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Po staletí přijížděli do Jižní Afriky lidé z nejrůznějších 
koutů světa. Jejich potomky dnes vystřídali turisté a stej-
ně jako jejich předchůdci se i oni mohou těšit z panenské 
přírody, na rozdíl od nich však s plným komfortem. Jižní 
Afrika se o své návštěvníky umí skvěle postarat. Moder-
ně vybavené hotely nabízejí pohodlí, bezpečí a dokonalé 
služby, na stolech restaurací se nabízí místní speciality 
spolu s vynikající mezinárodní kuchyní. Jihoafrická vína 
patří mezi nejlepší na světě. 

Nejvyspělejší země afrického kontinentu nabízí mnoho 
lákadel – od unikátních přírodních rezervací, přes pulsu-
jící kosmopolitní velkoměsta až po dálkami vonící přísta-
vy. 

Pro obyvatele střední Evropy je přitažlivá také svým 
příjemným subtropickým podnebím. Díky své poloze 
na jižní polokouli je tady léto v době, kdy u nás vládne 
zima. Setkání s tzv. „velkou pětkou“ – slonem, nosorož-
cem, lvem, leopardem a buvolem patří vždy k největ-
ším zážitkům spojených s pobytem v této zemi. 
Jižní Afrika je jednou z mála zemí, kde každý cítí abso-
lutní propojenost s přírodou a uvědomuje si svoji po-
vinnost ji chránit.

Jihoafrická republika



V jihozápadní části Jihoafrické republiky leží jedno z nej-
krásnějších a nejmalebnějších měst světa - Kapské Měs-
to. Jedná se o moderní kosmopolitní město s jedineč-
nou polohou na pobřeží moře a na úpatí hor, tyčících 
se do výše 1 000 metrů nad mořem.
 
Skalnaté pohoří dělí město na menší části, takže nemáte 
téměř nikdy pocit velkoměsta a jen málokdo by odhadl, 
že se pohybuje ve městě s několika milióny obyvatel. 
Malebnou scenérii města doplňuje množství zeleně, par-
ků a zahrad. Kapské Město je hlavním městem provincie 
Western Cape a zároveň také legislativním hlavním měs-
tem země. 

Majestátní „Stolová Hora“ je dominantou města. Svojí 
jedinečnou polohou v blízkosti Mysu Dobré naděje, ne-
konečných vinic a jedinečnou harmonií viktoriánsko-
-kapsko-holandského slohu s ultramoderní architektu-
rou si získá srdce každého návštěvníka. 

Kapské Město



Johannesburg, přezdívaný město zlata, je mezi místní-
mi známý také jako Jo‘burg, Jozi či JHB. Je největším 
městem  Jihoafrické republiky a zároveň je průmyslo-
vým a ekonomickým centrem Jihoafrické republiky.

Město leží na ložiscích zlata, které mu přineslo obrov-
ské bohatství. Z původních zlatých dolů, které se na-
cházely ve městě, je již většina zavřená. Bývalé doly 
a haldy však natrvalo poznamenaly ráz krajiny a měst-
skou strukturu.

Johannesburg je hlavním městem provincie Gauteng, 
hustě osídlené mega-metropole s početnými satelitními 
městy, jejíž součástí je také Pretoria, hlavní město Jiho-
africké republiky. V této provincii žije více než 8 miliónů 
obyvatel.

Johannesburg



CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA:

Pro občany České republiky platí bezvízový styk.
Potřebujete cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců 
po návratu do ČR. 

Slovenská republika
zavedla pro cesty do JAR vízovou povinnost. 

Dále je zapotřebí dodat: 
• Vyplněný dotazník DHA-84
• 2 pasové fotografie
•  Cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců 

po návratu do SR. 
•  Na bezplatné vízum do JAR je nutné prokázat bonitu 

klienta bankovním výpisem za poslední 3 měsíce. 
Jihoafrické velvyslanectví neakceptuje hotovost 
a kreditní karty.

• Potvrzení leteckého spojení (poskytne CK)
• Potvrzení o ubytování v JAR (poskytne CK)

Praktické informace



ZAVAZADLA: 
Zavazadlo k odbavení může mít maximálně 20 kg 
a maximální součet všech rozměrů v součtu 158 cm. 
Příruční zavazadlo může mít maximální rozměry 
55 x 36 x 23 cm a váhu 7 kg. Na palubu si dále můžete 
vzít i malou osobní tašku či laptop.

OČKOVÁNÍ: 
Pokud cestujete z EU, není očkování do JAR povinné.
Doporučuje se očkování proti žloutence typu A a žlou-
tence typu B, břišnímu tyfusu a tetanu. Také doporuču-
jeme si s sebou přibalit repelent, na safari se vyskytuje 
dost hmyzu. 

MĚNA:
Oficiální měnou jihoafrické republiky je jihoafrický rand 
(ZAR), aktuální kurz jihoafrického randu se pohybuje 
kolem 1,57 Kč za 1 ZAR. V oběhu jsou drobné mince v 
hodnotě 5, 10, 20 a 50 centů, dále 1, 2 nebo 5 randů, 
bankovky mají hodnotu 10, 20, 50, 100 nebo 200 randů.
Jihoafrický rand není v ČR běžně dostupný. Když už rand 
některá směnárna nabízí, je potřeba se včas informovat 
a hotovost objednat předem. Po příletu do JAR můžete 
peníze vyměnit v některé z bank, které jsou v každém 
větším městě. Možností je i výměna na letišti nebo v ho-
telu, zde ale počítejte s vyššími poplatky.

Praktické informace



ČAS:  
Jihoafrická republika leží v časovém pásmu GMT +2. 
Oproti ČR a SR bude v Jihoafrické republice +1 hod.

OBLEČENÍ:
Zabalte si s sebou pohodlné oblečení na poznávání měs-
ta a výlety, pevnou obuv (výšlap na Stolovou horu), plav-
ky, oblečení smart casual na večeře. Nezapomeňte také 
na pohodlné oblečení v neutrálních barvách na safari, 
tam se vyvarujte křiklavým barvám.

LÉKY:
Pokud berete pravidelně nějaké léky, nezapomeňte si 
vzít s sebou dostatečnou zásobu na cestu.

ZÁSUVKY: 
Elektrické napětí je 220 V a frekvence 50 Hz, zásuvky 
typu M. Budete potřebovat adaptér.

POČASÍ: 
Na přelomu března a dubna bývá v Jihoafrické republice 
teplota mezi 18 – 25 °C.

Praktické informace



SETKÁNÍ: 

Setkání na letišti ve Vídni 11. 3. 2021, v 17:30 hod. ráno 
s průvodcem CK Incentive Travel Janou Broulíkovou, 
telefon: +420 605 459 871. Místo setkání je u skupino-
vého odbavení Turkish Airlines do Istanbulu. 
 
LETECKÉ SPOJENÍ:

11. 3. 
TK1888 Vídeň - Istanbul 19:30 - 23:50 

12. 3. 
TK44 Istanbul - Kapské Město 2:25 - 12:00

17. 3. 
Kapské Město - Johannesburg 11:55 - 13:55

19. 3. 
TK39 Johannesburg - Istanbul 19:15 - 06:05 +1

20. 3. 
TK1883 Istanbul - Víden 8:50 - 9:15

Praktické informace



1. Protea Hotel Fire & Ice by Marriott Cape Town, 4*
 
Tento hotel se pyšní skvělou lokalitou – nachází se u pří-
stavní čtvrti V & A Waterfront, které je plné příjemných 
kaváren, restaurací a luxusních butiků a barů. Samo-
zřejmostí je bezplatné vysokorychlostní připojení k in-
ternetu. Pokoje jsou klimatizované, nabízí TV, minibar. K 
dispozici je vlastní koupelna s vysoušečem vlasů a to-
aletními potřebami. Hosté hotelu si mohou vychutnat 
lehký oběd nebo večeři v AC Restaurant. Také mají mož-
nost využít bazén a fitness centrum. 

2. Mabula Game Lodge, 4*

Tento výjimečný hotel se nachází v 12000 hektarové 
soukromé rezervaci. Pro své hosty nabízí venkovní ba-
zén a lázeňské zařízení. Má krásné prostorné pokoje, 
které jsou elegantně zařízené v neutrálních barvách. Ně-
které pokoje mají navíc i posezení. Všechny pokoje jsou 
klimatizované, vybavené satelitní TV s plochou obrazov-
kou a zařízením na přípravu čaje a kávy. 

Ubytování



11. 3. čtvrtek den 1
Setkání na letišti ve Vídni 11. 3. 2021, v 17:30 hod. ráno 
s průvodcem CK Incentive Travel Janou Broulíkovou, 
telefon: +420 605 459 871. Místo setkání je u skupino-
vého odbavení Turkish Airlines do Istanbulu.

19:30 odlet z Vídně

23:50 Přílet do Istanbulu

02:25 Odlet z Istanbulu



12. 3. pátek den 2
12:00 Přílet do Kapského Města

Transfer do hotelu a ubytování.

Procházka na horní platformě Stolové hory.

Návrat zpět lanovkou dolů a výjezd na Lion‘s Head.

Procházka po pláži Camps Bay.

Návrat do hotelu.

Společná večeře v místní restauraci City Grill. 

Noc v hotelu Protea Hotel Fire & Ice by Marriott Cape 
Town



13. 3. sobota den 3
Snídaně v hotelu.

9:00 odjezd z hotelu.

Dnes vás čeká návštěva úchvatné botanické zahrady 
Kirstenbosch. 

Tato botanická zahrada je jedna z největších a nejkrás-
nějších botanických zahrad na světě. Můžete se těšit na 
nádhernou přírodu a nezapomenutelné výhledy.

Poté budeme pokračovat do jedné z nejznámějších 
kapských vinic – Warwick Wine Estate. Ochutnáte zde 
světoznámá vína, z bílých například Sauvignon Blanc či 
Chardonnay, z červených například Merlot nebo Caber-
net Sauvignon. Vinice je stará více jak 300 let a nabízí 
skutečnou oázu klidu. 

Po ochutnávce vás čeká skvělý piknik. 

V odpoledních hodinách transfer do hotelu.

Společná večeře v africkém stylu v 5* hotelu TAJ v af-
rických kostýmech, které obdržíte po příchodu do hotelu.



14. 3. neděle den 4
Snídaně v hotelu.

8:30 odjezd z hotelu.

Celodenní výlet na Kapský poloostrov.

Transfer do Hout Bay, nalodění a plavba
k Tulenímu ostrovu. 

Poté budete autobusem pokračovat k Mysu Dobré na-
děje. Nenáročná pěší procházka k majáku.

Oběd bude připraven v městečku Simons Town v re-
stauraci Black Marlin. 

Po obědě se přesuneme na slavnou pláž Boulders Be-
ach, kde žije kolonie tučňáků. 

Transfer do hotelu.

Společná večeře v místní restauraci Lemoncino.



15. 3. pondělí den 5
Snídaně v hotelu.

Individuální program, možnost fakultativních výletů.

1.  Výlet na ostrov Robben Island - Neúrodný ostrov byl 
objeven v roce 1652 a po většinu své existence sloužil 
k internaci malomocných, duševně nemocných či po-
litických vězňů. V období apartheidu zde byl vězněn 
Nelson Mandela a další aktivisté ANC, kteří pracovali 
v místním lomu na vápenec. V současnosti je ostrov 
majetkem jihoafrickévlády a věznice byla přeměněna 
v muzeum. V roce 1999 byl ostrov zařazen na seznam 
Světového dědictví UNESCO.

2.  Výlet Atlantis Dunes na čtyřkolkách - přibližně 40 
km od Kapského Města se nachází Atlantis Dunes, 
tedy nádherná nedotčená pláž s pískem a výhledem 
na Stolovou horu.  

3.  Celodenní poznávání okolí Kapského města na sed-
lech Harley Davidson.

4. Tandem Paragliding

Individuální večeře.



16. 3. úterý den 6
Snídaně v hotelu.

Po snídani vás čeká společný výstup na Stolovou horu. 
Na vrchol slavné Stolové hory půjdete přibližně 4,5 ho-
diny pralesem. Z vrcholu Stolové hory je nádherný pa-
noramatický výhled na pohoří 12 Apoštolů, táhnoucí se 
až k Mysu dobré naděje, na Lví hlavu tyčící se do výšky 
657 metrů, na čtvrť Camps Bay s písčitými plážemi a na 
centrum města s přístavem. 

V odpoledních hodinách návrat do hotelu.

Individuální večeře.



17. 3. středa den 7
Snídaně v hotelu.

Odjezd na letiště. 

11:55 odlet do Johannesburgu. 

13:55 přílet do Johannesburgu. 

Transfer do soukromé lodge - Mabula (cca 3 hod).

Ubytování v hotelu Mabula Game Lodge.

Odpoledne vás čeká první safari.
Během cesty terénním vozem budete z bezprostřední 
blízkosti poznávat místní zvířata a těšit se můžete i na 
„Velkou pětku“. To, co byste v leckterých zoologických 
zahradách jen stěží hledali, tady volně pobíhá okolo Vás. 
Lvi, sloni, hroši, žirafy, zebry nebo nosorožci.

Společná večeře v lodgi.



18. 3. čtvrtek den 8
Lehké ranní občerstvení.

Ranní Safari.

Poté návrat na snídani.

Volné dopoledne v lodgi. 

Možnost fakultativních výletů:
• Čtyřkolky
• Jízda na koni
• Masáže
• Odpočinek u bazénu
• Fotbalový zápas s místními

Oběd v lodgi.

V pozdním odpoledni se můžete těšit na safari, v rámci 
kterého vás čeká slavnostní večeře v bushi u velkého 
ohně.



19. 3. pátek den 9
Lehké občerstvení.

Ranní safari.

Návrat do hotelu na snídani, check-out.

Transfer do Johannesburgu na letiště (cca 3hod).

19:15 odlet do Istanbulu.



20. 3. sobota den 10
6:05 přílet do Istanbulu.

8:50 odlet do Vídně

9:15 přílet do Vídně.
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