO MOŘE (zastávka na koupání na pláži YANBU) 

do DŽIDDY (angl. Jeddah). Tato "brána do Saudské Arábie" má histo-

rické centrum s opravenými tradičními domy, nejuvolněnější atmosféru 

a nejširší škálu restaurací a hotelů v zemi. Mnoho kilometrů pobřeží bylo 

přetvořeno v sérii parků, hřišť, restaurací a různých atrakcí, kterým kra-

luje fontána Krále Fehda vystřikující do výšky přes 300 metrů. Džidda je 
příhodně umístěna zhruba v polovině Rudého moře a do svatého města muslimů, nevěřícím zapovězené Mekky, 

je to jen 65 kilometrů. Nocleh v Džiddě., 

      11.den – úterý 14.března 2023: celodenní pobyt v DŽIDDĚ Nocleh v Džiddě., podíváme se zde do starého 

města s obnovenou městskou bránou, k historickým domům a navštívit budete mít možnost také třeba Al Tayibat 

City Museum nebo mešitu Al Rahma, sněhobílý minaret mešity Hanafi z osmanského období či zdejší súk Al 

Alawi… Nocleh v Džiddě., 

      12.den – středa 15.března 2023: časně ráno odjezd z 

Džiddy a dlouhá cesta do Rijádu, která povede mimo jiné neda-

leko od Mekky., v podvečer ubytování a nocleh na okraji hlav-

ního města Saúdské Arábie., nocleh., 

      13.den – čtvrtek 16.března 2023: dopoledne volný pro-
gram v RIJÁDU s možností nákupu suvenýrů,  po poledni 

transfer na letiště a odbavení, odlet letadla společnosti Wizzair 

je v 16.00 hodin., přílet do Vídně ve 20.30 hodin (doba letu 

6:30 hodin)., po příletu odbavení a pokud jste si předem rezer-

vovali jízdenky na dopravu do Prahy nebo do Brna, odjezd 

autobusu Flixbus z vídeňského letiště ve 22.55 hodin do Prahy 

(příjezd 17.3.2023 ve 3.20 hodin) nebo 17.3.2023 v 0.30 hodin do Brna (příjezd do Brna ve 2.20 hodin). 
 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

doprava po Saúdské Arábii, zavazadla k přepravě 

Přeprava po Saúdské Arábii bude uskutečněna mikrobusem pro 7 osob. Na delších přejezdech budou zastávky 
po cca 2 hodinách jízdy. 

S ohledem na přepravní podmínky leteckých společností je možné mít bez příplatku pouze palubní zavazadlo 

těžké max. 10 kg a o maximální velikosti 55x40x23 cm a k tomuto zavazadlu je možné mít ještě druhé menší 

zavazadlo (kabelku, notebook, maximální rozměry 40x30x20 cm).  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

 Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí.  Lékařská péče je snadno dostupná a poměrně 

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

předpis na ně. OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ. Předpokládá se, že každý cestovatel má platné očkování proti 

tetanu, příp. žloutence typu A. 



 

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, vesměs vždy 

vybavených toaletou a sprchou, v některých ubytovacích zařízeních pak v apartmánech se 2 samostatnými ložni-
cemi pro 2  nebo 3osoby. 

Ceny potravin jsou srovnatelné s cenami v západní Evropě.  

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také Saúdové kupují vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10%, záleží na úrovni poskytovaných služeb.  

Za služby bývá zvykem v Saúdské Arábii platit tzv. bakšišné. V případě, že jste s poskytovanými službami spo-

kojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic.  

PROSÍM, RESPEKTUJTE TUTO ETIKETU A SE SPROPITNÝM VE VÝŠI CCA 8-10% POČÍTEJTE JIŽ 

DOPŘEDU. DĚKUJI. 

POZOR! SAÚDSKÁ ARÁBIE MÁ NULOVOU TOLERANCI ALKOHOLU! Při odha-

lené konzumaci hrozí vězení! 

 

jaké bude počasí?                   

V březnu by měly být denní teploty v Království Saúdská Arábie okolo 27-mi stupňů Celsia. V horských oblas-

tech pak do 20-ti st.C. 

 

čas 

V celém saúdskoarabském království platí čas, který je 

v zimě posunut oproti našemu o 2 hodiny napřed. Ve 12.00 

hodin v KSA je v Česku teprve 10.00 hodin dopoledne.    

 

jazyk 

V Saúdské Arábii je úředním jazykem arabština, přičemž 

francouzsky mluví většina obyvatel, anglicky méně. 

 

oblečení 

Pokud chcete jít ven z hotelu do města, budete muset dodržovat tvrdé místní tradice. Oblékání turistů v Saúdské 

Arábii by mělo být zpravidla velmi skromné. V opačném případě vám náboženská policie (mutawwa) bude vě-

novat pozornost, a to je plné problémů až do vyhnanství ze země. Kromě toho se turisté s nevhodným oblečením 

velmi často potýkají s agresí místních obyvatel. Na veřejných místech by muži měli být oblečeni do kalhot a 

košile i v těch nejžhavějších dnech, a při návštěvě mešity by měla být hlava pokryta speciální čelenkou - "arafat-

ka". 

Dámy přicházející k odpočinku nebo k podnikání v této muslimské zemi musí přísně dodržovat své zákony, 

pokud jde o oblečení. Ženy nesmějí nosit příliš otevřené oblečení, krátké sukně a šortky. Nepřípustné je obleče-

ní, které odhaluje ruce nad loktem (ve skutečnosti se to týká nejen žen, ale i mužů). Přítomnost piercingů a teto-

vání není vítána. Existují případy, kdy turistům nebylo dovo-

leno vstoupit do Arábie kvůli punkcemi na obličeji. Na ve-
řejných místech může dívka starší 12 let, bez ohledu na její 

náboženství, objevit se pouze v aběji - volné šaty-kapuce, 

která je položena na šaty a zcela pokrývá její nohy a ruce. 

Pro turisty takové přísné omezení neexistují, ale pokud chce 

žena vstoupit do mešity, musí být její vlasy pokryty šátkem. 

Dodržováním těchto pravidel slušnosti a skromnosti si také 

zajistíte svou osobní bezpečnost.   

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

kalhoty a dlouhé rukávy při návštěvě mešit. Při balení svého oblečení přibalte větrovky, pohodlné boty i na pěší 

výšlapy, trička, sluneční brýle, pláštěnku atd.  

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 127/220 voltů, AC – střídavý proud 60Hz. Zásuvky jsou někdy stejné jako u 

nás, jindy odlišné od našich. Používají se i zásuvky jako v Americe a v Kanadě, a proto je v těchto případech 

nutný adaptér. 

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Saúdskoarabská poli-

cie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně.   

 

 



                                      měna, doporučené kapesné 

Saúdskoarabskou měnovou jednotkou je saúdský riál (zkratka SAR). 

Bankovky a cestovní šeky jiných hlavních světových měn lze směnit 

v kterékoli bance, cestovní kanceláři či lepším hotelu. První část kapes-

ného doporučujeme vyměnit hned po příletu na letišti. Přijímají se 
všechny mezinárodně uznávané platební karty.  

Současné kurzy: 1,-€ = cca 4.-SAR = cca 24,- Kč., 1.-SAR = cca 6.-Kč. 

Banky v KSA jsou otevřeny vesměs 8.15-11.30 a 14.15-16.30 hodin.       

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které dopo-

ručujeme zakoupit by měly vyjít na cca 100.-SAR.  

Celkem doporučujeme cca 25.-€ na vstupenky, cca 325.-€ na stravu., na 

výměnu tak doporučujeme vzít s sebou 350.- až 400.-€ nebo ekvivalent v 

USD. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy. Lákavá tržiště 

svádí k nákupu suvenýrů nejrůznějšího druhu (koření, ovoce, tepané 

výrobky, koberce, zlato, stříbrné šperky atd.). 
Známka na pohlednici stojí 6.-SAR. Nutné je počítat s bakšišným, které se dává prakticky všude za jakoukoliv 

službu. 

 

nákupy, clo 

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

Jejich součástí jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-12.30 a 14.30-18.30 hodin, o sobo-
tách 08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být ze Saúdské Arábie do zemí Evropské unie dováženy předměty 

osobní potřeby, dále 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. POZOR! Do Saúdské Arábie 

v žádném případě nepřivážejte alkoholické nápoje! 

                                   

pošta, telekomunikace 

Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 
ze Saúdské Arábie do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 

hodin ve všední dny. Letecká pošta do České republiky jde minimálně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět 

za „CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  

 

adresář 

Velvyslanectví České republiky v Království Saúdská Arábie:    

Embassy of the Czech Republic  
Saad Bin Gharir Street, Al-Nuzha District, 11693 Rijád 

P.O.B. 94305 
Telefon:  +966 114 503 617, +966 114 503 618 

Nouzová linka:  +966 (0)502898613 

 

 
 

Přeji Vám klidné přípravy na naší společnou akci  

S OVýTem SAÚDSKOU ARÁBIÍ  

A JEN HEZKÉ ZÁŽITKY Z TOHOTO KOUTU SVĚTA! 


