Africký roh
26.11. - 13.12.2020
Toto je cesta pre skutočných fajnšmekrov
a nie pre padavky. Pre mnohých sú toto
jediné krajiny, ktoré vo svojej zbierke
nemajú. Nekomerčné destinácie, kde je
turista pomocou a prináša nádej.
Pradávna história a dnešný boj o
sebaurčenie a ďalší smer. Pozdvihnite svoj
obzor účasťou na tomto expedičnom
zájazde a nebudete ľutovať.

ITINERÁR
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Odlet do neznáma (Štvrtok)
LIETADLO

Odlet do Afriky
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Uzatvorená Eritrea (Piatok)
ASMARA

Pristávame vo výške Chopku, vitajte v Eritrey. Sme v jednej z najizolovanejších krajín na svete. V tejto
dobe sú všetky pozemné hranice so všetkými susedmi uzavreté. Takže Eritrea je fajn. ASMARA je
rozvinuté mesto a klíma je príjemná. Transfer do hotela Crystal, alebo podobného v blízkosti Harnet
Avenue. Poldenná prehliadka miliónovej Asmary, malého Ríma s úžasnou koloniálnou architektúrou v
štýle Art deco. Rímskokatolícka katedrála, koptský kostol panny Márie, Al Khulafa al Rashedin,
budova Fiat Tagliero a pod. Je možné, že v Afrike existuje pekné hlavné mesto? Macchiato? Poobede
vyrazíme po prekvapivo dobrých cestách do tepla k moru. Zátoka Zula – tu sa začína Veľká africká
prepadlina. ADULIS je antickým prístavom, ktorý využívali ešte starí Egypťania, Gréci a Rimania.
Spánok v stane v blízkosti Tigre s cieľom spoznať život málo známeho kmeňa Saho. Darčeky pre
miestnych ako cukor, čaj, perá a pod sú vítané.
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Kmeň Rašaida (Sobota)
MASAWA

MASAWA je iná ako hlavné mesto, oveľa arabskejšia. Vykúpeme sa? Dnes by sme chceli nafotiť
farebné semitské kmene Rašaida.
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Cesta je cieľ (Nedeľa)
KEREN-HAGAZ

Dlhá cesta (skorý budíček) na sever krajiny smer Keren (1 394 m n. m.), ktorý je považovaný za druhé
najatraktívnejšie mesto krajiny. Cesta je cieľ. Máme čas na objavovanie. Noc v hoteli Sarina.
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Krúžky v nose? Henna? (Pondelok)
ASMAT

Halib Mentel, kde v dedinke Bilen môžeme nafotiť ďalší kmeň, ktorý rozpráva kušitským jazykom
bedža (v Sudáne sú považovaní za divochov). Krúžky v nose? Henna? Ešte to nájdeme? Tradičné domy
tzv. tukul.
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Pristátie na sútoku Bieleho a Modrého Nílu (Utorok)
CHARTÚM

Pristátie na sútoku Bieleho a Modrého Nílu. Miesto, ktoré chce vidieť každý cestovateľ. CHARTÚM:
hlavné mesto krajiny, ktorá si hovorí Brazília Afriky. Dôkladná prehliadka mesta. Súq aj Arabia, Šaria
al Nil. Národné múzeum so staroegyptskými artefaktmi, kde si ukážeme, čo neskôr po ceste uvidíme
naživo. Trh kde nájdete väčšinu z 19 sudánskych etník: domácich Arabov, Bedžov (videli sme v Eritrei),
Núbijcov zo severu, ale aj černošské kmene Dinkov, Nuerov z juhu. Úžasné datle, darfúrske ťavy na
mäso (ochutnáme!) a exotika, ktorá je päsťou do tváre aj otrlým cestovateľom. Trh plný hadích,
krokodílích a leopardích koží či slonoviny a nosorožích klov. Ako za starých cestovateľských čias.
Nekupujeme, iba neveriacky krútime hlavou.
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Hrobka Mahdího (Streda)
OMDURMÁN-DONGOLA

Prejdeme na druhú stranu Nílu do bývalého hlavného mesta OMDURMAN. Parlament, mešita El
Nilein, hrobka Mahdího, sudánskeho rebela a najväčšieho svätca. STARÁ DONGOLA: oáza, ktorá
ašpiruje dostať sa do zoznamu UNESCO.
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Svätý vrch (Štvrtok)
DŽEBEL BARKAL

Staručkou kompou cez Níl spoločne s ťavami a nákladom obchodníkov – úžasný zážitok. Potom pešo
pomedzi núbijské domčeky s výraznými bránami, pieskom miestnych ciest, pomedzi datľové palmy.
Sníva sa nám to? Pochopíte, čo to je sila púšte. Domorodci tu nerozprávajú po arabsky a aj islam je tu
animistickejší. Aká bola a aká je Núbia teraz? Vystúpime až na samotný vrchol DŽEBEL BARKAL =
Svätý vrch, ktorý bol najsvätejším miestom starých Egypťanov a neskôr kráľovstva Napata
(UNESCO). Amon, boh slnka podľa legendy sídlil práve tu. Dnes uvidíme trón dvoch krajín Egypta a
Núbie. Faraón Tuthmósus III. postavil na tomto mieste prvý chrám v 15. storočí p.n.l. a neskôr ho
faraóni vrátane Ramsesa II. rozšírili.
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Kráľovské pohrebisko (Piatok)
EL KURU

Sme v kráľovskom pohrebisku v EL KURU starom 2 900 rokov. Obrovský zážitok.
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Faraón Taharqa (Sobota)
NURI

Presun opäť na druhú stranu Nílu čo najbližšie pyramídam v NURI. Ďalej kráčame pieskom peši.
Faraón Taharqa si pred 2 700 rokmi vybral toto miesto za svoje pohrebisko. Nádherné pyramídy
nahlodané časom vyrastajúce priamo z piesku sú totálne autentické. Asi takto vyzeral Egypt kedysi.
Iba kvôli tomuto pohľadu sa do Sudánu oplatilo ísť. Úžasná pokojná atmosféra.
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Úžasné pyramídy čiernych faraónov (Nedeľa)
MEROE

MEROE: úžasné pyramídy čiernych faraónov, medzi ktorými sa budeme prechádzať a dotýkať sa ich.
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Krajina Afarov (Pondelok)
DŽIBUTI-LAC ABHÉ

Prílet do Džibuti. Malá krajina v rohu Afriky, pasová kontrola, francúzske uniformy, orientálny výzor,
africká povaha. DŽIBUTI CITY: jediné mesto krajiny, kde sídlia všetky dôležité inštitúcie. Našimi
terénnymi autami cez soľné pláne Grand Barra do sopečnej krajiny s malými afarskými dedinkami.
Cieľom našej cesty je LAC ABHÉ. Jazero, ktorého okolie je označovaná za krajinu najviac podobnú
mesačnému povrchu... právom. Nekonečný oceán kameňov horúcich od extrémnych teplôt vystrieda
pohľad na stovky vápencových veží, z ktorých vychádza sírový dym. Malé zelené oázy života na
miestach, kde horúca voda preráža na povrch, dávajú krajine surrealistický výraz. Prejdeme sa doslova
po vnútornostiach zeme, vychutnáme teplo v dokonale izolovanej oblasti a to všetko v sprievode
afarských sprievodcov, ktorí jediní túto drsnú oblasť obývajú. Nik iný tu neprežil. Pritom práve z tejto
oblasti pochádzajú naši prví predkovia.
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Najväčší zdroj soli na svete (Utorok)
LAC ASSAL

Cesta smer Džibuti City, kde sú najväčšími budovami v meste hotel, prezidentský palác a americká
ambasáda. Cestou budeme míňať stovky maskovaných landroverov francúzskej armády, ktorá tu má
dôležité základne. Odbočíme doľava a začneme zostup do Danakilskej preliačiny, na najnižšie
položené miesto Afriky, slané jazero LAC ASSAL. 155 metrov pod hladinou mora, najväčší zdroj soli na
svete, kde je jej hrúbka v niektorých miestach 60 metrov. Túto súčasť starodávnych karavánových
ciest dodnes obýva nebojácny kmeň Afarov. Kontrast tmavých sopečných skál, bielej soli a azúrovo
modrej vody. Prechádzka po soľných pláňach a prípadne sa odvážlivci aj okúpu. Na ceste späť si
pozrieme diablov vulkán Ardoukouba a dozvieme sa, že celé jazero leží v sopečnom kráteri. Ozaj...
priemerná teplota v zime je tu 34 stupňov a v lete 50. Ide o najteplejšie miesto na našej planéte.
Návrat do hlavného mesta a zaslúžená sprcha.
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Somaliland, počuli ste o ňom? (Streda)
BERBERA

Odlet do Somalilandu, do bezpečnej časti Somálska. Mesto s exotickým názvom BERBERA, stretnutie
s našimi kamarátmi, ktorí sa o nás postarajú, transfer do 5* hotela priamo na pláži. Prehliadka
exotickej Berbery, stará mešita a súk s čerstvým qatom, exotickí a hrdí Somálci, exkluzivita bez
akýchkoľvek turistov. Večer budeme priamo z hotela pozorovať skákajúce delfíny. Aj tu je more
úžasné, plné rýb, oveľa krajšie ako je teraz to v Egypte. Transfer do zelených hôr Šeik, vysokých až
2000 metrov.
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Hlavné mesto Somalilandu (Štvrtok)
HARGHEISA

HARGHEISA, miliónové hlavné mesto s úžasnou atmosférou. Unikátna atmosféra a raj pre
fotografov je dôvod, prečo byť v Somálsku prvý pred ostatnými turistami.
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Neolitické skalné maľby (Piatok)
LAS GEEL

LAS GEEL: neolitické skalné maľby. Vyše sto perfektne zachovaných malieb, prekvapivej veľkosti,
picassovských tvarov. Vychutnávame si svetový unikát a nemusíme sa tlačiť s inými. V tejto jaskyni s
výhľadom na púštnu savanu posiatu akáciami žili naši predkovia pred 10 000 rokmi.
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Odtiaľto pochádza Homo sapiens (Sobota)
BERBERA

Voľný deň, ktorý strávime plavbou po mori, šnorchlovaním v najkrajšom mori, aké ste kedy videli,
potápaním a spomínaním na to, čo sme zažili. Odtiaľto pochádza Homo sapiens. Takto sme kedysi
žili.
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Vitajte doma! (Nedeľa)
DOMOV

Transfer na letisko a odlet domov.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
ubytovanie v 3* hoteloch v Eritrei, Sudáne a Džibuti
ubytovanie v 4*-5* hoteloch v Somalilande
vnútroštátne letenky
16 x večeru
transfery privátnym mikrobusom aj 4x4
fľašu vody na osobu a deň
anglicky hovoriaceho miestneho sprievodcu
BUBO sprievodcu
všetko vstupné počas cesty
pozývací list k vybaveniu víz
povolenia a všetky potrebné permity (zložitá procedúra v Eritrei aj
Sudáne)
skúsenosti s organizáciou cesty do týchto krajín z predchádzajúcich
rokov

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania:
Každý klient musí mať povinné očkovanie proti žltej zimnici a platný
medzinárodný očkovací preukaz, ktorý musí mať počas cesty pri sebe. Počas
zájazdu odporúčame každému, abu si zobral profylaxiu proti malárii. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 8 voľných strán z
toho 2 voľne dvojstrany.

najlepšie poistenie proti insolventnosti
permit z ministerstva turizmu na návštevu Las Geel
vojenský doprovod v Somalilande
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, bakšiš pre šoférov (ak budete spokojní), iné aktivity, víza,
strava v hlavných mestách (tu sú reštaurácie), suveníry

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

26.11. - 13.12.2019

Zrušený

9610€

15.05. - 01.06.2020

Voľný

9610€

26.11. - 13.12.2020

Voľný

9610€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
9610 €

Položka

Cena

Letiskové poplatky Africký roh

650 €

Víza (Eritrea,Sudán,Džibuti,Somaliland)

320 €

Spolu:

10580 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 26.11. — 13.12.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Business class letenka spoločnosťou
Ethiopian
Jedna z najlepších leteckých spoločností Afriky a sveta. Vyskúšajte aj
vy cestovanie bez stresu, v kľude a v príjemnom prostredí. Ethiopian
airlines majú modernú flotilu, nové lietadlá a patria medzi špičku vo
svojom obore. Cestujte business class, užívajte si.

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat – Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

Iné

2100 €

14%

20 €

80%

0€

BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

10 €

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

90%

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

