SENEGAL … VZHŮRU DO AFRIKY
Tisícileté obrovské baobaby. Stáda krav a koz v ulicích. Zboží vyložené na
plechových sudech - prodejním stánku. Načervenalý odstín země. Prodavači
obuvi rozvěšující své falešné adidasky
na větve stromů, aby měli zákazníci
přehled
o šířce nabídky. Stařičké
autobusy, jimž ze dveří visí hrozny
cestujících očividně navzdory gravitaci
a všem přírodním zákonům. Žirafy i
růžové jezero. To všechno je Senegal.
Pokud hledáte exotickou destinaci, kde nebudete odkázáni na čtrnáctidenní
povalování na pláži, je Senegal vynikající volbou! Co říkáte? Pojedete dříve než jej objeví turisté?

ČÍSLO ZÁJEZDU:
TERMÍN:
NENECHTE SI UJÍT:

1118
27. listopadu - 7. prosince 2018 (11 dnů)
•
•
•

ČASOVÝ POSUN:
UBYTOVÁNÍ:

„neprofklánuté“ písečné pláže
rezervaci Bandia - safari, kde můžete potkat všechny velké africké savce
Růžové jezero - obrovský jahodový milkshake (způsobeno bakterií
Duneliella salina)
• ostrov Gorée - nejmenší městskou část Dakaru (zapsána v UNESCO)
- 2 hod
Royam Hotel Saly 4* s All Inclusive, superior room
Nádherný hotelový komplex Royam se nachází na klidném místě přímo
u pláže. Je vhodný pro všechny typy klientů, zejména pro rodiny s dětmi, a to
i díky vhodné poloze a pěší dostupnosti všeho potřebného. V nádherné
tropické zahradě je hostům k dispozici sladkovodní bazén s opalovací
terasou. Lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma
Hotel disponuje celkem 120 pokoji (standard/superior), které jsou
rozmístěny do menších budov postavených v africkém stylu a rozmístěných
po nádherné tropické zahradě. Námi zvolená varianta vyšší kategorie pokojů
je dostatečně prostorná a komfortní s klimatizací, telefonem, trezorem,
minibarem, fénem a soukromou terasou.
Hosté hned vedle bazénu naleznou cocktail bar «La Teranga» a restauraci
«Le Calao» s výhledem na moře a tropické zahrady s vynikajícím výběrem
nápojů a také velmi chutné tradiční senegalské kuchyně.
All Inclusive zahrnuje snídani/oběd/odpolední svačinu/večeři. Nápoje k jídlu
- vodu, stolní víno (bílé/červené/růžové), místní pivo, sodu, čaj a kávu
(překapávanou). Nápoje v baru - místní pivo, vodu, sodu, stolní víno
(bílé/červené/růžové), čaj, bylinkový čaj, kávu (překapávanou), ovocné džusy
(z koncentrátu), místní ovocné džusy, koktejl dne (bez alkoholu nebo
s alkoholem), anýzovku, whisky, rum, gin a vodku.
Hotel nabízí hostům různé aktivity a relaxační služby - mezinárodní
a senegalskou hudební produkci, folklorní skupiny, módní přehlídky, obchod
se suvenýry, galerii s díly místních umělců, wifi, tv místnost, biliard a stolní
fotbal, stolní tenis, dětskou hernu, pétanque.

Hu-Fa Dental a.s, Moravní 909, Otrokovice
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ODBORNÁ ČÁST:
CENA:
ZÁLOHA:
CENA ZAHRNUJE:

pro lékaře i techniky - odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda
s místními stomatology
UPOZORNĚNÍ: Rádi zajistíme odborný program i pro jiné lékařské profese.
55 990 Kč/2 159 EUR (vč. poplatků a tax)
25 000 Kč/1 000 EUR (splatná na základě zaslané faktury)


pojištění léčebných výloh + asistenci (pojištěno u Evropské cestovní pojišťovny,
léčebné výlohy do výše 5,4 mil Kč vč. zubního ošetření; toto nelze z ceny zájezdu
vyjmout)







pojištění CK proti úpadku
dopravu (letenka vč. poplatků, místní transfery)
ubytování ve 2 lůžkových pokojích (superior room) s All Inclusive
český doprovod a místního průvodce
odborný program včetně podkladů do daňového přiznání



cestovní připojištění (NEZAPOMEŇTE na něj, prosím - je nutno toto přiobjednat

CENA NEZAHRNUJE:
zároveň s přihláškou - později NELZE!)




fakultativní výlety
případný příplatek za jednolůžkový pokoj; CK v případě přihlášení jedné
osoby negarantuje zajištění spolubydlícího; příplatek lze nalézt níže
v odstavci PŘÍPLATKY







připojištění COMFORT
připojištění OPTIMAL
Bandia (půldenní)
Goree & Růžové jezero (celodenní)
jednolůžkový pokoj

PŘÍPLATKY:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
VÍZA:

Hu-Fa Dental a.s, Moravní 909, Otrokovice

990 Kč
1 490 Kč
2 590 Kč/99 EUR
3 590 Kč/139 EUR
6 590 Kč/269 EUR

30. října 2018
nejsou vyžadována
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PROGRAM ZÁJEZDU:
Vzhledem k nepředvídatelným změnám letových řádů může být upraven program příletového/odletového dne; letecká společnost si vyhrazuje právo
změny času letů. Dovolujeme si Vás upozornit, že obrázky uvedené v programu mají ilustrační charakter!

27. LISTOPADU 2018: ÚTERÝ

ODLET PRAHA - ISTANBUL
 19:15 hod odlet z Prahy; letenku z Vídně Vám rádi zajistíme
 23:55 hod přílet do Istanbulu

28. LISTOPADU 2018: STŘEDA

ISTANBUL - DAKAR
 00:55 hod odlet do Dakaru
 06:05 hod přílet do Dakaru, odbavení osob a zavazadel
 Transfer do hotelu (cca 70 km), ubytování v hotelu Royam Hotel Saly 4*
s All Inclusive
 Volné odpoledne

29. - 30. LISTOPADU 2018: ČTV/PÁT

VOLNÝ DEN
 Volný den k relaxaci a poznávání okolí

1. PROSINCE 2018: SOBOTA

GOREE & RŮŽOVÉ JEZERO
 Celodenní fakultativní výlet Goree & Růžové jezero
 Odjezd z hotelu do Dakaru, přejezd trajektem na ostrov. Ostrov je ve
srovnáním s městem přístavem míru a klidu. Úzké a klidné uličky,
červené okrové domy zdobené bougainvilliemi dodávají místu nesporné
kouzlo. Goree, zařazeno na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO, je skutečným místem vzpomínání a památky: prošly tudy
miliony lidí, než byly odesláni do Ameriky, aby se stali otroky. Návštěva
domu otroků, kostela sv. Karla, historického muzea. Určitě se nechte
unášet uličkami a navštivte místní rukodělné dílny. Oběd v Chevalier de
Boufflers.
 Odpoledne přejezd k Růžovému jezeru, světově známému úžasnému
zázraku přírody. Jezero je proslulé svou pozoruhodnou růžovou vodou
(díky unikátním bakteriím a silnému obsahu soli), která se může
v závislosti na intenzitě slunečního záření změnit až na fialovou. Zastávka
v odsolovací továrně, návštěva vesnice Peul.
 Návrat do hotelu
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2. - 3. PROSINCE 2018: NED/PON

VOLNÝ DEN
 Volný den k relaxaci a poznávání okolí

4. PROSINCE 2018: ÚTERÝ

BANDIA SAFARI
 Půldenní fakultativní výlet do rezervace Bandia
 Odjezd z hotelu do přírodní rezervace Bandia, skutečného ekologického
klenotu Senegalu. Po mnoha letech práce se zde podařilo obnovit
nádhernou domácí flóru a některé živočišné druhy, z nichž mnohé, kvůli
pytláctví a rozvoji civilizace, postupně zmizely ze Senegalu. Bandia se
nachází 65 km od Dakaru a 15 km od Saly.
 Během krátkého safari uvidíme na dosah ruky různá africká zvířata.
V impozantní scenérii obrovských baobabů, trnových keřů a bujné
vegetace jsou stáda velkých antilop, žiraf, nosorožců, buvolů a gazel.
Park se rozkládá na ploše 3.500 hektarů. V parku můžete také vidět
repliky pyramid v Serere s pohřebními komorami s obrazem griotů tradičních zpěváků.
 Návrat do hotelu

5. - 6. PROSINCE 2018: STŘ/ČTV

VOLNÝ DEN/ODLET





7. PROSINCE 2018: PÁTEK

Volný den k relaxaci a poznávání okolí
Pokoje a služby hotelu nám budou k dispozici až do odjezdu.
18:00 hod odjezd na letiště
22:00 hod odlet do Istanbulu

ODLET - ISTANBUL/PRAHA
 07:45 hod přílet do Istanbulu
 13:40 hod odlet do Prahy
 14:20 hod přílet do Prahy
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