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Ta pravá Amazonie
Kolumbie, Brazílie, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana, Francie
21. 9. 2019 - 17. 10. 2019

Program zájezdu
1. - 3. den
letecký přesun do Bogoty (Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de San Carlos, Muzeum zlata),
možnost výletu lanovkou na horu Monserrate (3152 m) s výhledy na hlavní město, přelet do nitra
Amazonské džungle, Peruánsko-Brazilsko-Kolumbijské trojmezí u městečka Leticia
4. - 7. den
plavba rychlým člunem do okouzlující osady Puerto Nariño, nezapomenutelný pohled z ptačí
perspektivy na deštný prales z místní rozhledny, výlety po spletitých přítocích Amazonky za
pozorováním pestrého života na řece a jejím okolí (kajmani, vydry, piraně, stromové liány a obří
bromélie), skotačící amazonští růžoví delfíni v jezeře Tarapoto, možnost plavby na indiánské
kánoi, návrat do Leticie
8. - 11. den
legendární čtyřdenní plavba lodí po řece Amazonce napříč Jihoamerickým kontinentem v hloubi
největšího deštného pralesa na světě
12. den
rušný brazilský přístav a bývalé centrum kaučukové horečky Manaus (okázalé renesanční divadlo
Teatro Amazonas, vládní palác, Museu do Índio se sbírkou domorodých artefaktů, tržnice Mercado
Municipal a promenáda u řeky Negro), noční přejezd do Boa Vista
13. - 14. den
odjezd do hraničního městečka Bonfim, překročení hranice s Guyanou do kovbojské
osady Lethem, cesta napříč regionem Rupununi (rozlehlé savany s dobytkářskými ranči místních
vaqueros a příbytky původních indiánů, plantáže manga a kešu oříšků) až do Annai, plavba
motorovým člunem po řece Rupununi do nefalšované indiánské osady Rewa kmene Makushi,
ubytování ve stylových chatkách
15. - 17. den
třídenní program s plnou penzí v druhově nejbohatším panenském ekosystému z celé Guyany
(domov jaguára, vyder obrovských, harpií pralesních a největší sladkovodní ryby na světě arapaima,
dále obrovští kajmani, aguti, chápani), největší lekníny světa viktorie královské, procházky po
pralese a dvoudenní výlet po řece Rewa s místními průvodci s noclehem v hamace v kempu na břehu
řeky, noční pozorování života v džungli
18. - 19. den
odlet pronajatým malým letadlem do národního parku Kaieteur, nejúchvatnější vodopád na světě
(250 m vysoký a 100 m široký) padající z mlžného oparu tropického pralesa, přelet do hlavního
města Georgetownu (katedrála Sv. Jiří - údajně největší dřevěná budova na světě, rušné tržiště
Stabroek Market, neogotická radnice, antropologické muzeum)
20. - 22. den
odjezd podél pobřeží do bývalé holandské kolonie, sousedního Surinamu, hlavní
město Paramaribo (pevnost Fort Zeelandia z 18. stol., koloniální kupecké domy, pitoreskní
trh Waterkant a čarodějnický trh s magickými lektvary, Náměstí nezávislosti s vládními budovami
a Prezidentským palácem se zahradou s palmami královskými, největší karibská mešita
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Keizerstraat, synagoga Neveh Shalom a kostel Sv. Petra a Pavla), možnost ochutnávky vynikajících
rumů, turistika deštným pralesem v rezervaci Brownsberg a plavba po přehrední
nádrži Brokopondo
23. - 25. den
plavba do Francouzské Guyany přes hraniční řeku Maroni, první záchytný tábor všech trestanců
v Saint Laurent, odjezd do Kouru, návštěva kosmického centra Evropské vesmírné agentury,
jednodenní plavba na Ostrovy spásy, místo věznění slavného trestance „Motýlka" (Královský ostrov
s budovou ředitelství a nemocnice, odpočinek u moře, procházka po ostrově, kokosové palmy a
všudypřítomné opičky)
26. - 27. den
hlavní město Cayene (ruiny pevnosti Fort Ceperou, radnice, náměstí Léopold Héder a des Palmistes)
návrat do ČR
Cena zahrnuje: letenku do Bogoty a zpět z Cayene včetně všech poplatků, přelet Bogota - Leticia,
výlety z osady Puerto Nariño, plavbu po Amazonce, třídenní program v osadě Rewa s plnou penzí,
pronajaté letadlo na trase Rewa - Kaieteur - Georgetown, místní dopravu, ubytování, hamaku a
služby průvodce.
Ubytování: 16x turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x chatka, 4x hamaka, 1x
noční autobus.
Doprava: autobus, pronajatý minibus, taxi, pronajaté letadlo, člun, loď.
Stravování: 6x plná penze, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 17x jednolůžkový pokoj 10800 Kč, Pojištění léčebných výloh+COVID 1404 Kč,
Pojištění Prémium STORNO+COVID 3510 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 USD, guyanské vízum 20 USD, surinamské vízum 40 USD, 3x
dvoulůžková kajuta 160 USD/os.
Poznámka: Pouze pro plně očkované s platným certifikátem a třetí dávkou (platnost 9 měsíců Francie). Přechod Brazílie - Guyana a Surinam - Fr. Guayana PCR / antigenní test.

1. Příprava na cestu
1.1. Doklady
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České
republiky) a fotokopii jeho hlavní dvoustrany (pro případ ztráty cestovního pasu) nebo si její scan
uložte do e-mailu.

1.2. Víza
Do Kolumbie a Brazílie a Francouzské Guyany (EU), není třeba vstupní vízum při cestách za
účelem turistiky.
Do Guyany a Surinamu je třeba vyřídit turistické karty před vstupem do příslušné země na
zastupitelském úřadě v Brazílii, resp. v Guyaně. Pro tyto účely si připravte 4 aktuální barevné
fotografie pasového formátu, 2x kopii pasu stránky s fotografií a hotovost 60 brazilských reálů
a 40 amerických dolarů.
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1.3. Pojištění
Všichni účastníci zájezdu jsou automaticky pojištěni souhrnným cestovním pojištěním, které zahrnuje
pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše až 3 000 000 Kč, z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní
ošetření. Výše uvedené pojistné se nevztahuje na provozování vysokohorské turistiky (nad 3 500 m) a
raftingu. Součástí pojištění je také zákonné pojištění pro případ úpadku CK. Pojistné kartičky
obdržíte od CK při nástupu na zájezd. Pojištění jsme pro vás připravili ve spolupráci s Českou
pojišťovnou a.s.
Upozorňujeme, že případné lékařské ošetření může být požadováno uhradit hotově a zpětně je
propláceno pojišťovnou v ČR. Pro tento případ si s sebou vezměte finanční rezervu. V případě
návštěvy lékařského zařízení CK nehradí náklady spojené s dopravou.

1.4. Preventivní zdravotní opatření
ověřit si platnost očkování proti tetanu, záškrtu a obrně
očkování proti břišnímu tyfu a žloutence typu A, B (doporučeno)
očkování proti žluté zimnici (nutné ke vstupu)
preventivní prohlídka u zubního lékaře
užívání antimalarik konzultujte se svým lékařem
Pro cestu do Guyan je vyžadováno očkování proti žluté zimnici. Proto nezapomeňte si s
sebou na cestu přibalit očkovací průkaz / certifikát o očkování. Podrobné informace o
očkování a cenách jednotlivých vakcín se dozvíte na hygienické stanici a centrech cestovní medicíny.

1.5. Kapesné a místní měna
Měna a orientační kurzy:
kolumbijské peso, 1 USD = 2 800 COP
brazilský real, 1 USD = 4 BRL
guyanský dolar, 1 USD = 200 000 GYD
surinamský dolar, 1 USD = 7,2 SRD
francouzská guyana = EUR
Kapesné: Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek a
na případný nákup suvenýrů. Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou AMERICKÉ DOLARY a EURA
pro platby ve Fr. Guyaně. Minimální částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše
uvedeným programem je asi 700 USD a 150 EUR. Pro neočekávané případy doporučujeme mít s
sebou ještě finanční rezervu nejlépe v podobě platební karty VISA CLASIC. Výběr z bankomatů je
možný ve všech větších městech. Platby u obchodníka jsou možné jen ve velkých supermarketech a
nadnárodních řetězcích, vstupné na památky není možné platit kartou.

2. Informace o zájezdu
2.1. Doprava
Po městech se budeme pohybovat především pěšky, na delší vzdálenosti taxíky. V rámci cesty je i
několik přesunů po řekách na motorových člunech, dále loď Tabatinga - Manaus, dálkový noční
autobus Manaus - Boa Vista. Po Guyanách se budeme pohybovat především pronajatými mikrobusy.
Dále vnitrostátní přelet Bogotá - Leticia a pronajaté letadlo (Cesna) z Guyanského vnitrozemí přes
vodopády Kaieteur do Georgetownu. Obecně lze říci, že zájezd je místy cestovatelsky náročný, v
Guyanách bývají silnice v žalostném stavu.
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2.2. Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelech latinsko-amerického standardu, na dvoulůžkových pokojích s
příslušenstvím (může být i jedna manželská postel). V Rewa je ubytování dvě noci v prkenných
chatách o dvou manželských postelích a vlastním sociálním zařízením a jedna noc strávená na
tábořišti v džungli v hamace. Na lodí při plavbě po Amazonii se spí v hamakách (dostanete jako
dárek od Alvarezu společně s odbavením), které si cestující zavěsí na palubě k tomu určené a tam ji
mají po celou dobu plavby, osobní věci nají složené pod hamakou. Na palubě se nachází i přes 100
lidí. WC a koupelny jsou společné, posádka je několikrát denně čistí, ale z kohoutků teče pouze voda
z Amazonky. V průběhu plavby se podává jídlo 3x denně, pitná voda je k dispozici z barelu.

2.3. Stravování
Plná penze na cestě lodí z Tabatingy do Manausu a při pobytu v Rewa. S výběrem ostatního jídla vám
ochotně poradí průvodce. V průběhu zájezdu není problém sehnat jídlo kdykoli a kdekoli. Všude se
prodává ovoce a čerstvé šťávy, jí se hodně hovězího a u moře ryby. Cena jídla v restauraci je kolem
6-8 USD.
Voda: Raději nepijte vodu z neznámých zdrojů. Doporučujeme kupovat pouze nápoje v uzavřených
plastových lahvích s neporušeným uzávěrem. Vodu z vodovodu je lépe nepoužívat, i na čištění zubů
raději používejte vodu balenou.
Jídlo: Na ulici si jídlo vybírejte pečlivě. Jezte dostatečně tepelně upravená a čerstvá jídla, vyhněte se
salátům, nevařenému masu a rybám. Mléko nemusí být vždy pasterizováno, ale jogurty bývají
hygienicky nezávadné. Ovoce a zeleninu si před požitím raději důkladně omyjte nebo oloupejte.

2.4. Výše vstupného
Celkem vstupy cca 80 USD.

2.5. Počasí a časový posun
Podnebí v navštíveném regionu je velice rozmanité v průběhu celého roku, v závislosti především
lokalitě té které části Amazonie, nicméně termín zájezdu spadá do období s menší srážkovou
aktivitou. I tak se mohou tropické bouřky a lijáky objevit. Obecně počítejte s vlhkým a teplým
počasím a teplotami přes den okolo 30 °C.
Časový posun oproti ČR v době letního času je - 7 hodin Kolumbie, - 6 hodin Manaus a
Guyana, - 5 hodin Surinam a Fr. Guyana.

2.6. Jazyk
Úředním jazykem v Kolumbii je španělština., v Brazílii portugalština, v Guyaně angličtina, v
Surinamu holandština a ve Fr. Guyaně francouzština. Anglicky se domluvíte pouze v turistických
oblastech a to omezeně.

2.7. Elektrická síť a komunikace
Napětí: 110V - 240, frekvence: 60 Hz / 50 Hz (dle regionu)
Elektrické zásuvky: dva ploché konektory (Americký standard), tři kulaté kolíky (Brazílie), tři ploché
kolíky (Britský standard), stejné jako v ČR- nutná redukce!
Redukci můžete zakoupit v elektrických potřebách, nebo na letišti. Počet zásuvek bývá na pokojích
omezen (max. 2) a pokud plánujete nabíjet více zařízení (foťák, kamera, telefon), doporučujeme
přibalit si roztrojku. Většina nabíječek k těmto zařízením funguje při 110V, hledejte na štítku
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zařízení "INPUT = 100 - 240V".
Telefonování: O2, T-Mobile i Vodafone mají v v regionu své roamingové partnery. Pokrytí mobilním
signálem je na velmi dobré úrovni, pouze v odlehlých oblastech může docházet k výpadkům. Před
cestou se ujistěte, že máte aktivován roaming a že váš telefon podporuje frekvence 850 / 1900
MHz. Ceny hovorů a SMS vám sdělí váš operátor.
Internet: Mnohé kavárny, restaurace a hotely nabízejí připojení k internetu prostřednictvím WiFi.
Rychlost není nijak závratná, ale k přijímání a odesílání emailů a komunikaci přes WhatsApp je
dostačující.
Pošta: Známky na pohledy se prodávají na poštách, stojí cca 1,5 USD a doručení do ČR trvá 2 – 3
týdny.
Doporučené mobilní aplikace: Whatsapp (komunikace), Mapy.cz (stáhněte si offline mapy
navštívené země přímo do telefonu), XE (aktuální kurzy měn), Překladač Google (offline slovníky, při
online připojení překládá na živo texty pomocí fotoaparátu).

2.8. Důležitá upozornění
Pokyny pro předcházení krádežím:
Přestože životní podmínky místního obyvatelstva nejsou většinou jednoduché, nehrozí v navštívených
oblastech akutní nebezpečí násilného přepadení. Proti možným drobným krádežím de doporučujeme
zabezpečit takto: ukládáním cenných věcí (pas, peníze, letenka) do tzv. „money beltu“. Jedná se o
speciální ledvinku, která se umístí pod oblečení. Lze ji koupit v prodejnách sportovních
potřeb;https://www.4camping.cz/c/batohy-a-tasky/podle-typu/penezenky/. Pro případ přepadení je
dobré mít na lehce dostupném místě malou sumu peněz (např. 20 USD), se kterou by se zloděj
spokojil. V této souvislosti důrazně nedoporučujeme na sebe upozorňovat ukazováním peněz na
veřejnosti, nevhodným chováním a oblečením. Snažte se spíš svým zevnějškem a chováním
zapadnout mezi místní obyvatelstvo.

2.9. Celní předpisy
Cestující může do země bezcelně dovézt standardní předměty pro osobní potřebu a finanční
prostředky v hotovosti do výše 10 tis. USD. Částky přesahující tento limit musí být zaznamenány v
celní deklaraci, která se předkládá při kontrole na hranicích.
Limity dovozu: alkohol - 2 lahve, cigarety - 200 ks
Zákaz dovozu masa, masných výrobků, ovoce a zeleniny.
Ve všech zemích platí zákaz vývozu exotického zvířectva a rostlin, pašování flóry a fauny je přísně
kontrolováno a stíháno. Běžné jsou přísné osobní prohlídky.

3. Před cestou
3.1. Jak se zabalit
Na lehko. Vhodné zavazadlo pro tuto cestu je nepromokavá cestovní taška Ortlieb s kolečky a
popruhy, kterou je možné případně nést i jako baťoh. Bližší informace naleznete
zde: https://www.alvarez.cz/zavazadla, popřípadě batoh, ideálně do 60 L a menší batůžek. Hlavní
zavazadlo bude většinu času na hotelích nebo v zavazadlovém prostoru při přesunech, zatímco s
malým batůžkem budete podnikat výlety. Batoh je vhodné opatřit pláštěnkou, která ochání proti
dešti i lehkému zašpinění.
Hlavní zavazadlo je přepravováno v zavazadlovém prostoru letadla a odbaveno až do finální
destinace a jeho váha nesmí překročit 23 kg. Toto zavazadlo je možné před odbavením nechat
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zabalit do ochranné folie (cca 160 Kč na Letišti Praha). Kufry doporučujeme zamykat pouze
zámky s certifikací TSA.
V příručním zavazadle (max. 8 kg, povolené rozměry: 55x35x25 cm) mějte připraveny věci, které
budete potřebovat během cesty, všechny cennosti, doklady, léky, baterie a elektroniku, která
musí být nabitá a funkční, jinak hrozí její zabavení při bezpečnostních kontrolách na
letištích.
Nezapomeňte, že bezpečnostní předpisy nepovolují vzít s sebou na palubu letadla nůžky, nožíky a
jiné ostré předměty. Dále vodu, nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleť. mléka, oleje, parfémy, spreje,
gely, šampóny, nádoby pod tlakem (laky na vlasy, pěn. tužidla, pěna na holení), pasty, směsi tuhých a
tekutých materiálů a jakékoliv další přípravky podobné konzistence. Ty prosím umístěte při balení do
hlavního zavazadla. Do kabiny letadla je pouze povoleno malé množství tekutin v jednotlivých
baleních do 100 ml, celkově 1 litr na osobu. Všechna tato balení musí být umístěna v jednom
průhledném znovu uzavíratelném plastovém sáčku.
Více o bezpečnostních pravidlech naleznete na https://prg.aero/bezpecnostni-pravidla
Zřídka se stává, že zavazadlo dorazí do místa příletu opožděno o několik dní. Pro tyto mimořádné
situace je dobré mít s sebou v příručním zavazadle také základní hygienické potřeby a prádlo na
dobu cca 3 dní.

3.2. Co s sebou
Zmíněný větší batoh a batůžek pro výlety, vhodnou obuv na turistiku (postačí kvalitní tenisky), letní
páskové sandály, žabky (vhodné do sprch), oblečení do teplého počasí – trička / košile (i s dlouhým
rukávem – ochrání vás před bodavým hmyzem a sluncem), případně funkční prádlo, a do chladného
počasí / klimatizovaných prostor– fleesovou mikinu nebo svetr, větrovku, dále kalhoty, 3/4 kalhoty /
kraťasy, šátek, ručník, plavky, pokrývku hlavy, sluneční brýle, krém na opalování, sprej proti
bodavému hmyzu (ideálně Lifesystems 50 - 100 DEET), hygienické potřeby a léky (pokud pravidelně
užíváte), baterku / čelovku, univerzální kapesní nůž, fotoaparát, dalekohled, poncho proti
dešti, mobilní telefon (pro případnou nouzovou komunikaci s průvodcem), redukci do zásuvky,
špunty do uší, slabou deku / vložku do spacáku / letní spacáček pro noci strávené v hamace (na lodi a
v Guyaně), malý polštářek, plastovou krabičku s víčkem / ešus na jídlo, příbor.
Dle druhu batohu zámek na zip / cyklozámek / síť, nebo obal na batoh pro větší bezpečnost při plavbě
na lodi.
Pro případ přeprání prádla nezapomeňte šňůrku, kolíčky a prací prášek. Jinak v turistických
oblastech fungují prádelny nebo není problém si kdekoliv za 5 USD koupit tričko.
Stejně tak i základní hygienické potřeby a léky jsou všude běžně k sehnání.
Při podání žádosti o Surinamskou turistickou kartu na zastupitelském úřadě v Georgetown je třeba
přijít "řádně" oblečen. Žádné kraťasy, vietnamky, nátělníky. Je třeba přijít v dlouhých kalhotech,
uzavřené obuvi a košli. Ženy mohou dlouhé šaty pod kolena a zahalená ramena. Betre, prosím, tuto
informaci v potaz při balení. Nově je možné žádat o turistikou kartu až na hranicích, ale beztak je
vhodné být slušně oblečen.

3.3. Doporučené vybavení lékárničky
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky:
proti průjmu - Immodium kapsle, Ercefuryl tablety, živočišné uhlí
proti bolestem kloubů, hlavy - Ibuprofen tablety
proti zvýšené teplotě - Paralen tablety
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na povrchová poranění - Framykoin zásyp, Septonex spray, obinadla, náplasti
proti alergické reakci při bodnutí hmyzem - Dithiaden tablety, Fenistil gel
proti nevolnosti v dopravních prostředcích - Nokinal tablety
antibiotika je vhodné konzultovat s praktickým lékařem
Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou v dostatečném
množství.
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