Mise pro Matku Zemi - Afrika - KAMERUN
Uveřejnil(a) Láďa
Středa, 03 Červenec 2013 13:06

Milí přátelé,
dvakrát ročně se účastníme duchovních misí na pomoc Matce Zemi. Jarní mise, která navštívila
ostrovy Indonésie je již za námi a před námi je nyní mise podzimní, která bývá i kratší, a která
letos míří na africký kontinent, do KAMERUNU.
Jako vždy je i tato mise, cesta s duchovní náplní, je i samozřejmě provázená zážitkovými a
poznávacími body programu. O to se nám stará náš osvědčený a opravdu profesionální
průvodce, p. Svoboda
Jelikož ale je s takovou cestou mnoho organizačních povinnost, je třeba se včas
přihlásit, jak se říká, termíny se krátí, viz dále.!!!
KAMERUN - BAREVNÁ AFRIKA
Počet osob: 10-15
Termín: 07.-20.11.2013 (14 dní)
Cena při účasti 10-11 klientů: 65.100,- Kč/osoba (bez letenky a letištních tax)
Cena při účasti 12-13 klientů: 60.500,- Kč/osoba (bez letenky a letištních tax)
Cena při účasti 14-15 klientů: 55.200,- Kč/osoba (bez letenky a letištních tax)
Mezinárodní letenka s letištní taxou: skupinová letenka Brussels Airlines za 26.000,- Kč/osoba
(včetně letištních tax)
Navštivte nejrozmanitější zemi afrického kontinentu! Pouště i tropická džungle, sopky,
lezecké skály i pláže. Usměvaví lidé, živé tržnice a hliněná sídla. Šamani ovládající magii.
Civilizací jen minimálně dotčená etnika a jejich každodenní život. V Kamerunu se umí
bavit nejen skvělým fotbalem! Čadské jezero s nomády a rybářskými vesničkami.
Nejbarevnější oblast Afriky dostane i vás!
1.den (07.11.) Letecky do střední Afriky, do nejživějšího města KAMERUNU, Doualy.
2.den (08.11.) Zajímavou krajinou do městečka Buea. Krátká zastávka a dále směr Melong.
Cestou možnost ochutnávky tropických plodů. Kaučukové plantáže. Mohutné kaskády
pohádkových vodopádů
Ekom – místo
natáčení filmu Tarzan.

3.den (09.11.) Po cestách a stopách náčelníků západních oblastí. Dschang – muzeum
civilizace
. Baham
a Bandjoun
– návštěva královského muzea.
Bafoussam.
Palác sultána Bamouma (chráněno UNESCO). Nocleh v
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Koutaba
.

4.den (10.11.) Bamessing. Vyhlášená hrnčířská lokalita, seznámení se zručností místních
obyvatel. Prohlídka paláce v
Bafut, jednoho z nejstarších paláců v
zemi.
Během prohlídky vás
doprovodí jedna z manželek krále
. Tradiční taneční představení princů a princezen. Nocleh v
Bamenda.
5.den (11.11.) Cestou do Yaounde vodopády Métché. Palácové muzeum Bangoua.
Podvečerní odjezd turistickým vlakem přes noc do
Ngaoundéré.
Nocleh v lůžkovém vlaku.
6.den (12.11.) Ranní příjezd do Ngaoundéré. Dopolední návštěva a prohlídka paláce lamido v
Ngaoundéré. Magické fetiše. Strom oběšených.
Tržnice amuletů, přírodní léčiva, kouzla rohů, parohů, kostí a kůží. Na sever do
Garoua.
Skvělá tržnice. Izolované lamido. Kouzelné kameny a rohy navěšené na stromech.

7.den (13.11.) Přejezd do Maroua. Prohlídka městečka – tržnice, řemeslné dílny. Horkou
krajinou k jezeru
Maga.
8.den (14.11.) Rybáři zdobení rituálními jizvami. Bizarní rybářské chýše z kůží. Unikátní hliněné
domky. Malebnější vesničky jste neviděli. Vyjížďka na kánoích po jezeře. Návštěva vesnice
Bororo
. Kočovní
Bororo
mají nejkrásnější ženy? Hry očí, pestré barvy kostýmů. Noční
Maroua
to rozsvítí!
9.den (15.11.) Oběd formou pikniku v Mora. Oudjilla. „Náčelník nadsamec“, který má 59
manželek a 180 dětí! Opravdu žije!
Krátký trek živoucí pohádkou. Přejezd do
Rumsiki
. Nocleh v plně vybavených stanech v oblasti
Rumsiki.
10.den (16.11.) Probuzení v ráji! Rumsiki se skalní kulisou. Brzy ráno možné pozorování
východu slunce, nezapomenutelná podívaná. Pestrá tržnice. Pivo z prosa. Spřádání bavlny.
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„Witchdoctors“
šamani ovládající magii. Hádání z minulosti i předpovídání budoucnosti.
Návrat do
Garoua nebo Maroua
na přelet další den ráno (místo odletu dle konečné letenkové rezervace přeletu).

11.den (17.11.) Přelet do Doualy (dle aktuálního leteckého spojení).
12.den (18.11.) Cesta do Kribi. Zastávka u Pygmejů v Elobnatindi. Seznámení s tradičným
způsobem života.
13.den (19.11.) Návštěva jedinečných vodopádů Lobe Waterfalls. Plavba na kanoi za Pygmeji
z jihu. Návrat do Dualy. Večerní odlet domů.

14.den (20.11.) Přílet do Prahy.
Cena zahrnuje: Veškerá doprava pronajatým autobusem pro skupinu. Místní přelet Maroua
(Garoua)-Douala. Noční vlak do Ngaoundéré (lůžkový). Ubytování v hotýlcích se snídaní, 1x v
plně vybavených stanech v oblasti Rumsiki se snídaní. Vstupné do národních parků. Návštěva
muzeí a místních vesnic dle programu, vstupné. Tradiční taneční vystoupení v Bafut. Plavba na
kánoích po jezeře Maga. Plavba na kánoích u Pygmejů. Český průvodce. Místní průvodce dle
potřeby. Cestovní pojištění.
Cena nezahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Vstupní vízum do Kamerunu 80 EUR.
Poplatek za vyřízení víza 600 Kč. Stravování. Fakultativní aktivity nad rámec programu. Místní
odletová taxa. Poplatky za focení. Spropitné cca 50 EUR/osoba. Příplatek za jednolůžkový
pokoj 7800 Kč.
Skupinová letenková rezervace Brussels Airlines
Počet míst ve skupině: 15
Platnost cenové nabídky: potvrzení rezervace nejpozději do 17.07.2013
Záloha na skupinovou letenku ve výši 32.000,- Kč (2.150,- Kč/osoba): úhrada nejpozději
do 19.07.2013
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Storno míst:
Vve skupinové rezervaci: 3 místa zdarma lze zrušit bezplatně do 27.09.2013, další 3 místa lze
zrušit za poplatek 2.000,- Kč/místo do 27.09.2013, počet míst ve skupině nesmí klesnout pod
10 osob celkem!
Jména klientů: dodání jmen na letenky nejpozději do 12.09.2013, po vystavení letenky není
změna jména možná!
Vystavení letenek: nejpozději do 25.10.2013
Připojištění:
Lze zajistit u Evropské cestovní pojišťovny (dnes ERV) za poplatek 990,- Kč/osoba. Tuto
doplňkovou službu je nutné v případě zájmu objednat na přihlášce! Připojištění zahrnuje mimo
jiné pojištění storna zájezdu, pojištění ztráty a zpoždění zavazadel, úraz atd.

Zálohy k zájezdu
1/ 1.záloha 30.000,- Kč/osoba
do 19.07.2013
2/ 2.záloha 30.000,- Kč/osoba
do 18.08.2013
3/ doplatek ve výši uvedené v konečné kalkulaci
do 11.10.2013
Složené zálohy jsou nevratné do stanovené výše storno poplatků!
Storno podmínky k zájezdu
10-11 osob
Datum od
19.7.2013
18.8.2013
13.9.2013
3.11.2013

Datum do
17.8.20132
12.9.2013
2.11.2013

%
4%
60%
80%
100%

Kč
15 624 Kč
39 060 Kč
52 080 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy
65 100 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy

12-13 osob
Datum od
19.7.2013
18.8.2013
13.9.2013
3.11.2013

Datum do
17.8.20132
12.9.2013
2.11.2013

%
4%
60%
80%
100%

Kč
14 520 K
36 300 Kč
48 400 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy
60 500 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy

14-15 osob
Datum od
19.7.2013
18.8.2013
13.9.2013
3.11.2013

Datum do
17.8.20132
12.9.2013
2.11.2013

%
4%
60%
80%
100%

Kč
13 248 Kč
33 120 Kč
44 160 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy
55 200 Kč + 26 000 Kč letenka a letištní taxy
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Bližší informace Vám podá:

Marie (Míňa) Nosková
demuza@seznam.cz
Tel. 777 214 872
PŘIHLÁŠKY:
Cestovní smlouva / Přihláška (pdf, 52 kB)
Cestovní smlouva / Přihláška (xls, 90 kB)

PO vyplnění zasílejte na e-mail: zuzana@livingstone.cz a KOPII, prosím, zašlete na e-mail:
demuza@seznam.cz
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