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dobrodružství v sedle

Jezdecká dovolená a jezdecké safari po celém světě.

Cestovani.
nejprve ztratis rec,
potom se z tebe stane vypravec pribehu.
www.pferdesafari.cz
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Společnost pferdesafari doporučuje nosit jezdeckou helmu při všech vyjížďkách.
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Majitel Rainer Hageloch na safari u Philipa a Gerti z Wait a Little.

Naše filozofie
Fascinující propojení jezdectví a dobrodružství.
Z našich safari si odnesete jedinečné zážitky z bezprostředního kontaktu s divokými zvířaty v jejich přirozeném prostředí.V nabídce pferdesafari najdete vyjížďky, které si plnohodnotně vychutnají ti, kteří s objevováním světa z koňského sedla teprve začínají, stejně jako náročnější jízdy v terénu, jež svými nároky uspokojí i zkušené jezdce. Program Vám dokážou naši partneři na místě
přizpůsobit na míru přesně podle vašich potřeb. Velkým pomocníkem jsou v tomto ohledu perfektně vytrénovaní a spolehliví koně zvyklí na místní podmínky, stejně jako menší počet účastníků
zájezdů, což umožňuje poskytnout každému individuální přístup trenérů a průvodců.
U všech našich jízd dbáme na smysl pro detail. Hostitelé se těší, že se s Vámi podělí o svou vášeň pro zemi, lidi a přírodu. Naši průvodci mají veškerou nutnou kvalifikaci potřebnou pro danou zemi
a jejich profesionální chování k přírodě, divočině, zvířatům, koním a lidem obohatí Vaši dovolenou o nové poznatky. Samozřejmě pro nás mají nejvyšší prioritu koně. Nevšímáme si jen toho, zda
se o ně dobře pečuje a jsou v dobrém stavu, nýbrž také na to, zda jsou pro své prostředí odpovídajícím způsobem trénováni a vycvičeni. Příjemně se na nich jezdí, jsou si jistí svým krokem a jsou
spolehliví také v těžkém terénu. Velký důraz se klade na postroje. Pferdesafari si dalo za cíl nabízet v každé zemi ty nejlepší jízdy, přičemž se jezdecký a životní styl samozřejmě v každé zemi liší.
Prosím, kontaktujte náš pferdesafari tým pro detailnější informace o jezdeckých stylech, chovu koní a způsobu života na různých farmách.
Velký důraz na kvalitu ale neklademe jen na koně a vybavení. Také ubytování našich hostitelů nabízí maximální komfort a atmosféru. V programu je vše od pohodlí typického pro danou zemi
přes dobrodružné stany až po luxus typický pro safari. Ani po kulinářské stránce nepřichází požitek zkrátka: servírují se jídla typická pro danou zemi s mezinárodními vlivy a většinou s dobrými
tuzemskými víny.
Naše jezdecké farmy navštěvujeme pravidelně, abychom si neustále znovu prověřovali poměry v místě. Během let se tím vytvořil přátelských vztah k jednotlivým farmám, což zajišťuje stálou
péči o naše vzácné klienty. Díky rozsáhlému a individuálnímu poradenství nabízí pferdesafari to nejlepší, aby právě pro Vás našla tu pravou jezdeckou dovolenou.

Rainer Hageloch
majitel společnosti
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Tomáš v Jižní Africe se chystá zkrotit geparda.

Vážení a milí přátelé,
Co si takhle posedět u bazénu s gepardem. Na vycházce v sedle metr od stádečka nosorožců. Objevovat na absolutně skvěle trénovaných koních úžasné krásy přírody? Nebo raději kulturněhistorický trip v doprovodu představitele jedné z nejstarších šlechtických rodin v Indii? Tak toto všechno a mnoho dalších neskutečných zážitků můžete zažít s CK pferdesafari.
Stačí si detailně přečíst tento katalog a zavolat nám. Zorganizujeme Vám dovolenou, na jakou opravdu nezapomenete. Doslovně platí – při cestování s pferdesafari nejdříve ztratíte řeč, a potom
po návratu domů se z Vás stanou nadlouho ti nejpoutavější „vypravěči“ příběhů. Je to proto, že při výběru každé nabídky kdekoliv na světě se dává maximální důraz na kombinaci několika
klíčových faktorů:
a.
b.
c.
d.

Nejlepší jízda na koni v dané zemi
Fascinující příroda a prostředí okolo Vás
Vynikající zázemí (ubytování, strava) vycházející z tradičních hodnot země/místa kde se nacházíte
Smysl pro absolutní detail. Maximálně individuální přístup ke každému klientovi.

Myslíme i na ty, co nepropadli vášni ježdění. Váš nejezdící doprovod, rodinná dovolená s dětmi, parta složená z jezdců a nejezdců – v podstatě v každé zemi máme pro Vás připravené skvělé
řešení. Ušít na míru Vaši dovolenou, aby to byl zážitek na celý život, není pro nás fráze. A toto je hlavní důvod, proč se značka pferdesafari rozhodla pro vstup do zemí střední a východní Evropy.
Proč byste něco takového nemohli konečně zažít i vy?

Tomáš Vášáry
pferdesafari CEE

Polar Hestar, Island

Jakotango, Argentina

„Dovolená na Islandu byla neskutečně krásná!“
- Elvira -

„Byl to jedinečný zážitek, na nějž nikdy nezapomenu!“

Wait A Little, Jižní Afrika

Jízda pouští, Namibie

- Roland -

„Bylo to taaaaak krásné! Vše bylo perfektní: nádherná krajina, fantastický hostitel, znamenití koně, chutné jídlo, nezapomenutelné vyjížďky,
pěkné počasí, neuvěřitelná místa a velmi příjemní spolucestovatelé.
Prostě je to malý kousek nebe.“
- Alice -
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„Jedeš-li autem po poušti, vidíš ji – s koněm ji prožiješ. Děkuji za tento
nezapomenutelný zážitek.“
- Sandra -

Limpopo Horse Safari, Botswana
„Byl to sportovní jezdecký vrchol s dlouhým cvalem a malými
skoky na nejlépe vycvičených koních a se vždy dobře naladěným a

Okavango Horse Safari, Botswana
„Ať delta Okavanga, Wait A Little nebo Kambaku – dovolená s
pferdesafari jsou momenty v životě, které by nemohly být cennější.“
- Marion -

zkušeným průvodcem. Doufám, že si budu moci takovouto jízdu
někdy zopakovat …“
- Steffi -

Ol Donyo, Keňa

Mandra Edera, Sardínie
„Opět jednou skvělá dovolená díky Vám a
nádherným cílům cest, které jste vybrali.“
- Anabel -

„Nádherná fauna, fantastičtí koně, hostitelé, kteří splnili každé přání.
Kilometry dlouhé cválání dechberoucí přírodou. Prostě to nejkrásnější,
co jsem kdy zažila.“
- Nancy -

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Náš tým
Rainer Hageloch

Katharina Luz

Rainer Hageloch je jednatelem společnosti a společně s
Gerti a Philipem Kusselerovými majitelem firmy
pferdesafari. Sám jezdí drezuru a skáče na koni a po
nějakou dobu pokouší se o chov koní.
Rainer vyzkoušel téměř všechny naše jízdy na koni a
zcela propadl africkému viru – v případě detailních
dotazů na Afriku je naším žolíkem v týmu.

Katharina Luz dokončila studijní obor pracovní
jezdec/ošetřovatel a díky studiu marketingu je jako
stvořená pro náš marketing a vývoj produktů. Úspěšně
jezdí drezuru, skáče a dělá všestrannost až po nejvyšší
úroveň a klade přitom největší pozornost při výběru
našeho partnera na trénink a stav koní.

- majitel -

- Marketing & produkty -

Máte-li detailní otázky ke koním, výbavě, jízdám atd., je
Katharina tou správnou kontaktní osobou.

Tomáš Vášáry
- pferdesafari CEE -

Tomáš má na starosti všechny klienty ze střední a
východní Evropy, resp. se stará o vývoj produktů v těchto
zemích. Jízdě na koních se dlouhou dobu věnoval na
sportovní úrovni (moderní pětiboj, skoky).
Tomáš a jeho tým jsou připraveni zodpovídat a
zorganizovat všechny potřebné detaily k dovolené ušité
přesně na Vaši míru. V případě potřeby, například řečové
bariéry, může být také Vaším průvodcem na výletech s
pferdesafari po celém světě.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Trvale udržitelný rozvoj
Klademe důraz na to, aby naši partneři dbali na udržitelný rozvoj jejich podnikání. Mnozí z nich podporují projekty na ochranu přírody, lokální rozvoj škol nebo projekty práce pro obec.

•

Daktari Bush School & Wildlife Orphanage
Wait A Little – African Big Five Horse Safari, Jižní Afrika

•

Akce pro Spes Bona Hostel & Další vzdělávání v Německu
Kambaku Safari Lodge, Namibie

•

Zodpovědný turismus
Okavango Horse Safaris, Botswana

•

Siwash Green Plan: instalace solárních zařízení, používání lokálních a regionálních produktů, nádrže na zachycení dešťové vody
Siwash Lake Ranch, Kanada

•

Metody pěstování zohledňující životní prostředí, používání lokálních produktů, podpora místních škol
Los Potreros, Argentina

•

Projekty na ochranu a chov různých druhů antilop, leopardů a nosorožců
The Ant Collection, Jižní Afrika

•

Provozování zavlažovacího čerpadla na základě 100 % rostlinného oleje
Rocking Z Guest Ranch, Montana

Pokud se chcete dozvědět více o rozvojových projektech našich partnerů tak nás jednoduše kontaktujte poštou nebo e-mailem.
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SAVE THE
KARONGWE RHINO

eine Initiative von pferdesafari.de

14

Save the Karongwe Rhino
Karongwe Game Reserve

Pytláctví u nosorožců v Africe
Pytláctví dosáhlo u nosorožců
v Africe bohužel nedozírného
rozměru. Počet nosorožců chycených pytláky mezitím převyšuje
počet nových přírůstků.
Co to znamená?
V Africe žije ještě kolem
5.000 černých a 20.000 bílých
nosorožců. V roce 2013 pytláci pochytali více než 1.000 nosorožců,
v tomto roce to bylo na konci
června již přes 500 kusů. Březost
u nosorožců trvá 14 měsíců a
nezřídka vynechají jeden rok,
tzn. že je možné počítat s novým
miminkem jednou za tři roky.
Přírůstek je tedy mezi 5 a 8%.
25 % nosorožců žije v soukromých rezervacích pro divokou
zvěř. Tam jsou nejlépe chráněni,
protože jsou rezervace přehledné
a skupiny lidí bojující proti
pytlákům dávají na vzácná zvířata
pozor denně 24 hodin.
Většinu nosorožců pytláci pochy-

tají v Krugerově národním parku, protože kvůli jeho velikosti
lze park jen obtížně zabezpečit.
Právě proto jej podporují stát a
dobročinné organizace, zatímco v
soukromých rezervacích se musí
z velké části postarat o ochranu
svých nosorožců majitelé sami a
musí nést riziko.
Z tohoto důvodu jsme se my z
Pferdesafari rozhodli podporovat
soukromou rezervaci Karongwe
Game Reserve, kde se nachází
naše farma Wait A Little.

Rezervace Karongwe Game Reserve leží ve východních Dračích
horách a rozprostírá se na ploše
8.500 ha. Kromě zbývajících Big
Five (pět velkých divokých zvířat)
je to domov pro více než 20 bílých
nosorožců.

tímto rizikovým faktorem pytláci
počítat nemohou.
Váš finanční dar jde ze 100 %
přímo na ochranu nosorožců Karongwe a nikoli na financování
organizačních struktur nebo podobné záležitosti.

Naše farma Wait A Little se
nachází na Karongwe, Gerti a Philip Kusselerovi jsou spolumajiteli
rezervace. Kromě běžného podnikání Wait A Little se společně
zasazují s ostatními vlastníky
půdy za ochranu a zachování rezervace.
Karongwe zavedlo svůj vlastní
program na ochranu nosorožců
– přes den a v noci hlídají v rezervaci kontrolní patroly, denně
se kontrolují ploty kvůli vloupání
a jsou kontrolována i vzdálenější
místa.
Další výhodou je přítomnost
jezdců v rezervaci, kteří nejezdí
pouze po zpevněných cestách. S

pferdesafari
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pferdesafari jako sponzor Stuttgart German Masters 2013, Ingrid Klimke a Hale Bob.

Všeobecné informace
Všechny detailní informace o každém z našich zájezdů naleznete na našich internetových stránkách s fotkami, plánovaným průběhem cest, termíny a cenami.
Ceny
Každá cena v tomto katalogu je pro Vás vodítkem, a v závislosti na kolísání měny se jedná o nejvýhodnější sezónní cenu. Ceny zpravidla zahrnují ubytování, plnou penzi a jezdecký program. Cena
neobsahuje příjezd do cílové oblasti. Prosím, dávejte však pozor na to, že podle té které jízdy mohou být v ceně zahrnuta rozdílná plnění.
Lety
Díky úzké spolupráci se společností Invia Vám můžeme nabídnout výborné ceny letenek do různých destinací, stačí otevřít banner letenky na našich webových stránkach www.pferdesafari.cz .
Všechny naše zájezdy jsou koncipovány tak, že si svůj příjezd do cílového místa můžete uzpůsobit individuálně: buď si můžete lety objednat sami, nebo to vyřídíme my - zcela jak si budete přát!
Prosím respektujte však, že v případě vlastní rezervace letů si s námi musíte odsouhlasit, zda je příjezd na Vaši jezdeckou safari takto vhodný.
Nezávazná rezervace
Zpravidla Vám můžeme dát nezávaznou rezervaci na každou z našich jezdeckých cest.
Rezervační formulář
Od každého jezdce potřebujeme vyplnit rezervační formulář. Tyto údaje neslouží jen jako potvrzení rezervace, ale potřebují je především jezdecké farmy. Informujeme naše partnery v místě o
Vašich jezdeckých dovednostech, tak aby byl již předem zajištěn správný výběr Vašeho koně.
Doplňkové cesty
Chcete poznat atmosféru dané země ještě před tím, než dobrodružství na safari začne? Nebo byste rádi chvíli relaxovali po dnech strávených v sedle ve společnosti výborné kuchyně, wellness a v
přátelském prostředí? Máte skvělou možnost prodloužit si svůj pobyt v exkluzivních hostinských domech a resortech. Rádi pro Vás dopředu zařídíme veškeré rezervace a transfery.
Omezení váhy
Téměř u všech jezdeckých cest máme omezení váhy na 95 kg. V případě dotazů se, prosím, obraťte na tým pferdesafari.
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INGRIDS FAVORITES

are ... designed for graceful wrists.
With a bridle length of only 6 cm and a narrower calf leather strap,
the DIMACCI® band hugs stylishly around your arm.
Two-time Team
Olympic Champion
Ingrid Klimke

Všeobecné informace
Slevy u dětí
U většiny jezdeckých dovolených, kterých se mohou účastnit děti, máme slevu na děti. Tuto slevu naleznete na našich webových stránkách u aktuálních zájezdů. U slevy na dítě se předpokládá,
že děti budou ubytovány v pokoji rodičů.
Skupiny
Mnohé z našich zájezdů mohou být také rezervovány výlučně pro privátní skupiny. Skupinu zpravidla tvoří 6 – 8 jezdců. V těchto případech může být plánovaný průběh cesty upraven individuálně
a podle konkrétní jezdecké cesty nabízíme speciální cenu pro skupinu.
Cestovní pasy
Potřebujete cestovní pas, který musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z cesty a má minimálně dvě volné stránky. Stejně tak potřebujete do některých zemí vízum. Prosím informujte se před
cestou u našeho týmu pferdesafari nebo na příslušném velvyslanectví o příslušných nařízeních země, do níž cestujete.
Fotografie
Zajímají nás vždy nové a aktuální fotografie z Vašich jezdeckých dovolených a nejlepší fotografie. Pokud k tomu dáte souhlas, otiskneme je v našem katalogu.
Bezpečnost při jízdách na koni
Doporučujeme pro Vaši vlastní bezpečnost, abyste při všech jízdách na koni nosili jezdeckou helmu. Některé farmy nabízejí zapůjčení jezdecké helmy. Nemůžeme zaručit, že Vám tyto helmy
budou sedět a že jich bude dostatek k dispozici, proto je vždy lepší přivézt si svou vlastní helmu. Během vyjížděk na koni nebo v blízkosti koní se musíte řídit instrukcemi konkrétního průvodce.
Zdravotní pojištění do zahraničí
Podmínkou Vaší účasti na všech jezdeckých cestách je platné cestovní pojištění. Údaje o pojištění vyplňujete v rezervačním formuláři. Ověřte si prosím, zda se Vaše cestovní pojištení vztahuje i na
specifické aktivity, jako je jezdectví ve volné přírodě v zahraničí. Díky spolupráci s renomovanou společností AXA ASSISTANCE Vám může pferdesafari nabídnout balíčky pojistných služeb, které
plně pokrývají nejen sportovní aktivity během safari, ale zaručí vám jistotu během celého zájezdu.
Jezdecké akce
Poznejte náš tým osobně. Každý rok nás naleznete na CHIO v Cáchách a na Stuttgart German Masters ve Stuttgartu. Na našich internetových stránkách se dozvíte o dalších termínech a akcích.
Pferdesafari podporuje především jezdecký sport a neustále se angažuje na velkých a malých závodech jako sponzor.
Wait A Little
Wait A Little je naše vlastní farma v Jižní Africe. Majitelé farmy Gerti a Phillip Kusselerovi jsou vlastníky pferdesafari.
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Ingrid Klimke se svými přítelkyněmi Carmen a Anne na safari v Botswaně během návštěvy Limpopo Valley Horse Safari.

pferdesafari a Ingrid Klimke
pferdesafari a farma Wait A Little byly sponzory jezdecké safari, kterou vyhrála v roce 2012 Ingrid Klimke se
svým koněm Horsewares Hale Bob na Indoor Derby německého mistrovství ve Stuttgartu.
Z této čestné ceny se vyvinula spolupráce, která trvá od roku 2013 – Ingrid Klimke navštěvuje každý rok
jednu z našich farem a prověřuje pro Vás v místě jízdy, ubytování a samozřejmě kvalitu koní.
pferdesafari těší, že může Ingrid Klimke a její čtyřnohé partnery doprovázet na jejich sportovní cestě –
konec konců jedná se zde o spolupráci, při níž se scházejí vášeň pro jezdectví, skvělí koně a touha po cizích
zemích a kulturách!
Pokud to čas Ingrid Klimke dovolí, naleznete ji na autogramiádě na jedné z našich akcí u našeho veletržního
stánku.

Ingrid Klimke hostem na farmě Wait A Little.
Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Hodnota & cena snu
- struktura ceny našich cest.

•

Naším nejdůležitějším kritériem při výběru našeho partnera je v každém případě prvotřídní péče o koně. Každý „koňák“ dokáže pochopit, že šetřit zde není na místě. Důkladný trénink zvířat
je zcela nutný, aby se kůň vycvičil a udržoval ve formě pro každodenní život jako pracovní zvíře, jako jezdecký kůň pro nejrůznější požadavky. U nás nenajdete žádná unavená upracovaná
čtyřnohá zvířata, ale fyzicky a psychicky zdravé, silné a výkonné koně, kteří jsou součástí funkčního stáda. Také vysloužilá zvířata zde mají dobré místo. Klademe velký důraz na krmení a
výbavu, neboť jen když jsou vhodné rámcové podmínky, může se všem zúčastněným dařit dobře. Zvířata jsou spokojená teprve tehdy, když je neposuzujeme jako bonus pro turisty, ale
jako sportovní partnery, přátele a „spolupracovníky“.

•

Kde jde o blaho zvířat, nesmí se šetřit ani na blahu spolupracovníků. Slušná mzda, dobré pracovní podmínky a závazné obchodní vztahy jsou pro nás samozřejmostí.

•

Kouzlo našich cest spočívá často v tom, že Vás jízdy zavedou do vzdálených oblastí, kam byste sotva došli pěšky nebo dojeli terénním vozidlem. Přitom se často jedná o přírodní chráněnou
oblast. Logistika, která se za takovouto jezdeckou cestou skrývá, je zvláště, když v místě nocujete, drahá a spojená s vysokými náklady. „Dopravně výhodné“ jsou tyto vysněné cíle nakonec
zřídka! Pro nás je ale samozřejmé jednat tak spolehlivě a tak pozorně, jak je v oblasti, v níž naše cesty pořádáme, možné. Naším měřítkem je, abychom místa, která navštívíme a cesty,po
kterých projdeme, zanechali v takovém stavu, jako kdybychom tam nikdy nebyli.

•

Jako návštěvník přispíváte aktivně k ochraně zvířat a přírody. Soukromé rezervace, sociální iniciativy a projekty na ochranu životního prostředí profitují z Vaší návštěvy. Příjmy z turismu
umožňují myslet na více, než jen na pouhé pokrytí nákladů, a investovat do lidí a přírody v místě.

•

Kdo s námi plánuje svou cestu, dostane před začátkem, během a po skončení cesty tu nejlepší možnou péči. V cíli cesty se o Vás osobně postarají majitelé a průvodci. Podle našeho názoru
jde při Vaší dovolené o VÁS. Nebudeme Vás brát jenom jako zákazníky, všude Vás budeme vítat jako naše hosty.

•

Těšte se kromě toho na pěkné, pohodlné a z velké části luxusní ubytování. Ať v lodgi nebo v safari stanu, farmářském domě nebo mongolské jurtě Vaši hostitelé udělají vše pro to, aby
uspořádali Váš pobyt tak, že se budete cítit docela jako doma!

•

Známe naše zájezdy, naše obchodní partnery a skutečnosti v místě. Pravidelně navštěvujeme naše partnerské farmy, abychom prováděli kontroly z hlediska kvality. Bezprostředně z toho
máte prospěch, protože doporučujeme jen to, co si doporučení zaslouží.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Jízdy

| Evropa
Berlín

Německo
Stuttgart
1

Mnichov

Rakousko
Itálie
2

Řím

Sardinie

3
Cagliari
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1
2
3

zámek Sindlingen
Jezdecké centrum Berardenga
Mandra Edera

S. 28
S. 30
S. 32

Irsko
4
Dublin

Velká Británie
Nizozemsko
Belgie
Lucembursko
Francie

Portugalsko
6
Lisabon

Španlsko

Barcelona

4
5
6

An Sibin Lodge
Sierra Nevada
Solar do Espirito Santo

S. 34
S. 36
S. 38

5
Malaga

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Jezdecké delikatesy v půvabné krajině.

Německo - zámek Sindlingen a Fit 4 Safari

Dobře připraveni si budete naplno užívat Vaši jezdeckou dovolenou. Budete se cítit bezpečně v sedle také v
nezvyklém terénu a ve skupině. Našim přátelům safari
nabízíme speciální přípravný program „Fit 4 Safari“:
Jezděte dvakrát denně na tréninkovém prostranství
u areálu, k čemuž patří také terénní kurz s některými
přírodními překážkami, nebo podnikejte vyjížďky do
překrásného okolí.
28

Budete mít k dispozici řadu dobře vycvičených sportovních koní. Můžete ale sebou přivézt také svého vlastního koně – je tady dostatečný počet boxů pro hosty.
Vaším jezdeckým hotelem je 500 let starý zámek, dříve
část domény vévody z Württembergu. Přenocujete v
tradičně zařízených pokojích a strávíte večery v příjemné
restauraci hotelu s regionální kuchyní. Mezitím si
můžete odpočinout na zahradě zámeckého dvora nebo
si udělat výlety do univerzitního města Tübingen nebo

blízkého Schwarzwaldu.
Zkušený koňský odborník Fritz Pape trénuje bádenskowürrtembergské jezdce všstrannosti.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Jezdecký výcvik
Speciální terénní trénink
Drezura/skákání/všestrannost
Hon/trénink honu
Vlastní kůň možný
Zámecký hotel

Cílové letiště: Stuttgart
1 týden plná penze/osoba

od 25.900,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Vychutnávat si toskánské víno a krajinu.

Itálie - Jezdecké centrum Berardenga

Berardenga Riding Centre se nachází uprostřed malebných kopců Chianti nedaleko středověkého města
Siena – ideální výchozí bod, abychom objevovali Toskánsko s jeho venkovským a historickým kouzlem!
Zde se snoubí zcela prvotřídní tradice a provázanost
s domovem s profesionalitou a dokonalým výcvikem
pro jezdce všech úrovní. Sympatičtí majitelé Sadio a
Donatella provádějí jízdy a jezdecký výcvik osobně,
jsou jezdeckými učiteli italského jezdeckého sdružení
30

(FISE) a mají dvacetileté zkušenosti s prací s koňmi a
jezdci. Sadio a Donatella mají vysoké požadavky na své
koně, které si pečlivě vybírají podle jejich charakteru a
jejich vycvičených jezdeckých vlastností.
Hlavní dům pochází z 19. století a je obklopen
půvabnou zahradou. Ložnice mají nádherný výhled
na pole a středověký zámek a jsou vybaveny typickým
toskánským nábytkem.

Přilehlý statek je certifikovaný biopodnik a pro chutná
jídla z tradiční toskánské kuchyně se používají vlastní
produkty. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na
skvělé víno z této oblasti. Nechte se hýčkat!
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Tos
Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Rodinné nabídky
Denní výlety
Putování na koni
Jezdecká výuka
Drezura/skákání/všestrannost
2-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
Typicky toskánský venkovský dům
Bazén
Ochutnávky vína

Cílové letiště: Florencie
7 nocí B&B/osoba

od 22.800,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Divoce-romantický ostrov na hřbetu ušlechtilých koní.

Sardinie - Mandra Edera
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Statek Mandra Edera nabízí jedinečný zážitek: Objevte tento nádherný ostrov s jeho okouzlující přírodou.
Jezděte po historických stezkách sardinských ovčáků,
procestujte prastaré dubové lesy.
Obdivujte rozeklané horské masivy z vápence a
sopečných kamenů, které voda a vítr formovaly po
tisíciletí do zvláštních skulptur. Cválejte po bílých
písečných plážích. Objevujte Sardinii na koni! Vedení skupiny se ujme zkušený a kvalifikovaný jez32

decký učitel. Díky jeho dlouholetým kontaktům na
okolní sedláky a pastýře se skupina dostane také do
regionů, které normálně nejsou přístupné žádným
cestovatelům. Vícedenní putování na koni je vhodné
jak pro pokročilé začátečníky, tak i pro ty, kteří už mají
fundované zkušenosti s jízdou v terénu. Měli byste
si být v každém případě jistí jak v klusu, tak ve cvalu
na delší trasy. K pobytu na statku Mandra Edera jsou
srdečně vítáni jezdci všech úrovní, od začátečníků až

po pokročilé. Zde může být jezdecký program upraven
individuálně podle Vašich potřeb.
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Vysněn s, prostě pro
nás, vá
Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety/ putování na koni
Vyjížďky na pláži
Speciální distanční trénink a jízdy
Jezdecký výcvik
Drezura/ skákání/ distanční jízdy
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Statek s rodinnou atmosférou
Bazén

Cílová letiště: Olbia, Alghero, Cagliari
1 týden polopenze/osoba
od 22.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Ráj pro milovníky přírody.

Irsko - An Sibin Lodge

An Sibin Lodge leží na venkovském západě Irska, jen
několik málo kilometrů od malých vesnic Whitegate
a Mountshannon. Lodge je obklopena mírnými kopci
Slieve Aughty Mounains s nekonečnými cestami pro
vyjížďky do okolí.
Na hřbetu koně prozkoumáte rozlehlou krajinu
vřesovišť a bažin. Pokaždé Vás potěší výhled na mocnou řeku Shannon a pastviny, které jsou obklopeny
takřka nekonečnými starými přírodními kamennými
34

zdmi. Každý den nabízí něco pěkného a nasáklého
historií: od zbytků palírny až po velký panský dům s
upravenými zahradami obehnanými zdmi.
Při jízdách v An Sibin Lodge se bydlí buď na historickém
statku, nebo ve vybraném ubytování na jezdecké trase. Seznámíte se s blízkým okolím na koňském hřbetu.
Zde v srdci irské přírody naleznou svou ideální dovolenou jak zkušení jezdci, tak začátečníci. Prožijte jezdecký sen na zeleném ostrově: idylické keltské stezky

Vás provedou historickými hrabstvími Galway a Clare,
jakož i jedinečným národním parkem Burren.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety/ Putování na koni
Putování s osly
Honební jízdy
Jezdecká výuka
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
300 let starý statek

Cílové letiště: Shannon
1 týden – plná penze/osoba

od 25.200,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Prvotřídní koně v náročném jezdeckém terénu.

Španělsko - Sierra Nevada

Pohoří La Alpujarra předsunuté jižnímu okraji Sierra
Nevady je svou nádhernou a rozmanitou krajinou jednou z nejvíce vzrušujících oblastí Evropy pro putování
na koni.
Pod odborným vedením je možné seznámit se během
týdenní jezdecké dovolené a krátkých vyjížděk s tímto jedinečným a úchvatným regionem. Dallas Love
je majitelkou nejstarší jezdecké stáje Alpujarras. Již
22 let přinášejí její prvotřídní španělští koně mnoha
36

hostům nezapomenutelné momenty. Od dětství
nadšená jezdkyně zasvětila svůj život koním a založila
první jezdeckou stáj v La Alpujarra, v níž je v současné
sobě více než 20 koní.
Dallas spojuje hluboký vztah k tomuto horskému
regionu, a má fundované zkušenosti s cestami a
zvláštnostmi této oblasti. Jen málokdo je lépe obeznámen se skrytými údolími, prastarými stezkami a vodními cestami než ona. Během let získala díky kvalitě

svých jezdeckých dovolených a jezdeckých putování
skvělou pověst: výborní koně, fundované znalosti
tohoto horského světa a trasy pro vyjížďky, které ona
sama objevila - to všechno jsou přitom jen některá její
tajemství úspěchu.
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osob
Zkušení jezdci
Putování na koni
Dechberoucí krajina
5-6 hodin jízdy denně s přestávkami
2-8 jezdců
Tradiční penziony
Osobní atmosféra

Cílové letiště: Malaga
4 noci plná penze/osoba

od 16.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Golegă – hostem v portugalském hlavním městě koní.

Portugalsko - Solar do Espírito Santo

Golegă, také známé jako hlavní město koní, je malé
portugalské město, v němž se celý život točí kolem
koní, jezdectví a jejich chovu. Každoročně v listopadu
zde můžete zažít velký koňský trh, který přiláká přátele,
chovatele a jezdce lusitánských koní z nejvzdálenějších
oblastí, aby se potěšili jejich půvabem a elegancí a aby
společně slavili. Nedaleko Golegă se nachází jezdecké
centrum Solar do Espirito Santo, které se také upsalo
lusitánským koním.
38

Ať jste začátečníci, nároční volnočasoví jezdci nebo
zkušení jezdci drezury, ať jste rodina, přátelé jezdectví
rozdílné jezdecké úrovně nebo jednotlivci – zde v Portugalsku si každý přijde na své! Moderní podmínky pro
trénink, nejlépe vytrénovaní koně pro výuku a zkušení
trenéři se postarají o denní okamžiky štěstí a motivující zážitky úspěchu.
Srdcem jezdeckého centra je panský dům postavený v
15. století s vlastní kaplí z 16. století. Ať už ve Vašem

útulném pokoji, u chutného jídla v restauraci nebo při
osvěžující koupeli v bazénu, zde je možné si skvěle
odpočinout!
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Začátečníci až zkušení jezdci
Denní výlety
Jezdecký výcvik
Drezura a skákání
2-4 hodiny jízdy denně s přestávkami
1-10 jezdců

Tradiční penzion
Osobní atmosféra
Bazén

Cílové letiště: Lisabon
6 nocí plná penze/osoba

od 33.200,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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SUCCESS ALL OVER THE WORLD

HIGHLIGHTS 2015:
January 24

Verden Auction | Sport Horses

March 28

Verden Auction | Sport Horses and Foals

May 9

Verden Auction | Sport Horses and Foals

July 18

Verden Auction | Sport Horses

August 5 - 9

Int. Dressage- and Show Jumping Festival

August 15

41st Elite-Auction of Foals and Broodmares

October 9/10

132nd Elite-Auction | Sport Horses and Foals

October 22 - 24

Stallion Licensing and Stallion Sales
licensed and non licensed stallions

November 7

Verden Auction | Sport Horses

November 28

Verden Auction | Sport Horses

HANNOVERANER VERBAND e. V.
Lindhooper Str. 92, D-27283 Verden, Germany
Phone: +49- 42 31- 673-0, Fax: +49- 42 31- 67 37 12, E-Mail: hannoveraner@hannoveraner.com
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HANNOVERANER | MEISTERWERKE DER ZUCHT | MASTERPIECES OF BREEDING

| Island

Jízdy

1
2

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Herríðarhóll
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Dobrodružství u nejdelšího fjordu Islandu.

Island - Polar Hestar
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Island – pravé vytoužené místo pro mnoho lidí! Zde
ukazuje Země svou živou vulkanickou tvář, zde je
kultura na takové úrovni jako sotva v jiné zemi a zde
je vlast legendárního islandského koně, který přišel
na ostrov s Vikingy. Na severu Islandu leží malebně u
nejdelšího fjordu Islandu – Eyjafjördur – farma Grytubakki. Odtud pojedete s Polar Hestar do odlehlých
údolí k Polárnímu moři a se stádem volně pobíhajících
koní do známé oblasti okolo Myvatn, Jezera komárů.
42

Čekají na Vás zvědaví mladí koně, záhadná města elfů,
zakopaný poklad Vikingů, půvabná údolí a krajiny řek
a kouzelný svět barev.
Na statku budete spát ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Jezdecké výpravy Vás často dovedou do nádherných osamělých míst, na břehy fjordu nebo do
širokých údolí, kde budete přespávat v chatkách nebo
stanech a kde můžete nejintenzivněji zažít Island.

Grytubakki leží asi 30 minut autem od Akureyri a jen
několik kilometrů od malé idylické rybářské vesnice
Grenivik. Velkým zpestřením je pro hosty, kteří nesdílejí takové nadšení pro koně, nebo pro doprovod,
který na koni nejezdí, putování do impozantních
Čedičových hor v létě a lyžařské túry v zimě.
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s
Začátečníci až zkušení jezdci
Denní výlety/ putování na koních
Dechberoucí krajina
Polární záře
Pozorování velryb
Stáda koní běžící společně s Vámi
4-6 hodin jízdy denně s přestávkami
4-14 jezdců
Tradiční penziony
Rodinná, autentická atmosféra
Duben - říjen
Cílové letiště: Reykjavik, Akureyri
4 noci plná penze/osoba
od 24.600,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Černé pláže a spící hory!

Island - Herríðarhóll

Na statku Herríđarhóll majitelů Renate Hannemann
a Arnar Jónsson se již po generace chovají islandští
koně. Někteří elitní koně země zde mají své kořeny.
Zažijte nedotčenou dalekou krajinu a okouzlení dobře
proježděnými islandskými koňmi v jejich vlasti.
V příjemných malých skupinách objevujte kouzelnou
přírodu jižního Islandu na staletých jezdeckých cestách. Večerním návratem na statek Herríđarhóll se
stanete přirozeným účastníkem života farmy a budete
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si užívat komfortu farmářského domu. Mimořádným
zážitkem je koupel v horkých lázních /tzv.Hot Pots/
přímo u domu nebo v horkém přírodním pramenu v blízkosti farmy. Také pro rodiny a nejezdce je
Herríđarhóll zážitkem! Vyberte si mezi vyjížďkami,
denními vyjížďkami, rybařením, pěším putováním,
prohlídkami památek.
Nebo si jednoduše užívejte při procházkách krajinu,
která uklidní Vaši duši.

Nabízíme možnost zažít „Landsmót“ a následně s
námi jet na týdenní cestu na koni.
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Horké
jih Isla
Zkušení jezdci
Denní výlety/ putování na koni
Fantastická krajina
Landsmot
Vyjížďky na pláži
5-6 hodin jízdy denně s přestávkami
1-8 jezdců
Tradiční penzion
Osobní atmosféra
Červen - září

Cílové letiště: Reykjavik
7 nocí plná penze/osoba

od 46.200,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Riders Choice

Jízdy

| Afrika
7
8
9

Kambaku Safari Lodge
Okapuka Horse Safari
Namib Desert Trail

S. 64
S. 66
S. 68

Mosambik
10

Swakopmund

9

Zimbabwe

11

7

13

Maun

8

12

Botswana

Windhoek

Gaborone

Mosambik Horse Safaris

13

2

Namibie

1
6

Maputo

Johannesburg

10
11
12

Ride & Walk
Okavango Horse Safaris
Limpopo Horse Safaris

3

Jižní Afrika
4
Cape Town
5
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S. 86

1
2
3
4
5
6

Wait A Little
Ant´s Nest & Ant´s Hill
Pakamisa
Wild Coast Horse Safari
Doornbosch
Kaapsehoop

S. 50
S. 62
S. 58
S. 56
S. 60
S. 54

S. 70
S. 74
S. 72

Uganda

Kea
16
18

15

Kongo

Nairobi
17

14

Mombasa

Tansanie
Dar es Salaam

Angola
Zambie

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Makoa Farm
Singita Grumeti Safari
Borana
Ol Donyo
Safaris Unlimited

S. 78
S. 76
S. 80
S. 82
S. 84
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Jezděte na koni v neobyčejné krajině a zažijte na vlastní kůži Big Five.

Jižní Afrika - Wait A Little

Vzrušující africké dobrodružství...
Docela blízko slavného Krugerova národního parku
v Jižní Africe nabízí Gerti a Phillip Kusselerovi z Wait
A Little velmi osobní a specializovaná jezdecká safari na soukromém pozemku o rozloze více než 35 000
hektarů.
Díky letitým zkušenostem a trpělivému tréninku se
koně naučili zůstat v klidu i v bezprostřední blízkosti
velkých divokých zvířat. Malé skupiny z výlučně do50

brých jezdců umožňují jedinečné pozorování zvířat
a sportovní jízdy na skvělých koních. Díky Gertině
kvalifikovanému výcviku přinášejí koně mnoho
radosti a společně s Phillipovými čtrnáctiletými
průvodcovskými zkušenostmi vzniká safari, které
zkušeným jezdcům nabízí to pravé vzrušení.
Jezděte jak s „Big Five“ – slony, nosorožci, buvoly, lvy
a leopardy – tak i s hyenami, hrochy, početnými druhy
antilop a žiraf. Užívejte si výbornou kuchyni a fantas-

tické ubytování. Malé skupiny s maximálně 7 hosty a
neustálá a osobní pozornost Gerti a Phillipa a jejich
spolupracovníků Vám zaručí nezapomenutelné safari.
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Zkušení jezdci
Program pro praktikanty
Denní výlety/ putování na koních
Big Five
Soukromá rezervace divokých zvířat
Sportovní jízda
4-6 hodin jízdy denně s přestávkami
2-7 jezdců
Luxusní safari stany
Osobní atmosféra
Bazén & masáže
Cílové letiště: Hoedspruit
7 nocí all incl./osoba
5 nocí all incl./osoba

od 89.000,- Kč
od 60.400,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Fantastická kombinace luxusu a čistého dobrodružství!

Jižní Afrika - Garonga Ride

Wait A Little organizuje na základě poptávky desetidenní jízdy. Safari se rozprostírá na cestě o délce 300
km a vede rozmanitou krajinou až do kempu Garonga
Camp v sousední rezervaci Makalali Reservat.
Kemp vedený majitelem má velmi soukromou a
odpočinkovou atmosféru. Na konci safari zde strávíme
tři noci, předtím než se vrátíme zpět do Wait A Little.
Poznejte na excelentních koních další oblasti s divokými zvířaty a fascinující krajinu. Safari začíná u Wait
52

A Little v rezervaci Karongwe Reservat, kde budete
jezdit na koni po dobu prvních tří dnů. Čtvrtý den vyrazíte brzy ráno. Dvě noci poté strávíte v kempu Xidulu
Lodge, abyste se odtud vydali dále na severovýchod,
až se dostanete do Garonga.
Camp nabízí vše, co si můžete k odpočinku přát:
masáže sala, koupel v buši, bazén, aromaterapie, procházky v buši, game drives. Zde budeme ráno dělat
delší vyjížďky, abychom si odpoledne odpočinuli.

Garonga Ride je pro Vás tou pravou kombinací fantastického luxusu a čistého dobrodružství. Dopřejte si
safari extra třídy!

užství &
r
d
o
r
b
lin, do
čné
Adrena ro velmi náro
luxus p
AFRIKA

Zkušení jezdci
Putování na koni
Big Five
Soukromá rezervace divokých zvířat
Sportovní jízda
4-7 hodin jízdy denně s přestávkami
4-7 jezdců
Luxusní safari stany
Ubytování v lodgích
Osobní atmosféra
Bazén
Masáže
Cílové letiště: Hoedspruit
9 nocí all incl./osoba

od 123.400,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Divocí koně, vzácní ptáci, město zlatokopů a Big 5 během jedné jízdy!

Jižní Afrika - Kaapsehoop

V bezprostřední blízkosti nejjižnější části Krugerova
národního parku leží v oblasti bez výskytu malárie
bývalé město zlatokopů Kaapsehoop. Zlatokopové
jsou už dlouho minulostí, a přesto oblast nabízí
několik cenných pokladů!
Jak obdivovatelé ptáků, tak obdivovatelé koní si
přijdou na své – v oblasti se vyskytuje přes 1.000
z části vzácných a vyhynutím ohrožených druhů
ptáků, mezi nimi velmi vzácná vlaštovka modrá.
54

Obdivovatelé koní znají tuto krajinu díky divokým
koním. Po odchodu zlatokopů zdivočeli koně, které
tam zanechali, a dnes žije přibližně 200 divokých koní
v malých až středněvelkých stádech v oblasti o rozloze
17.000 ha!
Zažijte při Vašich projížďkách původní krajinou divoké koně na vlastní kůži z hřbetu koně a putujte po
stopách zlatokopů v Kaapsehoop.

Abyste uspokojili touhu po velkých divokých zvířatech,
můžete strávit po Vaší vyjížďce do oblasti s divokými
koňmi nádherný čas plný dobrodružství v Krugerově
národním parku. Při doprovodných jízdách v džípu se
vypravíte s Vaším průvodcem hledat Big Five a všechny
ostatní krásy, které největší národní park Jižní Afriky
nabízí!
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Pokročilí až zkušení jezdci
Denní výlety
Putování na koni
Big Five v džípu
4-6 hodin jízdy denně s přestávkami
4-7 jezdců
Jednoduché ubytování ve farmářském domě
Jednoduché kempy v Krugerově národním parku
Osobní atmosféra

Cílové letiště: Kruger International Airport
6 nocí all incl./osoba
od 40.200.- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Neklidné moře, nedotčené pláže, překrásní koně a srdeční lidé – to je Wild Coast.

Jižní Afrika - Koňské safari na Divokém pobřeží

Nedotčené Wild Coast (Divoké pobřeží) patří se svými
zelenými kopci, romantickými lagunami, venkovskými vesnicemi a impozantními skalními útesy k
nejkrásnějším pobřežím Jižní Afriky. Zde je možné zažít
jihoafrickou kulturu ještě z velké části nenarušenou
turismem. Jezdecká dovolená na Wild Coast je rozmanitá a vzrušující: objevte nekonečné množství velkých
zátok, jezděte na koni cestou necestou do vzdálených
oblastí, přejíždějte malebné řeky a teplé laguny,
56

naučte se xhošské tradice a poslechněte si některé z
nejnapínavějších legend o této krajině. Každý den je
jiný a Vy poznáte zemi a lidi Jižní Afriky zcela novým
způsobem. Mírné kopce země jsou perfektní pro
dlouhé poklidné cválání. Seznamte se s jistotou kroku
Vašeho koně, když bude šplhat ve strmých údolích řek
nahoru nebo dolů. A zdánlivě nekonečné pláže zvou ke
vzrušujícím dostihům. Také po rychlém cvalu se koně
– hlavně jihoafričtí boerperdové a arabové – bez prob-

lému dají lehce "vzít spátky" do klidového režimu. Jsou
vyrovnaní a vycvičení k jezdectví a pro děti samotné
jsou spolehlivými partnery, které lze lehce kontrolovat.
Zdraví koní a radost jezdců jsou na prvním místě.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Program pro praktikanty
Denní výlety / Putování na koni
Vyjížďky na pláži
Soukromá rezervace divokých zvířat
Sportovní jízdy
Projížďky tradičními xhošskými vesnicemi
3-5 hodin jízdy denně s přestávkami
2-6 jezdců
Jednoduché ubytování na farmě

Cílové letiště: East London
7 nocí plná penze/osoba

od 55.400,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Kombinace velkolepé přírody a stád divokých zvířat, kterými můžete projíždět, jsou jedinečné.

Jižní Afrika - Pakamisa

Soukromá rezervace divokých zvířat Pakamisa v
jihoafrické provincii Kwa Zulu Natal není veřejně
přístupná, a tak jezdec zažívá exkluzivně nádherný
svět africké buše s její jedinečnou rozmanitostí v
podobě divokých zvířat a exotických rostlin. Čekají na
Vás žirafy, zebry, pakoně, prasata bradavičnatá a prasata bušová, africké antilopy kudu, nyaly, impaly, lesoni pestří, bahnivci stepní, chocholatky šedé, kozorožci,
paviáni, jakož i velké množství malé srstnaté zvěře a
58

plazů; nesmíme zapomenout ani na stovky pestrých
druhů ptáků.
Safari na koni je skvělým zážitkem pro ty, kteří chtějí
spojit jezdeckou zábavu se svou láskou k přírodě a
vzrušením z divočiny.
Je to dobrodružství, které Vám najednou a na vlastní
kůži zprostředkuje zážitky z přírody, prostředí a kultury
Afriky. Koně a jezdci splynou s okolím a podělí se o ty

samé pohledy, vůně a zvuky – o celou vzrušující atmosféru africké divočiny.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Soukromá rezervace divokých zvířat
Chov arabů
Pozorování ptáků
Lukostřelba a střelba na hliněné holuby
3-5 hodin jízdy denně s přestávkami
2-6 jezdců
Luxusní lodge
Bazén

Cílové letiště: Johannesburg/ Richards Bay
7 nocí plná penze/osoba
od 35.400,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Výlety do celého kapského regionu a jízdy na koni v soukromé rezervaci divokých zvířat.

Jižní Afrika - Doornbosch

Nádherný penzion v jižním West Kap je právě to
pravé pro lidi na dovolené, kteří hledají soukromí
a odpočinek. Pokud si chcete užít klidu a v přírodní
chráněné oblasti bez výskytu malárie pozorovat antilopy skákavé, antilopy, zebry a ptactvo, je Doornbosch
přesně to pravé pro Vás!
Tradiční usedlost s bazénem je součástí farmy o rozloze
5000 hektarů. Leží stranou jakékoli hektiky a je vhodná odpočinku a aktivitám – pro páry, rodiny s dětmi a
60

menší skupiny. Dopřejte si pořádný oddech a objevujte
při procházkách koně, poníky, husy a pštrosy. Čerstvé
ovoce a zelenina ze zahrady, vajíčka od spokojených
slepic a čerstvé mléko, jakož i přírodní med slibují čistý
požitek a skvělý start dne.
Na farmě můžete po celý rok jezdit na spolehlivých
koních, na horských kolech a dělat pěší túry. Můžete
si na farmě nechat ukázat každodenní práce nebo se

nechat odvézt do hor. V létě je pro Vás vždy příjemné
osvěžení v bazénu a v zimě praská oheň v krbu.
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Začátečníci se základními znalostmi až po
zkušené jezdce
Děti a nejezdci
Denní výlety
Pozorování divokých zvířat
1-4 hodiny jízdy denně, podle přání
2-4 jezdci
Tradičný penzion
Vlastní bioprodukty
Bazén
Velká nabídka výletů

Cílové letiště: Kapské Město
4 noci plná penze/osoba

od 29.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Dvě jedinečná ubytování v buši uprostřed soukromé rezervace divokých zvířat.

Jižní Afrika - Ant‘s Nest & Ant‘s Hill
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Obě lodge ve své jedinečné podobě skvěle zapadly
do okolní krajiny. Velkoplošné terasy, pestrobarevné
africké interiéry, teplo domorodých kamenů, dřeva
a střechy z rákosí vyzařují příjemnou atmosféru.
Vyhřívané bazény, vynikající kuchyně s národními
a mezinárodními specialitami, romantické večeře a
odpočinkové masáže doplňují zážitek po aktivním dnu
safari. Díky krajinné a ekologické rozmanitosti rezervace disponuje Ant´s Nest & Ant´s Hill neuvěřitelnou
62

druhovou bohatostí.
Tempo vyjížděk se mění podle možností cválat
společně s žirafami a pakoňmi po rozsáhlých pláních,
nebo hledat nádhernou vyhlídku pro západ slunce při
cestě po vinoucích se stezkách na skalnaté pahorkatině
až po klidné projetí stáda pasoucích se zeber nebo dokonce nosorožčí rodiny.
Zároveň se obě usedlosti perfektně hodí pro pobyt
hostů, kteří nemají zájem o jezdecké aktivity. Možné

jsou rovněž jízdy s džípem do divoké přírody, pěší túry
s průvodcem, túry na horském kole nebo střílení na
hliněné holuby.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Sčítání divokých zvířat na koni
Pozorování divokých zvířat také pro začátečníky
Jízda na horském kole
Safari džípem
4-5 hodin jízdy denně s přestávkami
2-7 jezdců
Luxusní ubytování v lodgi
Bazén a wellness
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Johannesburg
7 nocí all incl./osoba

od 56.400,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Laskavá Afrika.

Namibie - Kambaku Safari Lodge
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Německy mluvící farma divokých zvířat Kambaku v
Namibii Vám ukáže přívětivý obraz Afriky. Na jezdecké
farmě před branou slavného národního parku Etosha
a náhorní planiny Waterberg jsou srdečně vítáni jezdci
každého věku a s různými jezdeckými zkušenostmi,
aby zažili Namibii jedinečným způsobem.
Kambaku nabízí kromě jezdecké safari africkou buší na
přání svých jezdeckých hostů také kvalifikovaný výcvik
na profesionálně trénovaných koních. Zde mají taky
64

jezdci-začátečníci začátečníci příležitost zvládnout
základy anglické drezury nebo všestrannosti. Obsáhlý
jezdecký program nabízí velké množství různých jízd
do africké savany. Při ranním svítání nebo při ohnivě
červeném západu slunce, v rychlém nebo klidném
tempu – v sedle najde každý jezdec vhodnou nabídku
pro svůj jedinečný zážitek z divočiny. Stupeň obtížnosti
vyjížděk se přitom přizpůsobí Vašim jezdeckým dovednostem.

Nejezdci si mohou vybrat z bohaté nabídky alternativních volnočasových aktivit. Při okružních cestách
Namibií s průvodcem můžete zažít z Afriky ještě více.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Jezdecký výcvik (německy)
Jízda na horském kole
Safari džípem
Lukostřelba / střelba na/asfaltové holuby

3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Lodge a Safari kemp
Bazén
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Windhoek
7 nocí plná penze/osoba

od 32.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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To nejlepší z obou světů...

Namibie - Okapuka Horse Safari
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Vyjížďky z Okapuka Horse Safari v Namibii, vzdálené
jen dobrou hodinku autem od Windhoek, jsou organizovány tak rozmanitě, jak je to jen možné. Vyjeďte si
na koni do hor s ohromujícím výhledem nebo podél
prastaré stezky divokých zvířat savanou a objevte stáda antiop, žiraf, zeber, nosorožců a pakoní.
Vyjížďky na čistokrevných arabech jsou sportovní
a náročné. Koně jsou ve výborné kondici a skvěle
vycvičení, takže s nimi můžete cválat na dlouhé vz66

dálenosti a bez problému s nimi jezdit ve strmém a
obtížném terénu. Sportovně ambiciózní jezdec má
možnost si přičichnout ke světu distančního jezdeckého sportu.
Vytrénujte si „Vašeho“ plnokrevníka pro každoročně
konanou distanční jízdu a zúčastněte se s ním závodů!
Pobyt na Okapuka je díky početným alternativním
aktivitám také pro nejezdce nezapomenutelným cílem

dovolené. Znamenitá kuchyně lodge dělá z restaurace
jednu z nejlepších adres Namibie.
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Pokročilí až zkušení jezdci
Denní výlety
Sportovní jízdy
Speciální distanční trénink se závodem
Národní mistrovství arabských koní
Chov arabů
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
1-6 jezdců
Tradiční ubytování v lodgi
Bazén

Cílové letiště: Windhoek
7 nocí plná penze/osoba

od 60.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Jezdecká výzva s jedinečnými atrakcemi.

Namibie - Desert Trail

Přejezd nejstarší pouště světa na koni je nezapomenutelná zkušenost pro život!
Centrální Namibie nabízí působivé a fascinující kontrasty: od hor a strmých svahů na vysočině Khomas
ke Kuiseb Canyon, Tinkas, Tumas a Welwitschia prérii,
Moon Valley, Swakop River, k dunám na pobřeží a Atlantskému oceánu.
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Tato jízda není nic pro slabé jedince, je to jedna z
nejnáročnějších jízd světa a přitom tak neuvěřitelně
zajímavá. Vyžaduje od koně a jezdce obrovskou
trpělivost a ohleduplnost, díky čemuž se oba během
putování hodně sblíží.
Zažijete jedinečné atrakce jako přejetí pouště Namib – nejstarší pouště světa. Projeďte na koni Namib
Naukluft a Národní park Dorob, jakož i Kuiseb Canyon.

Denně za sebou necháte cca 20 - 70km, na všech cestách se projíždí hodně náročným terénem.
Tato jízda není vhodná pro netrénované nebo
nezkušené jezdce.
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zkušení & fyzicky zdatní jezdci
Putování na koni
Čisté dobrodružství
Jízda po poušti
Pozorování divokých koní
6-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
6-15 jezdců
mobilní stanové kempy
rustikální koupel v buši

Cílové letiště: Windhoek
10 nocí all incl./osoba

od 129.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Pěšky nebo na koni buší, prérií a lagunami.

Botswana - Ride & Walk

Vítáme Vás na RAW (Ride and Walk) Botswana! Naše
exkluzivní safari pěšky a na koni, ušitá na míru osobním přáním našich hostů, pořádáme v odlehlé a krásné reservaci Selinda v severní Botswaně. Rezervace je
jedinečná v jejím jasném členění na říční nivy a trvale
suché oblasti. Tato krajina je jako stvořená, abychom ji
objevovali na koni nebo pěšky.
Důležitou částí naší safari je Motswiri Camp (doplněný
o sezónní mobilní stanový tábor), který více než odpo70

vídá moderním požadavkům na komfort a standardy
životního prostředí. Tábor spravuje tým, který má více
než padesátileté zkušenosti s organizací safari.
Rozmanitá vegetace rezervace nabízí domov
neuvěřitelně velkému množství ptactva, a žijí zde
žirafy, zebry, bůvolci modří, lvi, leopardi, gepardi a
vzácné antilopy koňské, soboli a divocí psi. Rezervací putuje během roku mnoho velkých stád slonů
a buvolů. Zda prožijete celou Vaši safari na koni

nebo pěšky a nebo budete chtít oba druhy pohybu
namíchat, tom všem rozhodnete jenom Vy – my se
těšíme na to, že se s Vámi podělíme o tuto jedinečnou
a majestátní část Botswany!
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Pokročilí až zkušení jezdci
Nejezdci
Denní výlety/ putování na koni
Pěší safari
Safari v kanoi / ve člunu
3-5 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-7 jezdců
Pevné & mobilní stanové kempy
Bazén

Cílové letiště: Maun
7 nocí all incl./osoba

od 91.600,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Neopakovatelné dobrodružství Vás vrátí zpět do časů, kdy lidé a jejich prostředí byli zajedno.

Botswana - Limpopo Valley Horse Safaris

Koňské safari Limpopo se odehrává v rezervaci divokých zvířat Mashatu, která se rozprostírá – bez oplocení – v oblasti divokých zvířat Tuli o rozloze 70 000
hektarů.

Tuli Blocku. Pozorujte z koňského hřbetu lvy, leopardy,
gepardy a dokonce i divoké psy, jakož kudu, antilopy
losí, impaly, pakoně, žirafy, zebry a mnoho dalších.
Objevte divočinu Afriky – na vlastní kůži!

Tuli Block je známý jako „Země gigantů“ – s dobrým
důvodem: prastaré baobab stromy, obrovské pískovcové útvary, nekonečné dálky, pohádkové stromy Mashatu a především velká stáda slonů dominují obrázku

Oblast je ideální pro jízdy na koni: sportovní jízdy
se skoky přes malé příkopy a kmeny stromů Vám
přinesou velké potěšení a vzrušení. Koně – búrští
koně, jihoafričtí teplokrevníci a kříženci shirského koně
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a plnokrevníků byli vybráni speciálně pro koňskou
safari a mají mnoho zkušeností z rezervace divokých
zvířat. Jsou výborně vycvičeni a jsou stále v nejlepším
zdravotním a kondičním stavu.
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Zkušení jezdci
Nejezdci
Denní výlety/ Putování na koni
Sportovní jízdy s možností skoků
Velká sloní stáda
Big Five
Safari džípem
4-5 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Mobilní luxusní safari stany
Bazén a masáže

Cílové letiště: Johannesburg
7 nocí all incl./osoba

od 85.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Zatímco krvavě rudé slunce mizí na horizontu, doprovází Vaše myšlenky u táborového ohně řev lvů.

Botswana - Okavango Horse Safaris

Obrovská vnitrozemská delta Okavanga, jeden z nejvíce fascinujících říčních systémů Afriky, leží jako
smaragdově zabarvený drahokam na okraji velké
pouště Kalahari – gigantická mozaika z proudů
lemovaných papyrem, vlhkých lučin a lesů, které jsou
bohaté na ptactvo a divokou zvěř. Zažít tento přírodní
zázrak z koňského hřbetu patří k nejjedinečnějším
zážitkům vůbec. S koněm můžete proniknout dále
do delty a přiblížit se zvířatům blíže než pěšky nebo
74

terénním autem. Představte si, jak se z Vašeho koně
rozhlížíte po rozsáhlých travnatých plochách a přitom
pozorujete stáda zeber, pakoní nebo vodušek, jak se
táhnou po zlatých pláních zaplavených vodou. Nebo si
představte fascinující vzrušení, když se přibližujete zcela potichu ke stádu buvolů nebo sloní rodině. A cválat
vedle elegantní žirafy je nezapomenutelný zážitek!
Jediné zvuky, které uslyšíte hluboko v buši, jsou vítr,
který vane rozlehlými travinami a rozhoupává palmy,

křik vodního orla při lovu, šplouchání potápějícího se
krokodýla a vzdálené cválání kopyt.
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Zkušení jezdci
Putování na koni
Od roku 1986, 1. jezdecké safari v jižní Africe
Safari džípem
Jízdy člunem
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Mobilní luxusní safari stany
Březen až listopad

Cílové letiště: Maun
5 nocí all incl./osoba

od 89.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Serengeti žije!

Tanzanie - Singita Grumeti Safari

V rezervaci Singita Grumeti Vám můžeme nabídnout
jedinečné koňské safari na západní hranici Serengeti, která se vyznačuje obzvláště velkým množstvím
setkání s divokými zvířaty! Exkluzivní luxusní lodge
se nacházejí ideálně na stezkách, po kterých putují
obrovská stáda divokých zvířat. Ročně kolem nich
projdou dva milióny pakoní! Kromě stád typických
prérijních divokých zvířat jsou navíc k vidění velká
stáda slonů a mnoho kočkovitých šelem. Na Singita
76

Sasakwa Lodge a Singita Faru Faru Lodge na Vás čeká
absolutní komfort s velkolepým výhledem na Serengeti. Exkluzivní apartmány v otevřeném stylu, každý
s venkovní sprchou nebo vanou, Vám zde umožní
pozorování divokých zvířat, aniž byste museli odejít z domu! Luxusní safari kempy v rezervaci zaručují
nejlepší stanoviště pro pozorování divokých zvířat.
Výborně vyškolený personál Vám splní Vaše přání na
nejvyšší úrovni pohostinnosti. Korunujte tento neza-

pomenutelný zážitek ze safari, při kterém z koňského
hřbetu prožijete Serengeti s obrovskými stády zvířat a
neuvěřitelnými dálkami.
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Pokročilí až zkušení jezdci
Nejezdci
Denní výlety / Putování na koni
Velká migrace pakoní
Individuálně plánovaný průběh
Safari s džípem
4-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Exkluzivní, luxusní stanové kempy
Bazén
Spa & fitnes

Cílové letiště: Kilimanjaro
4 dny all incl./osoba

od 79.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Fantastické panorama na Kilimandžáro – na návštěvě u německých veterinářů divokých zvířat.

Tanzanie - Makoa Farm

Farma Makoa leží na jižním svahu Kilimandžára v Tanzánii. Užívejte si prostředí usedlosti založené v roce
1901 s originálním farmářským domem postaveným v
koloniálním stylu a klima i vegetaci vysočiny.
Vychutnejte si velmi osobní péči s excelentní kuchyní
s vlastními produkty farmy a fascinující výhled na
Kilimandžáro. Zažijte z koňského hřbetu neuvěřitelně
bohatou faunu a flóru východní Afriky a jedinečná setkání s divokými zvířaty.
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Jezděte na koni v této rozmanité krajině na farmě Makoa o rozloze téměř 150 hektarů, přičemž se zde budou
cítit dobře i začátečníci. Vyberte si sportovní putovní
jízdu západně od Kilimandžára typicky východoafrickou savanou. Nebo se staňte částí neobyčejného
přírodního fenoménu, který naše Země nabízí: velká
migrace pakoní, při níž putují dvakrát do roka milióny
na své pastviny...

NOVĚ je v nabídce jízda v Arusha národním parku!
Jezdíte pěti různými vegetačními zónami na úpatí
Mt. Meru. Nejrůznější biotopy - kráter, řeky a jezera
nabízejí biotopy pro mnoho druhů divokých zvířat a
fantastický svět ptáků – okolo 500 druhů.
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AFRIKA

Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety/ Putování na koni
Dovolená na farmě
Velká migrace pakoní
Sportovní jízdy
Nesčetné možnosti pro nejezdce
Safari s džípem
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Farmářský dům/ mobilní safari stany
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Arusha
7 nocí all incl./osoba

od 62.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Jedinečný svět zvířat na keňské farmě.

Keňa - Borana

Pobyt na farmě Borana je jedinečnou příležitostí
ponořit se zcela do každodenního dne pravé farmy
v Africe. Chová se zde hovězí dobytek, pěstují se zde
růže, destilují éterické oleje, ale ze všeho nejdůležitější
je správa rezervace divokých zvířat. Zvláště ochrana
nosorožců je srdeční záležitostí Vašich hostitelů.
Jezdíte v malých skupinách, jízdy jsou optimálně
přizpůsobeny Vašim jezdeckým dovednostem. Ať jezdíte sportovně nebo jste ambiciózní začátečník: zde
80

si přijdou všichni hosté na své! Během krátké doby
uvidíte velký počet divokých zvířat, je dokonce možné
setkat se během jediného odpoledne s Big Five.…
Je ale také ještě mnoho jiných možností, čím se
můžete na Boraně zaměstnat: vyjížďky na horském
kole, procházky buší s průvodcem, kulturní zážitky
nebo kempování v buši. Nebo si jednoduše dáte nohy
nahoru, opřete se v otevřeném teréním autě a necháte
se odvézt za divokými zvířaty. Vychutnejte si lahodná

jídla z bioproduktů vypěstovaných přímo na farmě,
nechte se rozmazlovat odpoledne při masáži s výhledem na Mount Kenia nebo si jednoduše odpočiňte v
bazénu.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Big Five
Jízda na horském kole
Safari s džípem
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
4-8 jezdců
Luxusní ubytování na farmě
Privátní & rodinná atmosféra
Bazén a wellness
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Nairobi
7 nocí all incl./osoba

od 98.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Nezapomenutelný zážitek v jedné z největších jezdeckých oblastí Afriky.

Keňa - Ol Donyo

Představte si 110.000 ha malebné a divoké Afriky. S
pobíhajícími divokými zvířaty bez turistů v minibusech nebo stanoveného časového harmonogramu,
který musí být dodržen.
Prožijte typickou savanu východní Afriky z koňského
hřbetu nebo v otevřeném teréním autě nebo pociťujte
rytmus Afriky pod vlastníma nohama při procházce
s profesionálním průvodcem – to všechno s dechberoucí kulisou Kilimandžára.
82

Objevte tento ráj s veškerou jeho krásou a divokostí a přijďte po spokojeném dni domů do jedné z
nejluxusnějších malých lodgí východní Afriky. Zde na
Vás čeká horká koupel nebo vlastní bazén – a to vše s
nezapomenutelným pohledem na věčnou širou savanu v kombinaci s chutným jídlem, milými hostiteli a
službami, které uspokojí každé přání.
Přitom budete jezdit mezi 38 velkými druhy savců,
včetně „Big Five“ – lev, nosorožec, slon, leopard a bu-

vol. Ride Kenya je nezapomenutelný zážitek! Koně z
Ride Kenya jsou vycvičeni maximální pečlivostí. Utečte
všednosti a nechte se hýčkat!
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AFRIKA

Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Fascinující krajina
Big Five
Putování pěšky buší s průvodcem
Safari s džípem
4-5 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-7 jezdců
Exkluzivní, luxusní ubytování v lodgích
Bazén a wellness

Cílové letiště: Nairobi
7 nocí all incl./osoba

od 115.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Objevitelská safari na koni v Masai Mara.

Keňa - Safaris Unlimited

Už samotný název „Safaris Unlimited“ tedy „Safari
bez limitů“ představuje program Vaší dovolené. Díky
skvěle vycvičeným koním si naplno užijete sportovní
jízdy, po nichž se necháte hýčkat v luxusních safari
kempech, které Vám poskytnou veškeré pohodlí a
komfort.
Každá jízda je jedinečná a je exkluzivně uspořádána
pro Vás. Bude Vás doprovázet Váš osobní průvodce,
který se bude starat jen o Vás a ušije Vám perfektní jez84

decké dobrodružství na míru! V našich mobilních safari
kempech vládne stylové prostředí. Těště se na výborné
jídlo, nejlepší koktejly velké, pohodlně zařízené stany s
jedním nebo dvěma lůžky.
Savanou v rezervaci Masai Mara a chráněné kopcovité oblasti Greater Mara se táhnou tmavě zelené lesy
podél řek Mara a Talek. Roční migrace až jednoho miliónu pakoní je zcela neobyčejná a právem označovaná
za jedno z největších přírodních představení na světě.

Mara je také domovem pestrobarevně oděných
Masajů, kteří se svými stády dobytka dokreslují obraz
této krajiny. Vaši hostitelé dlouhodobě budují dobré
vztahy s těmito nejstaršími obyvateli a „náčelníky“
savany.

v
Hostem áj
ěR
zahrad
AFRIKA

Pokročilí až zkušení jezdci
Putování na koni
Velká migrace pakoní
Velká stáda zvířat
Velká divoká zvěř
Jízdy mohou být uzpůsobeny individuálně
Safari džípem
4-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-12 jezdců
Mobilní luxusní safari stany
Exkluzivní & osobní atmosféra

Cílové letiště: Nairobi
8 nocí all incl./osoba

od 198.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Slunce, pláž a sny o koních.

Mozambik - Horse Safaris

Mozambique Horse Safaris se specializuje na jezdecké
dovolené šité na míru a nabízí přes den jízdy na pobřeží
Vilankulo a na ostrově Benguerra v Bazaruto Archipel.
Pobřežní oblast je proslulá díky svým nekonečně
dlouhým nedotčeným bílým písečným plážím a velkolepým vyhlídkám na útesy. Kromě nádherných jízd na
koních po plážích se zde nabízejí rozmanité možnosti
aktivní dovolené u moře: šnorchlování, rybaření a
plavby na arabských plachetnicích dau.
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Pat & Mandy Retzlaffovi zorganizovali záchranu sta
koní, kteří by jistě zahynuli kvůli násilně provedené
„pozemkové reformě“ v roce 2002 v Zimbabwe. Z více
než 30 spolehlivých a dobře vycvičených koní pro Vás
hostitelé vyberou skvělého čtyřnohého partnera na
cesty. Vilankulo Lodge leží na pláži a skládá se z 18
chat, z kterých máte nádherný výhled na oceán. Každá
vila má velký dvoulůžkový pokoj s přilehlou koupelnou. Restaurace servíruje chutná jídla a centrem lodge

je senzační bazén, který nabízí nádherní výhled na
ostrovy a palmovou pláž. Užijte si západ slunce při
procházkách na pláži – nebo u koktejlu v našem baru!
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AFRIKA

Pokročilí až zkušení jezdci
Program pro praktikanty
Denní výlety
Jízdy po pláži
Ohromující liduprázdné pláže
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
4-6 jezdců
Lodge
Bazén

Cílové letiště: Vilanculos
4 noci all incl./osoba

od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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dobrodružství v sedle

EQUISERVIS
Centrum jezdeckého vybavení

· Největší specializovaná prodejna jezdeckého vybavení v ČR.
· Více než 25.000 druhů zboží skladem.
· Profesionální nadstandardní služby: pasování sedla
přímo ve stáji, praní, vyšívání, sedlářský servis.
· Vlastní značka jezdeckého vybavení Cassini.
· Samostatný outlet s cenami sníženými až o 80%.

Jediná jistota ve světě šelem

EQUISERVIS spol. s r. o.,
Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy
Tel: +420 602 378 801
Email: info@equiservis.cz
www.EQUISERVIS.cz

Jízdy

1
2
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| Kanada & Severní Amerika
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Tsylos Park Lodge
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Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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dobrodružství v sedle

Pravý luxus obklopený nedotčenou divočinou na rozloze 32.000 hektarů.

Kanada - Siwash Lake Ranch

V tomto přírodním ráji nabízíme romantické dovolené pro dospělé a neobvyklé prázdniny pro rodiny s
dětmi. Siwash Lake Ranch obklopuje 32 000 hektarů
nedotčené divočiny. Na zdejších loukách, v rozlehlých
lesích či v křišťálově čistých jezerech a řekách se
mimořádně daří fauně i flóře. Milovníci dobrodružství
si v tomto odloučeném prostředí, které je stále ještě
neposkvrněnou oázou života, jistě přijdou na své a
zažijí obohacující chvíle.
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Přijeďte na Siwash Lake Ranch, zajezděte si na kouzelných koních a poznejte krásnou přírodu s Vaším
osobním jezdeckým průvodcem. Kromě jízdy na
koních se nabízí další nezapomenutelné zážitky
v srdci přírody: muškaření, rybářské výlety, výlety se
zkušenými průvodci, kteří vás zavedou na jinak těžko
přístupná místa, a mnoho dalšího.

Večer si užijete vybraná jídla a dokonalý komfort – jedinečný život na ranči a jídlo z biologicky
vypěstovaných surovin.
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Děti a nejezdci
SEVERNÍ AMERIKA

Denní výlety
Safari v Kanadě
Natural Horsemanship
Westernový jezdecký styl
Rozsáhlý program pro nejezdce
1-3 hodiny jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Luxusní ubytování v lodgích
Luxusní stany
Wellness
Cílové letiště: Vancouver
7 nocí all incl./osoba

od 143.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Zažijte divočinu Kanady – v jejím středu a na vlastní kůži!

Kanada - Tsylos Park Lodge

Usedlost Tsylos Park Lodge se nachází na impozantním
místě v Britské Kolumbii. Čekají na vás dobře vycvičení
koně a zkušení průvodci v nádherné horské krajině s
několikakilometrovými stezkami, které podněcují
k dalšímu objevování. Každý večer se pak vracíte
do příjemné horské usedlosti. Očekávejte svět plný
dobrodružství v divočině i na ranči.
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Dovolená na ranči v Tsylos Park Lodge nabízí denní
vyjížďky z usedlosti s množstvím neobvyklých zážitků,
včetně jednodenního výletu k jezeru Chilko. Objevíte Chilcotin Plateau, otevřené traviny, malé kopce,
nespočetná malá jezera, přilehlé vrcholky hor s fantastickým výhledem a několikakilometrové jezdecké
trasy.

Užívejte si také jiné aktivity jako turistiku a rybaření
nebo si odpočiňte v komfortně vybavené usedlosti.
Každou sekundu, kterou strávíte na ranči Tsylos, si
zamilujete!
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SEVERNÍ AMERIKA

Denní výlety/Putování na koni
Muškaření
Pozorování medvěda Grizzly
Westernový jezdecký styl
Kanadská divočina
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Příjemná atmosféra srubu
Jacuzzi
Letecká charterová přeprava do jezdecké oblasti
Cílové letiště: Vancouver
7 nocí all incl./osoba

od 66.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Nezaměnitelná cesta podél pobřeží Mendocino.

Kalifornien - Redwood Ritt

Při jízdě na koni po kalifornském pobřeží Redwood
zažijete pestrá střídání terénu. Cesta zde vede mnoho
kilometrů podél pláží, přes dobytčí farmy a nahoru
do hor, které jsou hustě porostlé prastarými stromy a
nabízí nekonečný výhled. Můžete cválat po liduprázdných plážích, prošlapat si cestu po mechových stezkách v nádherných redwoodských lesích, nebo jet přes
útesy, zatímco se pod Vámi budou tříštit vlny Tichého
oceánu o skály. Severokalifornské pobřeží okolo Men96

docina je pruh země, kde se snoubí divokost a romantická krása, kde čas plyne vlastní rychlostí.Jakoby se
této oblasti stále ještě tvrdošíjně držel duch ruských,
španělských a anglických dobrodruhů.
Jízdu po pobřeží Redwood můžete spojit s návštěvou
hudebního festivalu Mendocino a vinařským putováním údolím Anderson. Přenocujete v komfortním
Hill House Inn v Mendocinu, odkud budete mít skvělý
rozhled na celé město. Zážitek umocní vynikající jídla,

jejichž chuť ještě vyzdvihnou vynikající kalifornská
vína.
Odpočinout si můžete v nádherném bazénu pod širým
nebem a večer se o Vaši zábavu postarají mezinárodně
známí hudebníci.

že &
rné plá
Nádhe é sekvoje
ck
giganti
Začátečníci až zkušení jezdci

SEVERNÍ AMERIKA

Denní výlety/ Putování na koni
Anglický & westernový jezdecký styl
Jízdy na pláži
Ochutnávky vína
6-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Tradiční penziony

Cílové letiště: San Francisco
7 nocí all incl./osoba

od 57.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Neuvěřitelný výhled a čisté dobrodružství!

Montana - Bonanza Creek Country Ranch

Ranč Bonanza Creek Guest je rodinný podnik s 1300
kusy hovězího dobytka na pozemku o rozloze 10 000
hektarů – poskytuje mnoho místa pro jízdy na koni a
prostor pro to zahrát si na skutečné kovboje.
Pohostinnost a přátelská atmosféra, jezdecky zdatní koně, práce s hovězím dobytkem, chutná domácí
strava, komfortní ubytování a mnoho zábavy jsou jen
některé důvody, proč k nám někteří hosté přijíždějí rok
co rok. Zaručujeme odpočinek v místě, které nabízí
98

neuvěřitelné výhledy a nesrovnatelná dobrodružství.
Budete patřit do naší rodiny, ve které klademe velký
důraz na opravdovost a poctivost. Jsme poctiví lidé na
opravdové dobytčí farmě. U nás zažijete skvělé jízdy
na dobrých rančerských koních. Málo co se mezi jezdeckými zážitky vyrovná uspokojivému pocitu, že před
sebou ženete stáda hovězího dobytka. Je to skutečně
čisté kovbojské dobrodružství – je splněním nejednoho nejen klukovského snu.

Rádi se přizpůsobíme Vašim jezdeckým zkušenostem
a podle nich Vám vymyslíme program, takže můžete
v sedle strávit rovnou klidně mnoho hodin, nebo si
budete vyjíždky postupně prodlužovat, přesně tak, jak
vám bude vyhovovat.
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Děti a nejezdci
SEVERNÍ AMERIKA

Denní výlety
Westernový jezdecký styl
Týdny pro dospělé
Týdny pro rodiny
Týdny pouze pro zkušené jezdce
Práce s dobytkem
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-7 jezdců
Příjemné ubytování na ranči
Červen-září
Cílové letiště: Billings nebo Bozeman
7 nocí plná penze/osoba
od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Dechberoucí jezdecký terén v Rocky Mountains.

Montana - Rocking Z Ranch

Ranč Rocking Z se tiskne na úpatí Mitchell Mountain,
nějakých 20 kilometrů východně od Great Divide a
16 kilometrů západně od slavné řeky Missouri. Díky
ideální poloze tak máte přístup k fantastickému jezdeckému terénu. Na koni jezdíte nádhernou divočinou,
kdy zpočátku projíždíte přístupnými oblastmi porostlými pouštní šalvěji a postupně stoupáte, až za sebou
necháte téměř 700 výškových metrů. Nahoře v Rocky
Mountains si při jasných dnech vychutnáte výhled až
100

do 400 kilometrů.
Rocking Z je autentická funkční farma, kterou provozuje čtvrtá generace rodiny Wirthových. Vaši hostitelé Zack a Patty Wirthovi mají nedostižné znalosti o
krajině a jejích zvláštnostech. Kromě toho s nimi na
farmě pracují tři z jejich šesti dětí – Dan, Maria a Anna.
V příjemné a přátelské atmosféře tohoto tradičního
rodinného podniku se budou stejně dobře cítit páry,
svobodní i rodiny. Hlavní aktivitou na ranči Rocking Z

jsou jízdy na koni, z nichž většinu vytrénovali přímo na
farmě.

Serengeti žije!

Tanzanie - Singita Grumeti Safari

V rezervaci Singita Grumeti Vám můžeme nabídnout
jedinečné koňské safari na západní hranici Serengeti, která se vyznačuje obzvláště velkým množstvím
setkání s divokými zvířaty! Exkluzivní luxusní lodge
se nacházejí ideálně na stezkách, po kterých putují
obrovská stáda divokých zvířat. Ročně kolem nich
projdou dva milióny pakoní! Kromě stád typických
prérijních divokých zvířat jsou navíc k vidění velká
stáda slonů a mnoho kočkovitých šelem. Na Singita
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Sasakwa Lodge a Singita Faru Faru Lodge na Vás čeká
absolutní komfort s velkolepým výhledem na Serengeti. Exkluzivní apartmány v otevřeném stylu, každý
s venkovní sprchou nebo vanou, Vám zde umožní
pozorování divokých zvířat, aniž byste museli odejít z domu! Luxusní safari kempy v rezervaci zaručují
nejlepší stanoviště pro pozorování divokých zvířat.
Výborně vyškolený personál Vám splní Vaše přání na
nejvyšší úrovni pohostinnosti. Korunujte tento neza-

pomenutelný zážitek ze safari, při kterém z koňského
hřbetu prožijete Serengeti s obrovskými stády zvířat a
neuvěřitelnými dálkami.
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Pokročilí až zkušení jezdci
Nejezdci
Denní výlety / Putování na koni
Velká migrace pakoní
Individuálně plánovaný průběh
Safari s džípem
4-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Exkluzivní, luxusní stanové kempy
Bazén
Spa & fitnes

Cílové letiště: Kilimanjaro
4 dny all incl./osoba

od 79.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Fantastické panorama na Kilimandžáro – na návštěvě u německých veterinářů divokých zvířat.

Tanzanie - Makoa Farm

Farma Makoa leží na jižním svahu Kilimandžára v Tanzánii. Užívejte si prostředí usedlosti založené v roce
1901 s originálním farmářským domem postaveným v
koloniálním stylu a klima i vegetaci vysočiny.
Vychutnejte si velmi osobní péči s excelentní kuchyní
s vlastními produkty farmy a fascinující výhled na
Kilimandžáro. Zažijte z koňského hřbetu neuvěřitelně
bohatou faunu a flóru východní Afriky a jedinečná setkání s divokými zvířaty.
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Jezděte na koni v této rozmanité krajině na farmě Makoa o rozloze téměř 150 hektarů, přičemž se zde budou
cítit dobře i začátečníci. Vyberte si sportovní putovní
jízdu západně od Kilimandžára typicky východoafrickou savanou. Nebo se staňte částí neobyčejného
přírodního fenoménu, který naše Země nabízí: velká
migrace pakoní, při níž putují dvakrát do roka milióny
na své pastviny...

NOVĚ je v nabídce jízda v Arusha národním parku!
Jezdíte pěti různými vegetačními zónami na úpatí
Mt. Meru. Nejrůznější biotopy - kráter, řeky a jezera
nabízejí biotopy pro mnoho druhů divokých zvířat a
fantastický svět ptáků – okolo 500 druhů.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety/ Putování na koni
Dovolená na farmě
Velká migrace pakoní
Sportovní jízdy
Nesčetné možnosti pro nejezdce
Safari s džípem
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Farmářský dům/ mobilní safari stany
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Arusha
7 nocí all incl./osoba

od 62.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Jedinečný svět zvířat na keňské farmě.

Keňa - Borana

Pobyt na farmě Borana je jedinečnou příležitostí
ponořit se zcela do každodenního dne pravé farmy
v Africe. Chová se zde hovězí dobytek, pěstují se zde
růže, destilují éterické oleje, ale ze všeho nejdůležitější
je správa rezervace divokých zvířat. Zvláště ochrana
nosorožců je srdeční záležitostí Vašich hostitelů.
Jezdíte v malých skupinách, jízdy jsou optimálně
přizpůsobeny Vašim jezdeckým dovednostem. Ať jezdíte sportovně nebo jste ambiciózní začátečník: zde
80

si přijdou všichni hosté na své! Během krátké doby
uvidíte velký počet divokých zvířat, je dokonce možné
setkat se během jediného odpoledne s Big Five.…
Je ale také ještě mnoho jiných možností, čím se
můžete na Boraně zaměstnat: vyjížďky na horském
kole, procházky buší s průvodcem, kulturní zážitky
nebo kempování v buši. Nebo si jednoduše dáte nohy
nahoru, opřete se v otevřeném teréním autě a necháte
se odvézt za divokými zvířaty. Vychutnejte si lahodná

jídla z bioproduktů vypěstovaných přímo na farmě,
nechte se rozmazlovat odpoledne při masáži s výhledem na Mount Kenia nebo si jednoduše odpočiňte v
bazénu.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Big Five
Jízda na horském kole
Safari s džípem
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
4-8 jezdců
Luxusní ubytování na farmě
Privátní & rodinná atmosféra
Bazén a wellness
Nabídky pro rodiny
Cílové letiště: Nairobi
7 nocí all incl./osoba

od 98.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Nezapomenutelný zážitek v jedné z největších jezdeckých oblastí Afriky.

Keňa - Ol Donyo

Představte si 110.000 ha malebné a divoké Afriky. S
pobíhajícími divokými zvířaty bez turistů v minibusech nebo stanoveného časového harmonogramu,
který musí být dodržen.
Prožijte typickou savanu východní Afriky z koňského
hřbetu nebo v otevřeném teréním autě nebo pociťujte
rytmus Afriky pod vlastníma nohama při procházce
s profesionálním průvodcem – to všechno s dechberoucí kulisou Kilimandžára.
82

Objevte tento ráj s veškerou jeho krásou a divokostí a přijďte po spokojeném dni domů do jedné z
nejluxusnějších malých lodgí východní Afriky. Zde na
Vás čeká horká koupel nebo vlastní bazén – a to vše s
nezapomenutelným pohledem na věčnou širou savanu v kombinaci s chutným jídlem, milými hostiteli a
službami, které uspokojí každé přání.
Přitom budete jezdit mezi 38 velkými druhy savců,
včetně „Big Five“ – lev, nosorožec, slon, leopard a bu-

vol. Ride Kenya je nezapomenutelný zážitek! Koně z
Ride Kenya jsou vycvičeni maximální pečlivostí. Utečte
všednosti a nechte se hýčkat!
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Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
Denní výlety
Fascinující krajina
Big Five
Putování pěšky buší s průvodcem
Safari s džípem
4-5 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-7 jezdců
Exkluzivní, luxusní ubytování v lodgích
Bazén a wellness

Cílové letiště: Nairobi
7 nocí all incl./osoba

od 115.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Objevitelská safari na koni v Masai Mara.

Keňa - Safaris Unlimited

Už samotný název „Safaris Unlimited“ tedy „Safari
bez limitů“ představuje program Vaší dovolené. Díky
skvěle vycvičeným koním si naplno užijete sportovní
jízdy, po nichž se necháte hýčkat v luxusních safari
kempech, které Vám poskytnou veškeré pohodlí a
komfort.
Každá jízda je jedinečná a je exkluzivně uspořádána
pro Vás. Bude Vás doprovázet Váš osobní průvodce,
který se bude starat jen o Vás a ušije Vám perfektní jez84

decké dobrodružství na míru! V našich mobilních safari
kempech vládne stylové prostředí. Těště se na výborné
jídlo, nejlepší koktejly velké, pohodlně zařízené stany s
jedním nebo dvěma lůžky.
Savanou v rezervaci Masai Mara a chráněné kopcovité oblasti Greater Mara se táhnou tmavě zelené lesy
podél řek Mara a Talek. Roční migrace až jednoho miliónu pakoní je zcela neobyčejná a právem označovaná
za jedno z největších přírodních představení na světě.

Mara je také domovem pestrobarevně oděných
Masajů, kteří se svými stády dobytka dokreslují obraz
této krajiny. Vaši hostitelé dlouhodobě budují dobré
vztahy s těmito nejstaršími obyvateli a „náčelníky“
savany.
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Pokročilí až zkušení jezdci
Putování na koni
Velká migrace pakoní
Velká stáda zvířat
Velká divoká zvěř
Jízdy mohou být uzpůsobeny individuálně
Safari džípem
4-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-12 jezdců
Mobilní luxusní safari stany
Exkluzivní & osobní atmosféra

Cílové letiště: Nairobi
8 nocí all incl./osoba

od 198.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Slunce, pláž a sny o koních.

Mozambik - Horse Safaris

Mozambique Horse Safaris se specializuje na jezdecké
dovolené šité na míru a nabízí přes den jízdy na pobřeží
Vilankulo a na ostrově Benguerra v Bazaruto Archipel.
Pobřežní oblast je proslulá díky svým nekonečně
dlouhým nedotčeným bílým písečným plážím a velkolepým vyhlídkám na útesy. Kromě nádherných jízd na
koních po plážích se zde nabízejí rozmanité možnosti
aktivní dovolené u moře: šnorchlování, rybaření a
plavby na arabských plachetnicích dau.
86

Pat & Mandy Retzlaffovi zorganizovali záchranu sta
koní, kteří by jistě zahynuli kvůli násilně provedené
„pozemkové reformě“ v roce 2002 v Zimbabwe. Z více
než 30 spolehlivých a dobře vycvičených koní pro Vás
hostitelé vyberou skvělého čtyřnohého partnera na
cesty. Vilankulo Lodge leží na pláži a skládá se z 18
chat, z kterých máte nádherný výhled na oceán. Každá
vila má velký dvoulůžkový pokoj s přilehlou koupelnou. Restaurace servíruje chutná jídla a centrem lodge

je senzační bazén, který nabízí nádherní výhled na
ostrovy a palmovou pláž. Užijte si západ slunce při
procházkách na pláži – nebo u koktejlu v našem baru!
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AFRIKA

Pokročilí až zkušení jezdci
Program pro praktikanty
Denní výlety
Jízdy po pláži
Ohromující liduprázdné pláže
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
4-6 jezdců
Lodge
Bazén

Cílové letiště: Vilanculos
4 noci all incl./osoba

od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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EQUISERVIS
Centrum jezdeckého vybavení

· Největší specializovaná prodejna jezdeckého vybavení v ČR.
· Více než 25.000 druhů zboží skladem.
· Profesionální nadstandardní služby: pasování sedla
přímo ve stáji, praní, vyšívání, sedlářský servis.
· Vlastní značka jezdeckého vybavení Cassini.
· Samostatný outlet s cenami sníženými až o 80%.

Jediná jistota ve světě šelem

EQUISERVIS spol. s r. o.,
Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy
Tel: +420 602 378 801
Email: info@equiservis.cz
www.EQUISERVIS.cz

Jízdy

1
2
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| Kanada & Severní Amerika

Siwash Lake Ranch
Tsylos Park Lodge

S. 92
S. 94
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Redwood Ritt
Bonanza Creek Ranch
Rocking Z Ranch

S. 96
S. 98
S. 100

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Pravý luxus obklopený nedotčenou divočinou na rozloze 32.000 hektarů.

Kanada - Siwash Lake Ranch

V tomto přírodním ráji nabízíme romantické dovolené pro dospělé a neobvyklé prázdniny pro rodiny s
dětmi. Siwash Lake Ranch obklopuje 32 000 hektarů
nedotčené divočiny. Na zdejších loukách, v rozlehlých
lesích či v křišťálově čistých jezerech a řekách se
mimořádně daří fauně i flóře. Milovníci dobrodružství
si v tomto odloučeném prostředí, které je stále ještě
neposkvrněnou oázou života, jistě přijdou na své a
zažijí obohacující chvíle.
92

Přijeďte na Siwash Lake Ranch, zajezděte si na kouzelných koních a poznejte krásnou přírodu s Vaším
osobním jezdeckým průvodcem. Kromě jízdy na
koních se nabízí další nezapomenutelné zážitky
v srdci přírody: muškaření, rybářské výlety, výlety se
zkušenými průvodci, kteří vás zavedou na jinak těžko
přístupná místa, a mnoho dalšího.

Večer si užijete vybraná jídla a dokonalý komfort – jedinečný život na ranči a jídlo z biologicky
vypěstovaných surovin.

z
zážitek
ý
n
l
e
t
menu
ady
Nezapo divočině Kan
ranče v
Začátečníci až zkušení jezdci
Děti a nejezdci
SEVERNÍ AMERIKA

Denní výlety
Safari v Kanadě
Natural Horsemanship
Westernový jezdecký styl
Rozsáhlý program pro nejezdce
1-3 hodiny jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Luxusní ubytování v lodgích
Luxusní stany
Wellness
Cílové letiště: Vancouver
7 nocí all incl./osoba

od 143.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Zažijte divočinu Kanady – v jejím středu a na vlastní kůži!

Kanada - Tsylos Park Lodge

Usedlost Tsylos Park Lodge se nachází na impozantním
místě v Britské Kolumbii. Čekají na vás dobře vycvičení
koně a zkušení průvodci v nádherné horské krajině s
několikakilometrovými stezkami, které podněcují
k dalšímu objevování. Každý večer se pak vracíte
do příjemné horské usedlosti. Očekávejte svět plný
dobrodružství v divočině i na ranči.

94

Dovolená na ranči v Tsylos Park Lodge nabízí denní
vyjížďky z usedlosti s množstvím neobvyklých zážitků,
včetně jednodenního výletu k jezeru Chilko. Objevíte Chilcotin Plateau, otevřené traviny, malé kopce,
nespočetná malá jezera, přilehlé vrcholky hor s fantastickým výhledem a několikakilometrové jezdecké
trasy.

Užívejte si také jiné aktivity jako turistiku a rybaření
nebo si odpočiňte v komfortně vybavené usedlosti.
Každou sekundu, kterou strávíte na ranči Tsylos, si
zamilujete!
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Denní výlety/Putování na koni
Muškaření
Pozorování medvěda Grizzly
Westernový jezdecký styl
Kanadská divočina
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Příjemná atmosféra srubu
Jacuzzi
Letecká charterová přeprava do jezdecké oblasti
Cílové letiště: Vancouver
7 nocí all incl./osoba

od 66.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Nezaměnitelná cesta podél pobřeží Mendocino.

Kalifornien - Redwood Ritt

Při jízdě na koni po kalifornském pobřeží Redwood
zažijete pestrá střídání terénu. Cesta zde vede mnoho
kilometrů podél pláží, přes dobytčí farmy a nahoru
do hor, které jsou hustě porostlé prastarými stromy a
nabízí nekonečný výhled. Můžete cválat po liduprázdných plážích, prošlapat si cestu po mechových stezkách v nádherných redwoodských lesích, nebo jet přes
útesy, zatímco se pod Vámi budou tříštit vlny Tichého
oceánu o skály. Severokalifornské pobřeží okolo Men96

docina je pruh země, kde se snoubí divokost a romantická krása, kde čas plyne vlastní rychlostí.Jakoby se
této oblasti stále ještě tvrdošíjně držel duch ruských,
španělských a anglických dobrodruhů.
Jízdu po pobřeží Redwood můžete spojit s návštěvou
hudebního festivalu Mendocino a vinařským putováním údolím Anderson. Přenocujete v komfortním
Hill House Inn v Mendocinu, odkud budete mít skvělý
rozhled na celé město. Zážitek umocní vynikající jídla,

jejichž chuť ještě vyzdvihnou vynikající kalifornská
vína.
Odpočinout si můžete v nádherném bazénu pod širým
nebem a večer se o Vaši zábavu postarají mezinárodně
známí hudebníci.
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Denní výlety/ Putování na koni
Anglický & westernový jezdecký styl
Jízdy na pláži
Ochutnávky vína
6-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Tradiční penziony

Cílové letiště: San Francisco
7 nocí all incl./osoba

od 57.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Neuvěřitelný výhled a čisté dobrodružství!

Montana - Bonanza Creek Country Ranch

Ranč Bonanza Creek Guest je rodinný podnik s 1300
kusy hovězího dobytka na pozemku o rozloze 10 000
hektarů – poskytuje mnoho místa pro jízdy na koni a
prostor pro to zahrát si na skutečné kovboje.
Pohostinnost a přátelská atmosféra, jezdecky zdatní koně, práce s hovězím dobytkem, chutná domácí
strava, komfortní ubytování a mnoho zábavy jsou jen
některé důvody, proč k nám někteří hosté přijíždějí rok
co rok. Zaručujeme odpočinek v místě, které nabízí
98

neuvěřitelné výhledy a nesrovnatelná dobrodružství.
Budete patřit do naší rodiny, ve které klademe velký
důraz na opravdovost a poctivost. Jsme poctiví lidé na
opravdové dobytčí farmě. U nás zažijete skvělé jízdy
na dobrých rančerských koních. Málo co se mezi jezdeckými zážitky vyrovná uspokojivému pocitu, že před
sebou ženete stáda hovězího dobytka. Je to skutečně
čisté kovbojské dobrodružství – je splněním nejednoho nejen klukovského snu.

Rádi se přizpůsobíme Vašim jezdeckým zkušenostem
a podle nich Vám vymyslíme program, takže můžete
v sedle strávit rovnou klidně mnoho hodin, nebo si
budete vyjíždky postupně prodlužovat, přesně tak, jak
vám bude vyhovovat.
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Denní výlety
Westernový jezdecký styl
Týdny pro dospělé
Týdny pro rodiny
Týdny pouze pro zkušené jezdce
Práce s dobytkem
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-7 jezdců
Příjemné ubytování na ranči
Červen-září
Cílové letiště: Billings nebo Bozeman
7 nocí plná penze/osoba
od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Dechberoucí jezdecký terén v Rocky Mountains.

Montana - Rocking Z Ranch

Ranč Rocking Z se tiskne na úpatí Mitchell Mountain,
nějakých 20 kilometrů východně od Great Divide a
16 kilometrů západně od slavné řeky Missouri. Díky
ideální poloze tak máte přístup k fantastickému jezdeckému terénu. Na koni jezdíte nádhernou divočinou,
kdy zpočátku projíždíte přístupnými oblastmi porostlými pouštní šalvěji a postupně stoupáte, až za sebou
necháte téměř 700 výškových metrů. Nahoře v Rocky
Mountains si při jasných dnech vychutnáte výhled až
100

do 400 kilometrů.
Rocking Z je autentická funkční farma, kterou provozuje čtvrtá generace rodiny Wirthových. Vaši hostitelé Zack a Patty Wirthovi mají nedostižné znalosti o
krajině a jejích zvláštnostech. Kromě toho s nimi na
farmě pracují tři z jejich šesti dětí – Dan, Maria a Anna.
V příjemné a přátelské atmosféře tohoto tradičního
rodinného podniku se budou stejně dobře cítit páry,
svobodní i rodiny. Hlavní aktivitou na ranči Rocking Z

jsou jízdy na koni, z nichž většinu vytrénovali přímo na
farmě.
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Denní výlety
Jezdecký výcvik
Westernový jezdecký styl
Natural Horsemanship
Práce s dobytkem
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Příjemné ubytování na ranči
Nabídky pro rodiny

Cílové letiště: Helena nebo Great Falls
7 nocí plná penze/osoba
od 47.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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THe
All New
dressAge

# CHANGE-A-STÜBBEN ADJUSTABLE
SADDLE TREE # ONLY VEGETABLE-TANNED LEATHER USED # NT-SADDLE TREE
PROVIDING NARROW TWIST # EXTRADEEP SEAT # „FREE MOVE“ TECHNOLOGY FOR A VERY SOFT AND EXTREMELY COMFORTABLE SEAT # „MAXI FIT“
WOOL PAD FOR A LARGE CONTACT AREA
ON THE HORSES BACK AND EXCELLENT
CLEARANCE FOR THE HORSE‘S SPINE
# V BILLETS ENSURE IDEAL DISTRIBUTION
OF PRESSURE # ANATOMICAL POMMEL
ENSURES GOOD LEG POSITION # STIRRUP
LEATHER LOOPS WITH SWAROVSKI
CRYSTALS # COUNTLESS CUSTOMISATION OPTIONS # SWISS-GERMAN-MADE

A Horse. A rider. sTÜBBeN.

www.stuebben.com

KAŽDÝ BY SI M L PLNIT SNY!

INFO@DRESSAGE-DREAMS.COM
+420 602 376 018
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Venezuela
Guyana
Kolumbie

Surinam
Jízdy
| Jižní Amerika
Guyane

Ekvádor

Peru

Brazílie

Bolívie

2
Paraguay

Chile

1
Sao Paulo

Rio de Janeiro

Argentina
3
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3
4a
4b
4c
5

Darwin´s Trail
Pantanal Experience
Los Potreros
Jakotango
Jakotango
Jakotango
El Condor

S. 106
S. 108

Santiago

S. 110
S. 114
S. 114
S. 114
S. 112

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Projeďte se na koni v Darwinových stopách v atlatntském deštném pralese.

Brazílie - Darwin‘s Trail

Když přišel v roce 1832 Charles Darwin do atlantského
deštného pralesa, oslnila ho velkolepá krása a druhová rozmanitost tohoto místa. Při putování na koni
projíždíte těmito bohatými pralesy s prastarými stromy a sami se přesvědčíte o tom, co mladého Darwina
tak okouzlilo.
V provincii Rio de Janeiro se nachází nejlépe zachovaný atlantský deštný prales Brazílie, za což částečně
vděčíme nepřístupnosti této hornaté oblasti. Pozoro106

vatelé ptáků mohou objevovat obrovskou rozmanitost
ptactva, kromě toho je zde mnoho plazů, obojživelníků
a motýlů. Vegetace je hustá a obklopuje vás stovkami
odstínů zelené – pravý balzám pro oči. Během jednoho týdne Vaší jezdecké dovolené budete projíždět po
úzkých stezkách deštnými pralesy, pastvinami, řekami
a po horských stezkách klikatících se v terénu.
Dramatická horská krajina je vidět již od města Rio de
Janeiro. Budete jezdit na dobře vycvičených koních

Mangalarga Marchador (podobní iberským rasám) z
Desempenho Horse Center. Většina koní umí také chodit v tzv. Marcha (podobné cvalu), což je ve zdejším
prostředí mnohem pohodlnější než klus. Ochutnáte
místní pestrou stravu a přenocujete v jednoduchých,
ale komfortních a pohodlných usedlostech.
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JIŽNÍ AMERIKA

Putování na koni
Deštný prales
Pozorování ptactva
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
1-8 jezdců
Tradiční penziony

Cílové letiště: Rio de Janeiro
6 nocí plná penze/osoba

od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Prožijte největší sladkovodní mokřad světa.

Brazílie - Pantanal Experience

Pantanal (z portugalského bažina) je největší mokřad
světa, který nejlépe prozkoumáte na koni.
Je znám svou magickou krásou, rostlinným bohatstvím a rozmanitým světem fauny. Na každém kroku
zde uvidíte exotické ptáky jako největšího papouška
Aru hyacintového, neobvyklé ryby jako hladové pirani, pitoreskní savce jako kapybary, stejně jako velké
množství plazů, jimž kraluje dravý kajman. Největší
podíl plochy v těchto místech patří soukromým
108

dobytčím farmám (Fazendas). Koně tu jsou stále ještě
důležitou součástí farmářského života, protože bez
jejich pomoci by překonávání terénu během období
dešťů bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Při tomto
jezdeckém dobrodružství navštívíte dvě různé dobytčí
farmy a projedete tři další, které všechny patří stejné
rodině. Její praděd založil v roce 1892 město Aquiduana a jeden z farmářských domků je přes sto let starý.
Během svého pobytu si osvojíte některé jezdecké a

pracovní praktiky místních kovbojů – pantaneiros.
Budete pomáhat také při práci s hovězím dobytkem a
na farmách se můžete seznámit s kulturou a způsobem
života místních, zatímco oni se s Vámi rozdělí o tradiční
nápoj tereré – druh mátového čaje, který se často pije
z kravských rohů.

tek
ký záži ody
Jezdec
ír
níky př
v
o
l
i
m
pro
Pokročilí až zkušení jezdci
Děti a nejezdci

JIŽNÍ AMERIKA

Putování na koni
Pozorování zvěře & ptactva
Vyjížďky v člunu
3-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
1-8 jezdců
Luxusní ubytování v lodgích
Bazén
Nabídky pro rodiny

Cílové letiště: Campo Grande
6 nocí plná penze/osoba
od 51.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Argentinská tradice a kultura gaučů v krajině beroucí dech.

Argentina - Los Potreros
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Estancia Los Potreros je exkluzivní dobytčí a
koňská biofarma o rozloze 2600 hektarů, která leží
v příjemném ústraní horského masivu Sierras Chicas
v srdci nádherného regionu Cordoba.Toto místo bude
tím pravým pro Vás, ať už jsou Vaší vášní vynikající
koně, krásná krajina, objevování, fotografování, víno,
kultura nebo ať si chcete jednoduše jen užít dobrou
společnost na skutečně jedinečném místě. Každý
den na farmě je jiný: cválejte po travnatých kopcích,
110

osvěžte se v přírodním bazénu v řece, zajeďte na koni
k pozoruhodným kostelům, pomáhejte gaučům, kteří
nahánějí mladé koně dohromady, nebo podnikněte
putování na koni do hor. Jednou týdně se koná turnaj
v koňském polu, kterého se můžete zúčastnit, když
budete chtít. I začátečníci se tak mají příležitost seznámit se základními pravidly této rychlé hry, která
přináší spoustu zábavy. Ale pozor! Potenciál, že člověk
této hře zcela propadne, je značný. Vysoký počet 80

jezdeckých koní zaručuje, že mezi nimi najdete i svého čtyřnohého partnera pro vyjížďky. Stádo se skládá
z Criollos, poloponíků a Paso Peruanos. Většina z nich
byla vyšlechtěna na farmě.
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Program pro praktikanty

JIŽNÍ AMERIKA

Denní výlety/ Putování na koni
Polo
argentinské nahánění dobytka
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Tradiční farma
Bazén

Cílové letiště: Cordoba
7 nocí all incl./osoba

od 61.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Na březích jezera s jedním z prvních osadníků.

Argentina - El Condor

Farma El Condor je jedním z těch míst, s kterými
se člověk okamžitě cítí být propojený a kam by se
chtěl opět vracet. Jedním z důvodů je jistě i okolní
nedotčená divočina typická pro tuto oblast. El Condor leží na březích jezera San Martin, které se svými
mnoha zátokami a poloostrovy vyzařuje zvláštní šarm.
Jimmy Radboone byl prvním osadníkem v této liduprázdné ale nepopsatelně krásné oblasti obklopující
farmu. Během svých jízd na koni kolem El Condor a
112

místa La Nana, kde Jimmy původně žil, se ponoříte do
světa osadníků a snadno uvěříte, že Jimmy a jeho rodina na tomto osamělém místě oněměli úžasem! Pokud
se zrovna nebudete pohupovat v sedle, můžete podniknout mimo jiné vzrušující túry mimo jiné k místům,
kde hnízdí kondoři, po kterých dostala farma svůj
název.

Všechny aktivity, které podniknete, se odehrávají pod
neobyčejnými kulisami And – ráj pro jezdce a vášnivé
fotografy!
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Denní výlety/ Putování na koni
4-6 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-12 jezdců

Cílové letiště: El Calafate
3 noci plná penze/osoba

JIŽNÍ AMERIKA

Tradiční farma
Samota

od 16.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Exkluzivní jezdecký zážitek z Buenos Aires až do And.

Argentina - Jakotango

Tato jízda na koni Vás dovede do odlehlých oblastí Argentiny, ze soukromé farmy v Buenos Aires až do srdce
patagonských And.
Jakob von Plessen vyrostl v Argentině a strávil většinu
času s koňmi a dobytkem. Argentinské rodiny gaučů
jej naučily řeči koní a porozumění krásám přírody.
Dnes organizuje exkluzivní jízdy na koni kombinované
s luxusním ubytováním i romantickým spaním v komfortních stanech.
114

Jedenáctidenní program obsahuje kromě jízd i další
aktivity jako polo, rafting a rybaření. V patagonských
horách budete jezdit po strmých svazích nahoru a
dolů, údolí nabízí prostor ke cválání. S koňmi se dostanete do oblastí, které jsou člověkem zcela nedotčené.
Pojedete podél křišťálově průzračných jezer a řek,
kde se můžete s koňmi osvěžit při koupeli. Po krátké
atmosférické zastávce v Buenos Aires Vás druhá část
cesty zavede k farmě „El Golf“, která leží přibližně 400

kilometrů jižně od Buenos Aires, nedaleko pobřeží
Atlantského oceánu. Zde nabízejí mírné kopce skvělé
příležitosti pro dlouhé cválání a rychlé jízdy v jezdecké
oblasti o rozloze 4000 hektarů, hru polo či vyzkoušení
svých schopností při parkuru.
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JIŽNÍ AMERIKA

Putování na koni
Polo
Rozmanitá krajina
3 rozdílná místa
6-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-6 jezdců
Exkluzivní farma
Bazén a masáže

Cílové letiště: Buenos Aires
10 nocí all incl./osoba

od 143.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Jízdy

| Asie & Austrálie

1

Ulan Bator

Mongolsko

Čína

Rajasthan

2

Indie

1
2
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Randocheval Mongolia
Aravalli Trips

S. 118
S. 120

Austrálie

3

buš a jízdy na pláži

S. 122

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Divoká step, hrdí nomádové, původní koně Převalského – to je Mongolsko.

Mongolsko - Randocheval Mongolia
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Randocheval Mongolia Vám ukáže nejkrásnější stránky Mongolska tak, jak se v tomto klasickém jezdeckém
terénu patří: z koňského hřbetu. Čekají na Vás sportovní jízdy v rozmanité krajině Mongolska, právem
uznávané jako světové přírodní dědictví.
Sabine Grataloupové a jejímu týmu jde zvláště o
to, abyste se skutečně seznámili se zemí a místními
lidmi. Pohostinnost je mezi mongolskými nomády
pověstná a Vy ji máte možnost sami okusit. Vystartujte
118

v týmu s domorodým jezdcem při koňských závodech,
navštivte fascinující historická místa a kláštery, potkejte se s praotcem všech koní, koněm Převalského v jeho
vlasti nebo oslavte společně s námi jednu z největších
původních slavností.
Ubytování je tradiční a jednoduché, ale zároveň velmi
komfortní. Budou Vás doprovázet prvotřídní anglicky
hovořící průvodci, kteří Vám pomohou navázat kontakt s místními obyvateli.

Za důležitý považujeme model „spravedlivého
cestování“ - Fair Trade Travel. Ne snad proto, že by byl
módní, ale protože věříme, že aktivní a efektivně zacílená pomoc přispívá formou spolehlivých obchodních
vztahů k posilování soběstačnosti místních lidí. Těší
nás, že tomu napomáháme i my.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Putování na koni
Původní krajina
Život s Nomády
Zimní jízda/ Festival ledu
Divocí koně
Evropské postroje
3-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Tradiční jurty
ASIE

Cílové letiště: Ulánbátar
10 nocí all incl./osoba

od 38.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Staňte se součástí ohromující krajiny Rádžasthánu!

Indie - Aravalli Trips

Jízda začíná nedaleko Džódpuru, hlavního města
bývalého státu Márvár. Z tohoto historického města
s velkolepou architekturou pojedete na koni k pohoří
Aravalli. Tuto jízdu ocení i začínající jezdci, včetně rodin.
Setkáte se s jeleny rabari, pestrými nomády, kteří
cestují se stády tisíce kilometrů, aby hledali svou potravu. U jezer nedaleko hor uvidíte mnoho vodních
stěhovavých ptáků a příležitostně krokodýly, kteří se
120

vyhřívají na slunci. Jakmile v horách vyjedete nahoru,
uvidíte stovky exotických opeřenců, stejně jako další
divoká zvířata včetně mědvědů, vlků a leopardů. Na
konci dojedete na koni do původního státu Márvár a
k historické pevnosti Kumbhalgarh.
Cestou uvidíte stáda antilop jeleních či indických gazel. Budete mít také nesčetně příležitostí seznámit
se zdejším zemědělstvím v jeho tradiční podobě, kdy
jsou hlavním pomocníkem místních farmářů voli.

Veškeré ubytování Vám poskytnou bývalé šlechtické
domy, které dnes slouží jako stylové hotely, které
spojují luxus a moderní pohodlí s tradičním šarmem.
Během této neobyčejné cesty nepoznáte jen historické monumenty, ale naplno se ponoříte do zdejší
nezaměnitelné krajiny, kde by mohl snad každý oblázek vyprávět příběhy z pradávných dob.
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Zkušení jezdci
Putování na koni
Skvělá směs kultury & jízdy na koni
Jízdy s rozdílnými nároky
Průvodce ze starého šlechtického rodu
3-8 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Luxusní ubytování/ bývalé šlechtické domy
Bazén a wellness

ASIE

Cílové letiště: Udaipur nebo Jodhpur
7 nocí plná penze/osoba
od 44.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

V buši mezi klokany a medvídky koala.

Austrálie - buš a jízdy na pláži
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Sedm dní trvající jízda buší a po plážích je vhodná
pro všechny jezdecké nadšence, kteří chtějí objevit
australskou krajinu a zároveň si užít luxusu. Vaším
hostitelem bude trojnásobný australský olympionik
v moderním pětiboji Alex Watson.
Osobně vybírá koně i trasy a nabízí nejlepší možnost
pro objevování Austrálie. Na koni projedete společně
s Alexem nedotčenou a odlehlou krajinu pobřeží
Queensland Sunshine Coast. Budete cválat po lidu122

prázdných plážích, tropickými deštnými pralesy a
nahánět dohromady dobytek australskou buší. Krajina, ze které přechází zrak a divoce žijící zvířata, ke
kterým patří klokani a medvídci koala, stejně jako
i stovky australských ptáků, Vás nadchnou. A jistě si
oblíbíte i zdejší plemeno koní, známé jako Australian
Stock Horses. Jsou proslulí svým přátelským temperamentem a nadáním dobře se vyrovnat s terénem.
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Začátečníci až zkušení jezdci
Putování na koni
Jízda na pláži
Překrásná oblast mimo civilizace
Nahánění dobytka
Jezdecký výcvik
2-5 hodin jízdy na koni denně s přestávkami
2-8 jezdců
Ubytování v lodgích /tradičních hotelech
Bazén a wellness

Cílové letiště: Brisbane nebo Sunshine Coast
6 nocí plná penze/osoba
od 61.000,- Kč

pferdesafari

dobrodružství v sedle

AUSTRÁLIE

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

Dovolená s

„přidanou hodnotou“

- naše speciality a nabídky šité na míru.

Kdo si objedná dovolenou od pferdesafari, může se spolehnout na to, že prožije svou osobní vysněnou dovolenou – za tím si stojíme!
Kromě dobrodružství a odpočinku Vám ale ještě nabízíme mnohem více:
Chcete se během dovolené po sportovní stránce dále rozvíjet, chcete zdokonalovat své jezdecké schopnosti? Chcete se již jednou pro vždy naučit Natural Horsemanship? Nechcete strávit
dovolenou na cválajícím koni, ale dáváte přednost objevování světa pěšky? Nebo se chcete jen příjemně vyhřívat na sluníčku a odpočívat? Záleží pouze na Vás. I pro nejezdeckou část rodiny a
přátel máme připravený pestrý program plný aktivit, které vás budou bavit.
U nás jste správně!
Celý rok nabízejí naše partnerské farmy širokou paletu dodatečných možností Vaší (nejenom) jezdecké dovolené. Tématické týdny Vám nabízejí vzdělání, zvou k odpočinku u jógy, pilates a
zumby – a nabízejí jedinečnou šanci spojit maximální odpočinek s „dobrodružstvím a více“!
Informujte se o našich speciálních nabídkách, které se opakují v určitých termínech jako „Jezdecké týdny plus“. Jako alternativu Vám nabízíme možnost zorganizovat individuální zájezdy zcela
podle Vašich představ. Pokud si takový zájezd neobjedná uzavřená skupina, existuje samozřejmě možnost připojit se k těmto speciálním zájezdům také jako jednotlivec. Po dohodě mohou být
termíny odsouhlaseny individuálně.

124

Ant´s Nest - Jižní Afrika | Mimořádná nabídka
Jižní Afrika Game

Census

Nedaleko města Vaalwater leží soukromá rezervace divokých zvířat Tessa a Ant. Ta není
jen domovem obou luxusních lodgií Ant´s Nest a Ant´s Hill, ale také velkého množství
různých částečně vzácných divokých zvířat jako nosorožců tuponosých, buvolů, žiraf a
cenných přímorožců šavlorohých.
Aby byla zachována ekologická rovnováha v rezervaci a abychom se vyhnuli příbuzenské
plemenitbě a nemocím mezi zvířaty, koná se jednou ročně velký Game Census, počítání
divokých zvířat.
Buďte u toho, když se na koňském hřbetě projíždí celá rezervace, registrují se divoká
zvířata a jsou počítána! První dny Vašeho pobytu se využíjí k počítání a Vy společně s
průvodcem prohledáte přidělené úseky a spočítáte každé zvíře.
Poté, co jsou zaevidována všechna zvířata, je rozhodnuto, kolik zvířat bude z každého
úseku předáno jiné rezervaci, aby populace zůstala konstantní. V následujících dnech
pomáháte oddělit jednotlivá zvířata, aby mohla být ošetřena veterinářem a připravena
na přemístění. Zde je zapotřebí každá ruka a každý jezdec! Zakončete tento týden
společně s týmem z Ant´s Nest veselou oslavou a oslavte úspěchy uplynulých dnů.
Datum: 31. květen - 8. červen 2015

Cílové letiště: Johannesburg
8 nocí all inclusive/osoba

od 64.500,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Mimořádná nabídka & doplňkový program |

Los Potreros - Argentina

Doplňkový program Argentina – Casa

Mini!

Velmi nás těší, že můžeme hostům nabídnout na farmě Estancia Los Potreros k
exkluzivnímu využití zcela nově zrekonstruovaný studiový apartmán v srdci hlavní
nákupní čtvrti v Buenos Aires.
Toto moderní, pohodlné a prostorné studio nabízí dostupnou alternativu k hotelům v
centru města, aniž by se snížila kvalita nebo komfort. A to na senzačním místě!
Užívejte si plně života v Buenos Aires! Cesta po městech „jednoduše jen tak“ nebo při
mimořádné příležitosti – tuto nabídku byste si neměli nechat ujít!
Exkluzivní nabídka pro hosty farmy Los Potreros
„Casa Mini“
Naše „Casa Mini“ byla před nedávnem zrekonstruována a zařízena v nejvyšším standardu. Nabízíme za dostupnou cenu moderní a prostorné ubytování v hotelu s možností
kuchyňské linky.
Je zde vysokorychlostní WiFi, televize s plochou obrazovkou a úplnou nabídkou kabelové televize, telefon, prostorné šatní skříně a pohodlný nábytek. To jsou jen některé
výhody bytu.
Poloha
Casa Mini se nachází v bezprostřední blízkosti proslulé Calle Florida v budově se
zabezpečeným vchodem, ve které jsou byty a kanceláře. I přes umístění v centru města
je zde klid, nachází se totiž v šestém poschodí ze zadní strany budovy. V bezprostředním
okolí bytu (uvnitř 2 bloků) se nabízí mnoho možností a služeb.
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Argentina – Doplňkové

nabídky

Během celého roku je možné toho na farmě Estancia Los Potreros hodně prožít. Téměř každý měsíc jsou plánovány speciální akce, které se konají buď na farmě, odkud
se na ně můžete vypravit, nebo pro které je vhodné ubytování „Casa Mini“. K objednaným jízdám na koni můžete navíc zažít slavnostní Argentinu – a tak místo toho,
abyste jen byli u toho, se toho přímo zúčastníte!

Týdny pola
Naučte se hrát polo! Na farmě Estancia Los Potreros
se mohou naučit hrát tuto rychlou a napínavou hru
také úplní začatečníci v polu.
Datum:

Putování na koni
Tato jízda na koni je pro dobrodruhy a zkušené jezdce!
Na koni zajedeme hluboko do nitra venkovské Córdoby a přenocujeme na jednoduchých, ale útulných
statcích, ubytovnách a chatách.
Datum:

30. březen - 6. duben 2015
23. - 30. listopad 2015
30. Nov. - 7. prosinec 2015

Cílové letiště: Cordoba
7 nocí PP/ osoba

od 70.500,- Kč

24. - 31. října 2015

Cílové letiště: Cordoba
7 nocí PP/ osoba

od 70.500,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

pferdesafari

dobrodružství v sedle

Mimořádná nabídka |

Mongolsko
Mongolsko – interkulturní distanční jízda na koni
Zúčastněte se třetího ročníku mongolské týmové distanční jízdy na koni – distanční jízda jako žádná jiná! Vystartujete dohromady jako tým s mongolským jezdcem na cestu
dlouhou buď 20 km, nebo 40 km. Tato jízda je mnohem více než jen závod ódou na
přátelství mezi mongolskými a západními koňáky a připomenutím vytrvalosti mongolských koní!
Pod dohledem francouzských a mongolských jezdeckých sdružení se tato jízda koná 50
km od mongolského hlavního města Ulánbátar.
Abyste byli hodnoceni, musíte projet cílovou čárou společně s Vaším mongolským týmovým partnerem. Váš úspěch závisí jednak na Vašich jezdeckých dovednostech, ale také
na Vašich schopnostech komunikovat – navzdory jazykové bariéře a kulturním rozdílům
– s Vaším týmovým partnerem!
Datum: 15. - 27. července 2015

Cílové letiště: Ulánbátar
12 nocí plná penze/osoba
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od 46.500,- Kč

30 let Polar Hestar - Island | Mimořádná nabídka
30 let Polar Hestar – Jubilejní

jízda

Na severu Islandu u nejdelšího fjordu Islandu, Eyjafjördur, leží idylická farma Grytubakki.
Odtud organizuje Polar Hestar od roku 1985 jezdecké výpravy do jedinečné krajiny. Polar
Hestar oslaví v roce 2015 své 30. výročí a při této příležitosti se uskuteční sedmnáctidenní jubilejní výprava!
Při této jubilejní výpravě pojedete od farmářského domu Fremstafell k planině polárních
lišek – Melrakkaslétta – na extrémním severovýchodě země. Poloostrov je znám svou
neobyčejnou přírodou a je pravým rájem ptactva.
Na velmi rovinatém poloostrově na severu je jen málo obcí. Na východě leží rybářské
město Raufarhöfn, na západě vesnice Kópasker. To jsou nejseverněší osady Islandu na
hlavním ostrově.
Jedete na koni od fjordu Öxafjörđur na západě k fjordu Ţistilfjörđur na východě a odtud
na jih. Jízdou podél působivých horských pásem, přes výšiny s překrásným výhledem a
přes vulkanickou oblast jezera Mývatn se opět dostanete k farmářskému domu Fremstafell, kde jubilejní výprava končí.
Během jízdy nebudou chybět ani prohlídkové jízdy k působivým místům!
Výprava je popsána jako 17-denní cesta. Z toho je celkem 12 dnů jezdeckých, rozdělených
do dvou etap s jedním odpočinkovým dnem na Grýtubakki. Můžete si objednat celou
trasu, ale také jen její polovinu.
Datum: 25. července - 10. srpna 2015
Cílové letiště: Reykjavík
16 nocí plná penze/osoba

od 89.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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| Mandra Edera - Sardinie
Mandra Edera – jízda

na koni ze své podstaty

Intenzivní tréninkový týden, během kterého se o Vás starají tři odborníci:
1 jezdecký trenér specializující se na ergonomii a motoriku
1 fyzioterapeutka specializující se na ergonomii a terapii bolesti u sportovců
1 veterinářka a trenérka koní
Každý z nás má své silné a slabé fyzické stránky. Při jízdě na koni tyto stránky vycházejí
najevo. Téměř každý jezdec má drobná slabá místa ve sledu pohybů, o kterých většinou
vůbec neví: tu si dá jedno rameno o něco výš, ruku zvedá více nahoru, ohýbá se v bocích,
dívá se dolů, hrbí se, má nohy příliš vpředu nebo příliš vzadu. A to má dopad na koně, na
průběh jeho pohybů, na možnost si odpočinout a být v rytmu.
Cílem je „ježdění ze své podstaty“, to mimo jiné znamená fyzickou pohyblivost, elasticitu
a fitnes jezdce na koni. Tři odborníci budou v tomto týdnu úzce spolupracovat s účastníky
na „proškolení sezení“. Doprovodné nahrávky videa a společné diskuze završí tréninkový
den.
Užijte si 6 dní jezdeckého tréninku, individuálně odsouhlasené fyzioterapie a fitnes.
Datum: na www.pferdesafari.cz

Cílové letiště: Alghero, Cagliari, Olbia
6 nocí polopenze/osoba
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od 49.000,- Kč

Equathon - Austrálie | Mimořádná nabídka
Melbourne Cup – Snowy

River Trip

Myslete na všechna klišé, která Vás napadnou o „anglických“ koňských závodech (Ascot!) – klobouky, životní styl, pití & závody, tak trochu malý karneval – a vynásobte to
„faktorem Austrálie“! Z toho vychází Melbourne Cup.
Ten navštívíte následně po šestidenním jezdeckém tripu po australské odlehlé oblasti.
Přenocujete v hotelech, které mohou vyprávět o své vlastní historii (z části pocházejí z
doby zlatokopů nebo byly filmovými kulisami!), budete projíždět výjimečnou krajinou a
při jedné z denních jízd třicetkrát projedete řeku! Pojedete ve skupině s maximálně osmi
jezdci a budou Vás doprovázet Alex & Rebecca Watsonovi z Equathon.
Včas dorazíte na proslulou Melbourne Cup City Parade. Předtím posnídáte s prominentním žokejem a vítězem Melbourne Cupu Johnem Marshallem. Následně budete mít
čas prohlédnout si město. Předposlední den Vaší cesty je zcela věnovaný závodům. Čas
pro vyhozené klobouky a vzácné nitě! Po celý den máte k dispozici vlastní pavilón, v
kterém je dost jídla, nápojů a také zábavný program. Rezervovali jsme pro Vás exkluzivní
místa na tribuně u trávníku.
Datum: 27. října - 4. listopadu 2015

Cílové letiště: Brisbane nebo Sunshine Coast
8 nocí plná penze/osoba

od 110.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Nabídky před a po zájezdu | Afrika
Afrikou se nikdy nenasytíte – to je naše zkušenost!
Proto nabízíme k našim regulérním cestovním nabídkám atraktivní dodatečný cestovní balíček, s kterým si můžete prodloužit Váš zážitek z cesty.
V návaznosti na Vaši objednanou cestu tak máte možnost poznat Afriku ještě z jiné strany. Mnoho nabídek na výlet a svoboda být na cestách pronajatým vozem, tím se
vyznačují tyto individuálně zarezervované doplňky.

Botswana Dombo Farm
Farma Dombo je farmou divokých zvířat o velikosti
4150 hektarů. Farma leží v severní Kalahari, vzdálená
jen 2 hodiny od Maun a nabízí německou pohostinost
uprostřed africké pohádkové země. Nedaleké národní parky mohou být prozkoumány při denních výpravách. Perfektní místo, jednoduše jen k odpočinku
nebo k podnikání výletů do okolí pronajatým vozem.

Namibie Kambaku
Na farmě divokých zvířat Kambaku je celá řada nabídek jak pro jezdce/nejezdce, speciálně vhodných pro
rodiny. Safari divokých zvířat v teréním voze, lovecká
safari, fotografická safari, vícedenní výlety jsou pro
každý vkus a pro každou dobu vhodným doplňkem
k safari!

Cílové letiště: Windhoek
Např. 4 noci Caprivi / osoba
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od 104.000,- Kč

Cílové letiště: Maun
7 nocí BB / osoba

od 17.500,- Kč

Jižní Afrika Garden Route
Proslulá Garden Route na jižním pobřeží Jižní Afriky
je vrcholem, který musíte bezpodmínečně vidět!
Garden Route vede krásnou bohatou krajinou a
spojuje řadu národních parků. Zarezervujeme pro
Vás krásnou B&B na čtyřech místech Garden Route
(sedm přenocování). Včetně automapy, plánu cesty
a pronajatého vozu.
Cílové letiště: Kapské Město
7 nocí BB/ osoba

od 23.500,- Kč

Jižní Afrika St. Lucia
Jezero St. Lucia je největší vodní chráněnou oblastí v
Jižní Africe. Oblast je světovým přírodním dědictvím
a domovem neuvěřitelné druhové rozmanitosti. Z
pobřeží budete mít příležitost pozorovat velryby.
Ubytování v penzionu se snídaní.

Jižní Afrika Kapské Město
Perfektní doplnění divočiny a dobrodružství – cesta
po městech do Kapského Města! Objevte město u
Tafelbergu na vlastní pěst a vychutnejte si následně
několik dnů v nejslavnější vinařské oblasti u mysu.
4 noci v Bed&Breakfast v Kapském Městě
3 noci v hotelu ve vinařském regionu
včetně pronájmu vozu

Cílové letiště: Kapské Město
7 nocí BB/ osoba

Možnost výletů:
iSimangaliso-Wetland-Park
Národní park Hluhuwe Umfolozi
Jízdy v člunu
Moře!
vč. pronajatého vozu
Cílové letiště: Richards Bay
7 nocí BB/ osoba

od 24.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

Jižní Afrika Safari-Extra

od 20.000,- Kč

Navíc k Vaší rezervované jezdecké safari budete mít
možnost podniknout z kempu Sausage Tree Safari
Camp další tzv. Game Drives (dvě za den!). Strávíte
dvě noci ve stanu. Dalších pět nocí strávených v penzionu Vám umožní, abyste podnikli v pronajatém
autě mnoho výletů do blízkého i vzdáleného okolí.
Možnost výletů:
Panorama Route (Blyde River Canyon s God´s Window, 3 Rondavels, Bourke’s Luck Potholes)
Krugerův národní park
vč. pronajatého vozu

Cílové letiště: Hoedspruit
7 nocí plná penze/BB/ osoba

od 26.000,- Kč
pferdesafari
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Jižní Afrika
Krugerův národní park
Návštěva Krugerova národního parku, největší
chráněné oblasti Jižní Afriky, je v případě dovolené
na černém kontinentu absolutní povinností! Pro
mnoho lidí utváří jedinečný Krugerův národní park
obraz Jižní Afriky. Se svou stepí, oslňující druhovou rozmanitostí, která spočívá ve velkém počtu
divokých zvířat a exotických výtvorů světa flóry i
nedotčenou přírodou v Krugerově národním parku
vede dále přes hranice Jižní Afriky, Zimbabwe a Mosambiku.

Kapské Město

Hluhluwe iMfolozi Park

Kapské Město v Jižní Africe je často jedním dechem
srovnáváno s městy Rio de Janeiro, Sydney nebo
San Francisco. A to právem!
Propojenost zvláštní atmosféry velkého města, okouzlující polohy u oceánu, zajímavé historie a krásného, jakož i rozmanitého prostředí se nám líbí snad
dokonce více než v ostatních metropolích.
Každý člověk by měl ve svém životě spatřit Kapské
Město!

Tento národní park je nejstarší park Jižní Afriky.
Park má rozlohu 96.000 hektarů a je tedy čtvrtým
největším parkem země.
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Kromě 1.250 nosorožců tuponosých a 300 nosorožců
dvourohých naleznete v parku také lvy, gepardy,
leopardy, žirafy, slony, buvoly, krokodýly, pakoně,
impaly, zebry, antilopy a hyeny.

Garonga Safari Camp

Blyde River Canyon

Garonga Safari Camp leží skrytý na úpatí příkrého
útesu a shlíží na přítok.

Přírodní rezervace Blyde River o rozloze 26.000
kilometrů čtverečních patří k mimořádným
přírodním úkazům Jižní Afriky.

Garonga Vám zprostředkuje autentický pocit dřívější
koloniální expedice. Nechte se hýčkat prostředím
klidu a odpočinku. Tento kemp patří Bernardu
Smithovi, který ho také vede. Atmosféra je zde
zvlášť osobní – každé z Vašich přání zde bude
splněno.

Blyde River Canyon je gigantická propast dlouhá cca
26km a v některých místech až 800m hluboká. Patří
k nejvíce navštěvovaným místům Jižní Afriky.

Franschhoek
Franschhoek je díky mnoha okolním vinicím a
ovocným sadům malé, ale zámožné město. Je velmi
pěkné a chráněné údolím Franschhoek.
Město je již dlouho známo svými prvotřídními víny.
Žádný div, že se zde nacházejí ty nejlepší a často
vyznamenané restaurace země, které navštěvují
znalci z celého světa.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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| Namibie
Etosha Nationalpark
Národní park Etosha na severu Namibie patří k
největším rezervacím zvířat na Zemi a je jedním z
nejskvělejších parků s divokými zvířaty Afriky. Park
zahrnuje přes sto druhů savců, mezi nimi slony,
gepardy, leopardy, nosorožce dvourohé, pakoně
žíhané, žirafy, atd., jakož i 340 různých druhů ptáků.
Zvláštní půvab spočívá ovšem, jako všude v Namibii,
v samotě a dálkách. Velkou část parku zaujímá bílá
solí zpevněná pánev Etosha.

Namib

Skeleton Coast

Namib je nejstarší poušť světa a Namib-Naukluft
Park je největší národní park Namibie. Extrémně
suchá poušť se rozprostírá na rozloze cca 50.000
km2, podél pobřeží Namibie. Leží v oblasti vlivu
studeného Benguelského proudu, takže zde spadne
velmi málo srážek.

Pobřežím koster je v Namibii označována severní
životu nebezpečná část pouště Namib, rozprostírající se od Swakopmund až po Kunene, řeku na hranicích s Angolou.
Hustá mlha, silné bouře a extrémní vlnobití
způsobily v minulosti ztroskotání mnoha lodí na
Pobřeží koster. Pobřeží je považováno za největší
pohřebiště lodí na světě. Díky tomu je Pobřeží koster jedinečnou památkou, jejíž morbidní fascinací
budete nadšení i Vy!

Nejdůležitějším nerostným bohatstvím tohoto regionu jsou diamanty (především na jihu) a wolfram.
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Fish River Canyon

Emanya Lodge

Fish River Canyon leží v Jižní Namibii a je největším
kaňonem jižní Namibie a největším kaňonem Afriky.

Emanya Lodge leží v blízkosti východní brány do
Národního parku Etosha.
V této rezervaci žije 27 druhů zvířat a díky tomu
je Emanya skvělým výchozím bodem pro safari v
rezervaci Emanya nebo v Národním parku Etosha.
Lodge má bazén, hotelovou halu, vinný sklípek pro
soukromé akce a malé wellness centrum. Při jídle si
můžete vychutnat pohled na prameniště.

Kaňon vznikl díky řece Fish River, která pramení ve
východním pohoří Naukluft a je se svými 650 km
nejdelší řekou Namibie.
Kaňon lze projít s průvodcem, samostatný sestup je
životu nebezpečný a je proto zakázaný.

Caprivi
Caprivi nebo „Caprivi Strip“ je úzký pruh země v
nejzazší části severovýchodu Namibie, dlouhý okolo
400 kilometrů.
Caprivi je v Namibii regionem nejbohatším na vodu.
Důvodem jsou nejen srážky, ale řada mohutných
řek Okavango, Kwando a Zambezi, které všechny
pramení v Angole a zavlažují obrovké území. Díky
dostatku vody v Caprivi se zde vždy vyskytuje velké
množství zvířat, která se sem chodí napít. Zvláště
početní jsou zde sloni.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Keňa
Mount Kenia
Mount Kenia je druhý nejvyšší vrchol Afriky a
nachází se cca 15 km jižně od rovníku. Masív zahrnuje celkem 8 ledovcových vrcholů.
Zatímco vrcholy Batian a Nelion jsou přístupné jen
pro zkušené horolezce, mohou na vrchol Lenana vylézt také amatérští horolezci s dobrou kondicí.

Národní parky

Offbeat Meru Camp

Keňa má různé národní parky, které můžeme
vřele doporučit. Každý park má svůj půvab a své
zvláštnosti – velká migrace v Masai Mara, obrovská
hejna plameňáků v Lake Nakuru Park, Kilimandžáro
v Amboseli, velká stáda slonů v oblasti Tsavo a Lewa
Wildlife Conservancy, jenž zasvětil svou činnost
ochraně černých nosorožců a zebrám Levy.

Offbeat Meru Camp je malý, ale příjemný stanový
kemp na okraji národního parku Meru, který poskytuje místo pro 12 osob a nabízí svým hostům velmi
osobní zážitek ze safari.

©Claus Bünnagel/pixelio.de

Nabízené aktivity probíhají ve dne i v noci – game
drives, od snídaně v buši, přes západ slunce až po
procházky v buši a rybaření v okolních řekách.

138

Offbeat Mara Camp

Emakoko

Offbeat Mara Camp je sezónní stanový kemp u řeky
Olare Orok v Mara North Conservancy. Tento malý a
exkluzivní kemp se 6 stany nabízí velmi tradiční a
luxusní zážitek ze safari.

Emakoko je rodinný podnik a lodge v národním parku Nairobi, kterou spravuje rodina.
Byla postavena u řeky Mbagathi a cestujícím do
Keni nabízí možnost, aby si před nebo po skončení
jejich safari užili v příjemné a uvolněné atmosféře
svět fauny a flóry, předtím než odletí z nedalekého
letiště Nairobi Airport domů!

Můžete zde na vlastní kůži zažít čtyři z velké pětky
zvířat – lvi, leopardi, sloni a buvoli jsou zde doma a
pravidelně se procházejí kolem kempu.

Manda Bay
Manda Bay je malý hotel na severozápadním cípu
ostrova Manda. Zde si můžete po jezdecké safari plné zážitků odpočinout. Krásné pláže zvou k
dlouhým procházkám, koupání a potápění.
Manda je jedním z mnoha malých ostrovů v Indickém oceánu, který patří k Lamu Archipel a nabízí
vysoký standard bezpečí a exkluzivitu.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Viktoriiny vodopády
Na hranici Zimbabwe a Zambie padá Zambezi
neobyčejným způsobem do hloubky. V roce 1855
je objevil Skot a pojmenoval je po královně Viktorii,
v roce 1989 byly vodopády prohlášeny za světové
přírodní dědictví UNESCO.
Viktoriiny vodopády jsou největší vodopády v Africe
se šířkou 1,7 km a výškou 110 m.

Kilimandžáro

Zanzibar

Kilimandžáro je se svými 5.885 m nejvyšší horou
Afriky.
Leží v hraniční oblasti Keni a Tanzánie. Vrchol
Kilimandžára, od výšky 1.800 m, byl roku 1973
prohlášen národním parkem a patří od roku 1987 ke
světovému přírodnímu dědictví UNESCO.
Pokud chcete poznat hranice Vaší fyzické zátěže,
potom doporučujeme výstup na Kili. Ale pozor: lze
doporučit pouze pro zdravé a fyzicky zdatné jedince!

Zanzibar je skupina ostrovů 40 km východně od
Tanzánie a od afrického východního pobřeží. Na
základě nádherných pláží a skvělých vln je Zanzibar
nazýván „africkou Havají“.
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Kulturním vrcholem ostrovů je Stone Town, historické centrum města Zanzibar. Většina zděných
domů byla postavena před 150 lety z korálových kamenů. Stone Town patří od roku 2000 do
světového kulturního dědictví UNESCO.

Equathon - Austrálie | Mimořádná nabídka
Melbourne Cup – Snowy

River Trip

Myslete na všechna klišé, která Vás napadnou o „anglických“ koňských závodech (Ascot!) – klobouky, životní styl, pití & závody, tak trochu malý karneval – a vynásobte to
„faktorem Austrálie“! Z toho vychází Melbourne Cup.
Ten navštívíte následně po šestidenním jezdeckém tripu po australské odlehlé oblasti.
Přenocujete v hotelech, které mohou vyprávět o své vlastní historii (z části pocházejí z
doby zlatokopů nebo byly filmovými kulisami!), budete projíždět výjimečnou krajinou a
při jedné z denních jízd třicetkrát projedete řeku! Pojedete ve skupině s maximálně osmi
jezdci a budou Vás doprovázet Alex & Rebecca Watsonovi z Equathon.
Včas dorazíte na proslulou Melbourne Cup City Parade. Předtím posnídáte s prominentním žokejem a vítězem Melbourne Cupu Johnem Marshallem. Následně budete mít
čas prohlédnout si město. Předposlední den Vaší cesty je zcela věnovaný závodům. Čas
pro vyhozené klobouky a vzácné nitě! Po celý den máte k dispozici vlastní pavilón, v
kterém je dost jídla, nápojů a také zábavný program. Rezervovali jsme pro Vás exkluzivní
místa na tribuně u trávníku.
Datum: 27. října - 4. listopadu 2015

Cílové letiště: Brisbane nebo Sunshine Coast
8 nocí plná penze/osoba

od 110.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Nabídky před a po zájezdu | Afrika
Afrikou se nikdy nenasytíte – to je naše zkušenost!
Proto nabízíme k našim regulérním cestovním nabídkám atraktivní dodatečný cestovní balíček, s kterým si můžete prodloužit Váš zážitek z cesty.
V návaznosti na Vaši objednanou cestu tak máte možnost poznat Afriku ještě z jiné strany. Mnoho nabídek na výlet a svoboda být na cestách pronajatým vozem, tím se
vyznačují tyto individuálně zarezervované doplňky.

Botswana Dombo Farm
Farma Dombo je farmou divokých zvířat o velikosti
4150 hektarů. Farma leží v severní Kalahari, vzdálená
jen 2 hodiny od Maun a nabízí německou pohostinost
uprostřed africké pohádkové země. Nedaleké národní parky mohou být prozkoumány při denních výpravách. Perfektní místo, jednoduše jen k odpočinku
nebo k podnikání výletů do okolí pronajatým vozem.

Namibie Kambaku
Na farmě divokých zvířat Kambaku je celá řada nabídek jak pro jezdce/nejezdce, speciálně vhodných pro
rodiny. Safari divokých zvířat v teréním voze, lovecká
safari, fotografická safari, vícedenní výlety jsou pro
každý vkus a pro každou dobu vhodným doplňkem
k safari!

Cílové letiště: Windhoek
Např. 4 noci Caprivi / osoba
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od 104.000,- Kč

Cílové letiště: Maun
7 nocí BB / osoba

od 17.500,- Kč

Jižní Afrika Garden Route
Proslulá Garden Route na jižním pobřeží Jižní Afriky
je vrcholem, který musíte bezpodmínečně vidět!
Garden Route vede krásnou bohatou krajinou a
spojuje řadu národních parků. Zarezervujeme pro
Vás krásnou B&B na čtyřech místech Garden Route
(sedm přenocování). Včetně automapy, plánu cesty
a pronajatého vozu.
Cílové letiště: Kapské Město
7 nocí BB/ osoba

od 23.500,- Kč

Jižní Afrika St. Lucia
Jezero St. Lucia je největší vodní chráněnou oblastí v
Jižní Africe. Oblast je světovým přírodním dědictvím
a domovem neuvěřitelné druhové rozmanitosti. Z
pobřeží budete mít příležitost pozorovat velryby.
Ubytování v penzionu se snídaní.

Jižní Afrika Kapské Město
Perfektní doplnění divočiny a dobrodružství – cesta
po městech do Kapského Města! Objevte město u
Tafelbergu na vlastní pěst a vychutnejte si následně
několik dnů v nejslavnější vinařské oblasti u mysu.
4 noci v Bed&Breakfast v Kapském Městě
3 noci v hotelu ve vinařském regionu
včetně pronájmu vozu

Cílové letiště: Kapské Město
7 nocí BB/ osoba

Možnost výletů:
iSimangaliso-Wetland-Park
Národní park Hluhuwe Umfolozi
Jízdy v člunu
Moře!
vč. pronajatého vozu
Cílové letiště: Richards Bay
7 nocí BB/ osoba

od 24.000,- Kč

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

Jižní Afrika Safari-Extra

od 20.000,- Kč

Navíc k Vaší rezervované jezdecké safari budete mít
možnost podniknout z kempu Sausage Tree Safari
Camp další tzv. Game Drives (dvě za den!). Strávíte
dvě noci ve stanu. Dalších pět nocí strávených v penzionu Vám umožní, abyste podnikli v pronajatém
autě mnoho výletů do blízkého i vzdáleného okolí.
Možnost výletů:
Panorama Route (Blyde River Canyon s God´s Window, 3 Rondavels, Bourke’s Luck Potholes)
Krugerův národní park
vč. pronajatého vozu

Cílové letiště: Hoedspruit
7 nocí plná penze/BB/ osoba

od 26.000,- Kč
pferdesafari
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Jižní Afrika
Krugerův národní park
Návštěva Krugerova národního parku, největší
chráněné oblasti Jižní Afriky, je v případě dovolené
na černém kontinentu absolutní povinností! Pro
mnoho lidí utváří jedinečný Krugerův národní park
obraz Jižní Afriky. Se svou stepí, oslňující druhovou rozmanitostí, která spočívá ve velkém počtu
divokých zvířat a exotických výtvorů světa flóry i
nedotčenou přírodou v Krugerově národním parku
vede dále přes hranice Jižní Afriky, Zimbabwe a Mosambiku.

Kapské Město

Hluhluwe iMfolozi Park

Kapské Město v Jižní Africe je často jedním dechem
srovnáváno s městy Rio de Janeiro, Sydney nebo
San Francisco. A to právem!
Propojenost zvláštní atmosféry velkého města, okouzlující polohy u oceánu, zajímavé historie a krásného, jakož i rozmanitého prostředí se nám líbí snad
dokonce více než v ostatních metropolích.
Každý člověk by měl ve svém životě spatřit Kapské
Město!

Tento národní park je nejstarší park Jižní Afriky.
Park má rozlohu 96.000 hektarů a je tedy čtvrtým
největším parkem země.

134

Kromě 1.250 nosorožců tuponosých a 300 nosorožců
dvourohých naleznete v parku také lvy, gepardy,
leopardy, žirafy, slony, buvoly, krokodýly, pakoně,
impaly, zebry, antilopy a hyeny.

Garonga Safari Camp

Blyde River Canyon

Garonga Safari Camp leží skrytý na úpatí příkrého
útesu a shlíží na přítok.

Přírodní rezervace Blyde River o rozloze 26.000
kilometrů čtverečních patří k mimořádným
přírodním úkazům Jižní Afriky.

Garonga Vám zprostředkuje autentický pocit dřívější
koloniální expedice. Nechte se hýčkat prostředím
klidu a odpočinku. Tento kemp patří Bernardu
Smithovi, který ho také vede. Atmosféra je zde
zvlášť osobní – každé z Vašich přání zde bude
splněno.

Blyde River Canyon je gigantická propast dlouhá cca
26km a v některých místech až 800m hluboká. Patří
k nejvíce navštěvovaným místům Jižní Afriky.

Franschhoek
Franschhoek je díky mnoha okolním vinicím a
ovocným sadům malé, ale zámožné město. Je velmi
pěkné a chráněné údolím Franschhoek.
Město je již dlouho známo svými prvotřídními víny.
Žádný div, že se zde nacházejí ty nejlepší a často
vyznamenané restaurace země, které navštěvují
znalci z celého světa.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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| Namibie
Etosha Nationalpark
Národní park Etosha na severu Namibie patří k
největším rezervacím zvířat na Zemi a je jedním z
nejskvělejších parků s divokými zvířaty Afriky. Park
zahrnuje přes sto druhů savců, mezi nimi slony,
gepardy, leopardy, nosorožce dvourohé, pakoně
žíhané, žirafy, atd., jakož i 340 různých druhů ptáků.
Zvláštní půvab spočívá ovšem, jako všude v Namibii,
v samotě a dálkách. Velkou část parku zaujímá bílá
solí zpevněná pánev Etosha.

Namib

Skeleton Coast

Namib je nejstarší poušť světa a Namib-Naukluft
Park je největší národní park Namibie. Extrémně
suchá poušť se rozprostírá na rozloze cca 50.000
km2, podél pobřeží Namibie. Leží v oblasti vlivu
studeného Benguelského proudu, takže zde spadne
velmi málo srážek.

Pobřežím koster je v Namibii označována severní
životu nebezpečná část pouště Namib, rozprostírající se od Swakopmund až po Kunene, řeku na hranicích s Angolou.
Hustá mlha, silné bouře a extrémní vlnobití
způsobily v minulosti ztroskotání mnoha lodí na
Pobřeží koster. Pobřeží je považováno za největší
pohřebiště lodí na světě. Díky tomu je Pobřeží koster jedinečnou památkou, jejíž morbidní fascinací
budete nadšení i Vy!

Nejdůležitějším nerostným bohatstvím tohoto regionu jsou diamanty (především na jihu) a wolfram.

136

Fish River Canyon

Emanya Lodge

Fish River Canyon leží v Jižní Namibii a je největším
kaňonem jižní Namibie a největším kaňonem Afriky.

Emanya Lodge leží v blízkosti východní brány do
Národního parku Etosha.
V této rezervaci žije 27 druhů zvířat a díky tomu
je Emanya skvělým výchozím bodem pro safari v
rezervaci Emanya nebo v Národním parku Etosha.
Lodge má bazén, hotelovou halu, vinný sklípek pro
soukromé akce a malé wellness centrum. Při jídle si
můžete vychutnat pohled na prameniště.

Kaňon vznikl díky řece Fish River, která pramení ve
východním pohoří Naukluft a je se svými 650 km
nejdelší řekou Namibie.
Kaňon lze projít s průvodcem, samostatný sestup je
životu nebezpečný a je proto zakázaný.

Caprivi
Caprivi nebo „Caprivi Strip“ je úzký pruh země v
nejzazší části severovýchodu Namibie, dlouhý okolo
400 kilometrů.
Caprivi je v Namibii regionem nejbohatším na vodu.
Důvodem jsou nejen srážky, ale řada mohutných
řek Okavango, Kwando a Zambezi, které všechny
pramení v Angole a zavlažují obrovké území. Díky
dostatku vody v Caprivi se zde vždy vyskytuje velké
množství zvířat, která se sem chodí napít. Zvláště
početní jsou zde sloni.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Keňa
Mount Kenia
Mount Kenia je druhý nejvyšší vrchol Afriky a
nachází se cca 15 km jižně od rovníku. Masív zahrnuje celkem 8 ledovcových vrcholů.
Zatímco vrcholy Batian a Nelion jsou přístupné jen
pro zkušené horolezce, mohou na vrchol Lenana vylézt také amatérští horolezci s dobrou kondicí.

Národní parky

Offbeat Meru Camp

Keňa má různé národní parky, které můžeme
vřele doporučit. Každý park má svůj půvab a své
zvláštnosti – velká migrace v Masai Mara, obrovská
hejna plameňáků v Lake Nakuru Park, Kilimandžáro
v Amboseli, velká stáda slonů v oblasti Tsavo a Lewa
Wildlife Conservancy, jenž zasvětil svou činnost
ochraně černých nosorožců a zebrám Levy.

Offbeat Meru Camp je malý, ale příjemný stanový
kemp na okraji národního parku Meru, který poskytuje místo pro 12 osob a nabízí svým hostům velmi
osobní zážitek ze safari.

©Claus Bünnagel/pixelio.de

Nabízené aktivity probíhají ve dne i v noci – game
drives, od snídaně v buši, přes západ slunce až po
procházky v buši a rybaření v okolních řekách.
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Offbeat Mara Camp

Emakoko

Offbeat Mara Camp je sezónní stanový kemp u řeky
Olare Orok v Mara North Conservancy. Tento malý a
exkluzivní kemp se 6 stany nabízí velmi tradiční a
luxusní zážitek ze safari.

Emakoko je rodinný podnik a lodge v národním parku Nairobi, kterou spravuje rodina.
Byla postavena u řeky Mbagathi a cestujícím do
Keni nabízí možnost, aby si před nebo po skončení
jejich safari užili v příjemné a uvolněné atmosféře
svět fauny a flóry, předtím než odletí z nedalekého
letiště Nairobi Airport domů!

Můžete zde na vlastní kůži zažít čtyři z velké pětky
zvířat – lvi, leopardi, sloni a buvoli jsou zde doma a
pravidelně se procházejí kolem kempu.

Manda Bay
Manda Bay je malý hotel na severozápadním cípu
ostrova Manda. Zde si můžete po jezdecké safari plné zážitků odpočinout. Krásné pláže zvou k
dlouhým procházkám, koupání a potápění.
Manda je jedním z mnoha malých ostrovů v Indickém oceánu, který patří k Lamu Archipel a nabízí
vysoký standard bezpečí a exkluzivitu.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Viktoriiny vodopády
Na hranici Zimbabwe a Zambie padá Zambezi
neobyčejným způsobem do hloubky. V roce 1855
je objevil Skot a pojmenoval je po královně Viktorii,
v roce 1989 byly vodopády prohlášeny za světové
přírodní dědictví UNESCO.
Viktoriiny vodopády jsou největší vodopády v Africe
se šířkou 1,7 km a výškou 110 m.

Kilimandžáro

Zanzibar

Kilimandžáro je se svými 5.885 m nejvyšší horou
Afriky.
Leží v hraniční oblasti Keni a Tanzánie. Vrchol
Kilimandžára, od výšky 1.800 m, byl roku 1973
prohlášen národním parkem a patří od roku 1987 ke
světovému přírodnímu dědictví UNESCO.
Pokud chcete poznat hranice Vaší fyzické zátěže,
potom doporučujeme výstup na Kili. Ale pozor: lze
doporučit pouze pro zdravé a fyzicky zdatné jedince!

Zanzibar je skupina ostrovů 40 km východně od
Tanzánie a od afrického východního pobřeží. Na
základě nádherných pláží a skvělých vln je Zanzibar
nazýván „africkou Havají“.
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Kulturním vrcholem ostrovů je Stone Town, historické centrum města Zanzibar. Většina zděných
domů byla postavena před 150 lety z korálových kamenů. Stone Town patří od roku 2000 do
světového kulturního dědictví UNESCO.

Potápění v Mosambiku

Mauricius

Fascinující pobřeží dlouhé 2700 kilometrů u Indického oceánu, s krásnými plážemi, skrytými ostrovními ráji, lagunami a korálovými útesy láká k
nádhernému pokračování dovolené.
Obzvláště potápěče přitahuje jedinečný podvodní
život na pobřeží Mosambiku.
Nejznámější a nejskvělejší oblast pro potápění v
Mosambiku, „Manta Coast“, dělá svému jménu čest
– zde narazíte na rejnoky manta téměř vždy!

Mauricius – blyštící se drahokam uprostřed
tyrkysově zbarvené vody Indického oceánu. Směs
kultury, barev a aroma hrající všemi barvami dělá
z tohoto okouzlujícího ostrůvku nezapomenutelný
dovolenkový zážitek.
Vychutnejte si pravý luxus a prvotřídní servis, jaký
hledáme v tropických luzích. Fantastická krása ostrova Vás přiměje neustále se vracet do tohoto dovolenkového ráje.

Kalahari
Kalahari je písečná poušť z převážně jemně
práškovitého červeného písku.
Rozprostírá se od severní Kapské provicie v Jižní Africe, přes Namibii a Botswanu až do Angoly a Zambie na ploše více než 1,2 milionů km2.
Velká část pouště Kalahari je tvořena především
speciálními trávami rostoucími na dunách a
pouštními travami, také akáciemi - stromy rostoucími do výšky.
Nejnetypičtějším místem je však delta Okawanga!

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Dettifoss
Dettifoss je největší vodopád na severovýchodě
Islandu a díky kombinaci objemu průtoku řeky a
výšky pádu se jedná o nejmohutnější vodopád Evropy.

©Hannelore Dittmar-Ilgen/pixelio.de

Návštěva tohoto fascinujícího přírodního
představení se v každém případě vyplatí!

Reykjavik

Modrá laguna

Hlavní město Islandu je svou geografickou polohou
nejseverněji položeným hlavním městem světa.
Ve městě se nachází většina fakult univerzity země
a různé jiné vysoké školy, divadla, muzea a kulturní zařízení, jakož i přístav na otevřeném moři.
V centru města leží malé jezero Tjörnin. Toto jezero je současně také jedním z největších ploch na
jihozápadě země, kde sedí vodní ptáci na vejcích.

„Modrá laguna“ je termální koupaliště na Islandu.

©Axel Hopfmann/pixelio.de

Teplá voda pochází z hlubiny několik stovek metrů a
obsahuje tolik kyseliny křemičité, že se tvoří dlouhé
řetězce, z nichž se vytváří bílá bahenní hmota.
Kromě toho molekuly kyseliny křemičité odráží
především modré paprsky slunečního svitu, a proto
má voda jedinečnou bílo-modrou barvu.
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Snæfellsnes

Prázdninový byt

Poloostrov Snæfellsnes leží na západě Islandu a je
jedinečným cílem návštěvníků. Řídce osídlený poloostrov dává plně vyniknout přírodním krásám. Je
označován jako miniaturní Island, protože zde lze v
malém nalézt téměř všechny druhy krajiny Islandu.
Název "Poloostrov zasněžené hory" odkazuje k
majestátnímu ledovci Snæćfellsjökull, který leží na
vrcholku zdejší nejvyšší hory. Zde se také nachází
jeden ze čtyř národních parků Islandu.

Pěknou alternativou k Self Drive Tour je především
pro rodinu s dětmi pronájem prázdninového bytu.
Můžete se rozhodnout sami, kolik výletů podniknete a máte možnost prohlédnout si naplno části
ostrova.

©René Baldinger/pixelio.de

Prázdninové byty jsou k pronajmutí po celém
ostrově.

Self-Drive Tour
Nezapomenutelným zážitkem je Island na kole!
Zajistíme pro Vás buď „jen“ pronájem vozidla nebo
Vám sestavíme celý zájezd a zarezervujeme ubytování.

©René Baldinger/pixelio.de

Tento způsob cestování Vám nabízí možnost poznat
ostrov až do posledního kouta!

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Severní Amerika
Národní park Glacier
Na kanadské hranici, v severozápadní Montaně, leží
100 km dlouhý a 50 km široký národní park Glacier. Je to horský park Rocky Mountains, s několika
třítisícovkami, a – oproti očekávání – jen několika
málo ledovci.

©Hans/pixelio.de

©w. Broemme/pixelio.de

Fauna je velmi rozmanitá a nabízí pro Rocky Mountains typické druhy savců od losů přes medvědy
grizzly až po pumy.

Yellowstone Park

Vancouver Island

Yellowstone Park je nejstarší národní park světa.
Zároveň je největším parkem v USA. Nabízí útočistě
mnoha ohroženým druhům zvířat: medvědům,
losům, pumám, rysům, vlkům. Také bizoni se na vysoko položené náhorní planině v Rocky Mountains
cítí dobře.

Vancouver Island ležící na západním pobřeží Kanady je největší ostrov amerického západního pobřeží.
Od horských pásem v centru ostrova, přes deštné
pralesy, písečné pláže a skalnaté strmé břehy až po
viktoriánský styl se Vám tady toho nabízí dost.
Od května do října zde můžete pozorovat kosatky!
©Jörg Henkel/pixelio.de

Nikde jinde na Zemi nenaleznete tolik horkých
pramenů, gejzírů a pestrobarevných jezírek.
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Yosemitský národní park

Bowron Lakes je propojení jezer v drsné divočině
pohoří Cariboo Mountains v Kanadě. Všech 11 jezer
je navzájem spojeno řekami a potoky. Tato jezera
nejsou kanoistickým rájem jen pro mistry! Výchozím bodem pro všechny jízdy na kánoi je příjemná
lodge Beckers Lodge.

Jednu z dechberoucích oblastí Kalifornie naleznete v Yosemitském národním parku. Park, který se
nachází v horách Sierra Nevady, zahrnuje jedno z
nejkrásnějších horských údolí světa. Yosemitský
vodopád je s 800 m nejvyšším vodopádem USA a
čtvrtým nejvyšším na světě.

Od té startují všechny dvou- až jedenáctidenní kanoistické jízdy všech úrovní obtížnosti.

Najdete zde bohatou flóru a faunu s medvědy, kojoty, mývaly a více než 250 druhy ptáků.
©W. Broemme/pixelio.de

Bowron Lakes

San Francisco

Město, které bylo postaveno na 43 kopcích, je dnes
čtvrtým největším městem Kalifornie a bezesporu
finančním a kulturním centrem země.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

©Claus-P. Schulz/pixelio.de

©Astrid Haindl/pixelio.de

San Francisco je americké město superlativů. Když
jste v Kalifornii, nesmíte si San Francisco nechat
ujít! Nejznámější památky města jsou Golden Gate
Bridge, Alcatraz, dráha Cable Car a Fishermans
Wharf.
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| Jižní Amerika
Amazonský deštný prales je nejstarší úsek deštného
pralesa, který na Zemi zůstal.
Rozprostírá se v několika jihoamerických státech,
přičemž největší plocha se nachází v Brazílii. Amazonka je domovem okolo 40.000 rostlinných druhů,
427 druhů savců (mezi nimi jaguar, ocelot, vydra
obrovská a říční delfíni), 1.294 druhů ptáků (mezi
nimi orel královský, tukani, papušek ara a kolibříci),
jakož i 3.000 různých druhů ryb.
©Carlosh/pixelio.de

©Stephen Redinger/pixelio.de

Amazonský deštný prales

Rio de Janeiro

Bonito

Rio de Janeiro je s 13 milióny obyvateli druhým
největším městem Brazílie a zároveň nejznámějším
turistickým cílem v zemi. Leží na jihovýchodě země
ve stejnojmenném spolkovém státě u Atlantiku.
Jako město s nádhernou polohou mezi tabulovým
pohořím a Atlantským oceánem nabízí Rio svým
návštěvníkům téměř nekonečný výběr atrakcí.

Malé město Bonito leží na jihozápadě Brazílie.
Atrakcí však není město, ale ohromné nerostné bohatství v jeho okolí.
Podzemní sloje a jeskyně s podzemními jezírky,
jakož i početné řeky s křišťálově průzračnou vodou
a velká hejna pestrých ryb zvou k procházkám a k
potápění.

©huber/pixelio.de

Nudu tady nezažijete!
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Buenos Aires

Vodopády Iguazu

Hlavní město Argentiny Buenos Aires, nazývané
též „Paříž Jižní Ameriky“, je díky velkému množství
muzeí, divadel a restaurací vhodnou doplňkovou
cestou.

Vodopády Iguazu patří k nejvíce dechberoucím
vodopádům na celém světě. Cca 20 velkých
vodopádů a 255 menších vodopádů, které se
rozprostírají na cestě dlouhé 2,7 kilometrů, vytváří
dohromady jedinečnou přírodní scenérii.

Tajný tip pro taneční nadšence:
Jednou do roka se zde koná mistrovství světa v tangu, protože Buenos Aires je považováno za světové
hlavní město tanga.
©X-ray-andi/pixelio.de

Na mnoha pěších stezkách kolem vodopádů je
možné tuto podívanou v klidu sledovat.

Valdes Peninsula

U pobřeží naleznete tuleně, lachtany, rypouše a
delfíny. V určitých ročních obdobích (červenec až
začátek prosince) můžete při troše štěstí dokonce vidět plejtváky dlouhoploutvé, kosatky nebo
tučňáky.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

©Brigitte Jerger/pixelio.de

©Klaus Brüheim/pixelio.de

Pokud byste chtěli vidět argentinská divoká zvířata,
měli byste určitě navštívit Valdes Peninsula. Poloostrov, který leží v argentinské provincii Chubut
na pobřeží Atlantiku, je známý díky velkému počtu
mořských savců.
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Nimbin

Zažijte Sunshine Coast nejen z koňského hřbetu –
vychutnejte si nedotčené pláže tohoto pobřeží.

Nimbin bylo ospalé město, do doby kdy se zde roku
1973 konal festival hippies - festival Aquarius.

Subtropické klima zve po celý rok k relaxování,
koupání a surfování a početné přírodní parky v zázemí nabízí ideální podívanou pro přátele turistiky
– najde se zde něco pro každého a určitě se nebudete nudit!

Mnoho z tehdejších návštěvníků festivalu se zde
usadilo. Na každoroční festival - „MardiGrass“ (ironická obměna „Mardi Gras“), příjíždí do města až
20.000 návštěvníků. Oblast kolem „Mount Nardi“
je dnes díky hippies z Nimbin světovým kulturním
dědictvím.

©Linda Dahrmann/pixelio.de

Sunshine Coast

Pozorování velryb

Od srpna do října je možné v zálivu pravidelně vidět
plejtváky dlouhoploutvé a vorvaně. Dělají si zde
mezistanici na jejich migrační stezce podél východního pobřeží. Kdo si objedná cestu, neměl by mít
obavy z vysokých vln!

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz

©Paul-Georg Meister/pixelio.de

©Jerzy Sawluk/pixelio.de

V Hervey Bay, malém městečku, které je velmi známé díky své blízké vzdálenosti od ostrova Fraser
Island, se nabízí skvělá příležitost pozorovat velryby.
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Mongolsko
Naadam Festival
Naadam je národní slavnost v Mongolsku a koná se
každý rok od 10. do 13. července, s oficiálním zahajovacím ceremoniálem 11. července a oficiálním
závěrečným ceremoniálem 12. července. Původ
slavnosti pravděpodobně pochází od setkání klanu
Kuriltai, která bývala ve středověku společenským
vrcholem.

Ulánbátar

Národní park Hustai

Mongolské hlavní město je městem mezi modernou
a tradicí. Různá muzea, kláštery a paláce dělají z
Ulánbátaru kulturní klenot.

Národní park Hustai ležící 100 km jihozápadně od
Ulánbátaru byl založen v roce 2003 a je domovem
koně Převalského, který sem byl opět vrácen. Zažijte
původní divočinu a šíři této oblasti.

Ve městě jsou různá svědectví lámaizmu, například
klášter Gandan a palác hlavy tibetského budhismu
v Mongolsku – Bogd Gegeen Khan. Město bylo
založeno jako jeho sídlo.
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Národní park je domovem kromě divokých koní také
velkého množství savců a 120 druhů ptáků, mezi
nimi orlů skalních a čápů černých.

Jižní Afrika

Namibie

Botswana

Do Jižní Afriky lze cestovat během celého roku.
Od března do května a od září do prosince je na
pahorkatině kolem Johannesburgu a na jižním
pobřeží kolem Kapského Města 20-25 stupňů. V
oblasti Krugerova národního parku a na severním
pobřeží je 25-30 stupňů. Od června do srpna je
na severu teplo a sucho, na jihu chladněji a více
deštivo, od prosince do února je na severu horko &
bouřky, na jihu sucho & teplo.

Do Namibie je možné cestovat během celého roku,
ideální je březen až listopad. V zimě od června do
července má stále ještě příjemných 25 stupňů.
V létě od ledna do února může být až 40 stupňů
a častěji jsou bouřky. Země je na krátkou dobu
úrodná a zelená. Měsíce srpen a září jsou vhodné
pro pozorování divokých zvířat, protože je jen málo
vody.

Od května do září je v Botswaně zima a období
sucha, teploty jsou přes den příjemně teplé, přes
noc chladné až studené. Od prosince do března je
léto, je velmi horko a mohou přijít silné bouřkové
přeháňky. V této době nelze deltu Okavanga
doporučit. Září až říjen jsou ideální, příjemně teplé
a zvířata se scházejí u napajedel.

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum

Vízum: CZ/SK potřebují vízum

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum

Tanzánie

Keňa

Velká stáda zvířat v Serengeti táhnou v lednu a
únoru při hledání vody směrem na jih, je sucho a
velmi teplo. Vhodná doba pro cestu je od prosince
do března a od června do října. Během období
dešťů od dubna do května je mnoho národních
parků nesjízdných, malé období dešťů je od října
do listopadu.

Nejlepší doba pro cestu do Keni je od poloviny prosince do března a od června do října. Velké období
dešťů od konce března do května, malé období
dešťů od listopadu do začátku prosince. Ve výše
položených národních parcích může být také v létě
v noci chladno. Od července do září je příležitost
pozorovat velkou migraci pakoní v Masai Mara.

Vízum: CZ/SK potřebují vízum

Vízum: CZ/SK potřebují vízum

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Informace o zemích
Mosambik

Kalifornie

Montana

Nejlepší doba pro cestu do Mosambiku je od května
do října. Panuje tropicky vlhké klima, během celého
roku jsou teploty na 25-30 stupních. V měsících listopad a prosinec spadne 80% srážek za celý rok, ve
vnitrozemí stoupají teploty na 35 stupňů.

Národní parky a kempy jsou otevřené od května do
září. Dovolené na pláži a prohlídky by měly být plánovány od června do srpna na severu a od září do
listopadu na jihu.

Panuje typické kontinentální horské klima. Počasí
od mrazu pod -30 stupňů v zimě až po letní vedra
přes 30 stupňů. Srážky padají po celý rok, přičemž
zimní sněhové bouře přinášejí obrovské množství
sněhu. Obvyklé jsou velké teplotní výkyvy mezi
dnem a nocí.

Vízum: CZ/SK potřebují vízum

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum (podmínka
registrace ESTA a biometrický pas)

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum (podmínka
registrace ESTA a biometrický pas)

Island

Kanada

Austrálie

Oceánské klima na Islandu způsobuje, že v průběhu roku
zpravidla nedochází k velkým teplotním výkyvům. Léto je
oproti mírnému pásu chladnější. V zimě ale teploty neklesají hluboko pod nulu, a to i přes severní polohu ostrova.
Nejnižší zimní teploty klesají většinou mezi -5°C až -10°C.
Po celý rok je počasí velmi proměnlivé. Rychlé změny
počasí nebo také náhlé poklesy teploty nejsou také v
létě žádnou výjimkou. Ačkoli jsou zimy mírné, musí se,
především ve středu a na severu, počítat se intenzivním
sněžením.

Jelikož je Kanada velmi velká země, není žádná jednotná nejlepší doba pro dovolenou. Nejoblíbenější
dobou dovolené jsou však většinou letní měsíce
(červen až září). V severních oblastech červenec až
srpen. V letním období je ve vnitrozemí velmi horko,
u Atlantiku může i přesto být chladno. Na podzim je
velmi oblíbené „indiánské léto“.

Do Austrálie je možné cestovat během celého roku,
přičemž roční období jsou tam obráceně oproti
našim. Australská zima je velmi mírná. Na jihu je
mezi zářím a dubnem 25-30 stupňů a od června do
srpna 12-20 stupňů. Na severu je po celý rok 25-30
stupňů, od prosince do března tropické bouře. Centrální pouštní oblast až k západnímu pobřeží je po
celý rok suchá a horká.

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum

Vízum: CZ/SK potřebují vízum
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Argentina

Mongolsko

Ideální dobou dovolené v Argentině jsou měsíce
říjen až duben. Na severu může v lednu a únoru
hodně pršet. Panuje zde subtropické klima, v Patagonii spíše chladné. Od června do srpna je v
Argentině zima, proto jsou to nejchladnější měsíce.

Extrémní kontinentální a suché podnebí. V zimě až
-30 stupňů, v létě do 20 stupňů. V Gobi je v létě až
40 stupňů a v zimě sněží a led vydrží až do června.
Nejlepší doba pro dovolenou od května do října. Období dešťů je od července do srpna, to ale cestování
nenarušuje.

Vízum:CZ/SK nepotřebují vízum

Vízum: CZ nepotřebují vízum/ SK potřebují vízum

Brazílie

Indie

Do Brazílie lze cestovat po celý rok. Doporučujeme
však měsíce duben až říjen, leden je velmi deštivý.
Do Pantanalu byste měli cestovat od dubna do září,
do oblasti Amazonky od června do listopadu. V
pobřežní oblasti je teplo po celý rok.

Nejlepší doba dovolené v regionu Rádžasthán je od
října do dubna. Na konci června se do regionu dostává monzun a až do září mohou přicházet srážky
trvající celé dny. Jih a Goa má po celý rok tropické
klima, teplota vody a vzduchu jsou přiměřeně teplé.

Vízum: CZ/SK nepotřebují vízum

Vízum: CZ/SK potřebují vízum

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Ride & Work
- pohled do zákulisí

Praktikanti mají jedinečnou příležitost zúčastnit se jezdecké safari zcela zvláštním způsobem: u některých našich farem mohou pomáhat mladí lidé aktivně jako pracující hosté!
Máte možnost posbírat zkušenosti jak zacházet s koňmi, seznámit se s cizí zemí, získat názor na její turismus, na projekty rozvojové pomoci specifické pro danou zemi a především se naučit
velmi mnoho o zvířatech a přírodě hostitelské země. Programy pro praktikanty jsou rozdílné, některé farmy se dokonce na ně specializovaly, a jinde prostě pomáháte při každodenním životě .

•

Wait A Little, Jižní Afrika: Dva velmi zkušení jezdci jsou proškoleni ve Wait A Little jako Back-up průvodci. Společně s manažerem stáje a zaměstnanci jsou zodpovědní za ošetřování a
trénink. Minimální délka pobytu je dva až tři měsíce. Tento program je velmi oblíbený, vyplatí se proto poptat jej včas.

•

Wild Coast, Jižní Afrika: Tento program je hlavně pro jezdce od 18 – 25 let, kteří hledají dobrodružství s koňmi uprostřed jihoafrické kultury a přírody – autentická zkušenost pro
všechny jezdce.

•

Kaapsehoop Horse Trails, Jižní Afrika:V nádherné krajině jižně od Krugerova národního parku, kde jsou divocí koně, se konají kurzy po dobu jednoho až dvou týdnů. Zde je možné
naučit se vše – starat se o koně, výcvik přežití, první pomoc, rozvojové projekty, flóru i faunu této oblasti. Zároveň je možnost zorganizovat jízdu do Krugerova parku v otevřeném
landrouveru.

•

African Dream Horse Safaris, Jižní Afrika: Zde se naučíte ve skupině osmi praktikantů vše o tom, jak se vede jezdecká škola: od správné jízdy na koni v skupině, aspekty bezpečnosti,
až po jednoduchou veterinární pomoc a jiné důležité technické věci ohledně koní. Jelikož se nacházíte v buši, klademe důraz také samozřejmě na ochranu přírody, základní vědomosti o
ekosystémech, chování divokých zvířat a jejich poslání, poznávání stop a ještě mnohem více. Zde je možné strávit až tři měsíce.

•

Ant‘s Bush Homes, Jižní Afrika: Na dobu tří měsíců zde dostanou zkušení jezdci příležitost seznámit se s životem a prací v buši. Ant‘s Bush Homes - Ant‘s Nest & Ant‘s Hill – nabízí
především náročné jezdecké dovolené. Tým se stále snaží svým klientům nabídnout nezapomenutelnou dovolenou. Proto požadujeme od dobrovolníků velké nasazení a pomoc ve všech
oblastech, tzn. že dobrovolníci nepomáhají jen s koňmi, ale všude tam, kde je právě zapotřebí něco udělat.

•

Makoa Farm, Tanzánie: Farma Makoa nabízí základnu pro jedinečná jezdecká safari do africké buše. Kromě toho je zde veterinář a útulek pro zraněná a osiřelá zvířata. Tento program
sebou přináší skvělou příležitost získat zkušenosti, jak zacházet a pečovat o různé druhy zvířat a vedle toho se zabývat samozřejmě také koňmi a péčí o ně.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Ride & Work
- pohled do zákulisí

•

Mozambique Horse Safari, Mosambik: Na pobřeží Vilanculos v Mosambiku nabízí Mozambique Horse Safari mladým a také starším dobrovolníkům možnost seznámit se s životem a
prací s koňmi v Africe. Okolní sirotčince se navíc těší na každou pomocnou ruku. Program je namíchán z práce s koňmi a ze sociální práce.

•

DAKTARI, Jižní Afrika: U DAKTARI se jedná jednak o školu v buši, jednak ale také o záchytnou stanici divokých zvířat. Každý týden přijíždí do DAKTARI skupina osmi jihoafrických
dětí, které se na zraněných zvířatech, která DAKTARI opět "vypiplá", učí mnoho věcí o životním prostředí, a jak tato zvířata mohou ochránit. Dobrovolníci zde pomáhají jak s ošetřením
zvířat, tak při výuce dětí, například anglickému jazyku nebo ochraně životního prostředí. Nejlépe je tento sociální projekt zkombinovat s pobytem na African Dream Horse Safari , kde se
upřednostňuje práce s koňmi.

•

Los Potreros, Argentina: Práce a pomoc na tradiční argentinské farmě jsou nezapomenutelnou zkušeností. Při pobytu 3-6 měsíců se pracující hosté zapojují do všech oblastí farmy,
kde se naučí mnoho o tom, jak zacházet s koňmi, pečovat o hosty a seznámí se s každodenním životem na farmě..

•

Herridarholl, Island: Naši partneři na jihu Islandu nabízejí celý rok mladým lidem možnost seznámit se na jejich statku s životem na islandské farmě. Podle ročního období se mění
úkoly z pomoci u porodu ovcí, na přiježdení mladých koní, trénování koní pro jezdecké výpravy a péči o hosty.

•

Polar Hestar, Island: Na Grytubakki je díky 100 koní, 250 ovcí, velkému počtu králíků, morčat, slepic, koček a psovi po celý rok dost práce. Super příležitost získat najednou zkušenosti,
jak pracovat s koňmi a jak se chovat k hostům.

Všechny bližší informace k požadavkům na aktuální místa, ceny za programy, naše zprostředkovatelské podmínky a mnohem více se dozvíte na www.pferdesafari.cz nebo přímo od nás na
info@pferdesafari.cz

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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V V SEKCI KALENDÁŘ NAJDETE ROZPISY, VÝSLEDKY I FOTOGALERIE Z JEZDECKÝCH ZÁVODŮ

a milovníků koní

www.jezdectvi.cz

měsíčník jezdců, chovatelů

Naše služby

pro Vás

Jsme Vám k dispozici od začátku, tedy od Vašeho prvního telefonátu či online poptávky, až po návrat. Rádi Vám pomůžeme vybírat vhodnou jezdeckou dovolenou přesně podle Vašich
očekávání a možností. Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit s Vašimi dotazy.
Naše služby, servis a poradenství:

•

Individuální přístup a pomoc s výběrem vhodné dovolené. Užitečné rady a tipy před cestou.

•

Kompletní služby cestovní kanceláře.

•

Kompletní služby v oblasti pojištění.

•

V případě úrazu nebo nemoci během cesty jsme Vám kdykoliv k dispozici a okamžitě Vám pomůžeme s nezbytnými opatřeními. Jsme Vaší kontaktní osobou v České republice resp.
Slovensku a všem klientům nabízíme telefonní číslo pro případ nouze.

•

U nás je Vaše cena za cestu pojištěna v rámci zákonem předepsané insolvenční ochrany.

•

Jako dlouholetý expert na Afriku víme o situaci v cílové zemi a můžeme Vám vypracovat optimální trasu a nabídku cesty.

•

Před nebo po jezdecké safari Vám rádi uspořádáme doplňkovou cestu s transferem, průvodcem nebo pronájem vozidla k vybranému (a samozřejmě také námi prověřenému) cíli a
ubytování.

•

Pravidelný kontakt a opakované návštěvy v místě nám nabízí příležitost neustále prověřovat jednotlivé jezdecké farmy a ubytování.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Důležité informace
Očkování
Před cestou byste se měli seznámit s aktuálními zdravotnickými informacemi. Pro většinu mimoevropských destinací v tomto katalogu existují doporučení ve výbavě cestovní lékárničky a
očkování. V některých zemích je potřebná i profylaxe proti malárii. Bližší informace naleznete na stránkách pferdesafari a stránkách našeho partnera www.ockovacicentrum.cz.
Víza
Základní přehled najdete na stránkach 152-155. Prosím respektujte, že se tyto informace mohou kdykoli změnit. Nejlepší bude, pokud se včas informujete u Vašeho týmu pferdesafari nebo
navštívíte internetové stránky Ministerstva zahraničích věcí (www.mzv.cz/mzv.sk).
Strava
Strava u našich partnerů má velmi vysoký standard, na základě sezónních podmínek může být rozmanitost jídel dočasně omezena.
Zásobování vodou a elektrickým proudem/ ubytování
V některých zemích může být právě v letních měsících nedostatečné zásobování vodou a elektrickým proudem. Zvláště u mobilních safari se může lišit zásobování vodou a elektrickým proudem
od evropských standardů.
U otevřených staveb především v afrických zemích se může stát, že ptáci, opice a jiná zvířata vnikají do stavení. Žádáme Vás o pochopení a o to, abyste plnili nařízení personálu.
Hmyz
V jižních zemích se s hmyzem setkáme častěji, a proto se nelze obejít bez repelentních přípravků.
Pokud se ve Vašem ubytování nachází zvíře, které nemůžete zařadit, žádáme Vás, abyste informovali personál.
Jiný kraj, jiný mrav
V některých zemích ožívá příroda především se soumrakem. Je možné, že si na noční zvuky divočiny budete chvíli zvykat.
Průběh cesty
Vzhledem k povětrnostním podmínkám a pohybu divokých zvířat může dojít ke změně plánovaného programu.

Podrobné informace, ceny, termíny, plánovaný průběh cest a fotografie naleznete na www.pferdesafari.cz
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Všeobecné cestovní a obchodní
podmínky (VCOP)
Po dobu účinnosti cestovní smlouvy uzavřené
mezi Vámi jako zákazníkem a pferdesafari.
de GmbH jako organizátorem (pořadatelem)
cesty budou vedle obsahu cestovní smlouvy
upravovat náš vztah i následující Všeobecné
cestovní a obchodní podmínky, které doplňují
zákonné předpisy §§ 651 a-m OZ a §§ 4-11
OZ-InfoV /informativní předpis/ a naplňují je.
Ustanovení cestovní smlouvy má přednost
před ustanovením těchto podmínek. Pokud
není v cestovní smlouvě ujednáno jinak, tak
vztah mezi Vámi jako zákazníkem a pferdesafari.de GmbH se bude řídit těmito VCOP. Pokud
je dále ve VCOP uveden pojem „cesta“ má se tím
namysli i zájezd. Pokud je dále ve VCOP uveden
termín cestovní smlouva a zákazník má pouze
Potvrzení o zájezdu vystavené pferdesafari.de
GmbH, tak toto potvrzení má stejnou právní
relevanci jako cestovní smlouva a i na toto potvrzení se vztahují níže uvedené VCOP.
1. Uzavření cestovní smlouvy
1.1 Pro všechny typy objednávek platí:
a) Základem cestovní smlouvy je nabídka cesty a
doplňující písemné informace organizátora cesty o
dané cestě, pokud mohou být zákazníkovi při rezervaci předloženy.
b) Zákazník ručí za smluvní závazky spolucestujících,
za něž objednávku učiní, jako za své vlastní závazky,
pokud převzal odpovídající závazek na základě výslovného a zvláštního prohlášení.
c) Odlišuje-li se obsah potvrzení o cestě od obsahu
přihlášky, předloží organizátor cesty novou nabídku,
jíž je vázán po dobu 10 dnů od doručení potvrzení
o cestě a kterou může zákazník během této doby
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2.4 Neuhradí-li zákazník zálohu a/nebo zbývající
platbu dle dohodnuté splatnosti, je organizátor cesty
oprávněn po upomínce se stanovenou lhůtou odstoupit od cestovní smlouvy a naúčtovat zákazníkovi
akceptovat. Smlouva je uzavřena na základě nové náklady na zrušení cesty dle článku č. 6.1.
nabídky, jestliže zákazník přijme nabídku během
10ti-denní lhůty na základě výslovného prohlášení 3. Plnění
nebo uhrazením zálohy.
3.1 Smluvní plnění se řídí závazným popisem plnění
v katalogu, prospektu nebo na internetu, jakož i v
1.2 Pro ústní, telefonické, písemné, e-mailové nebo cestovních podkladech zvláště v přihlášce na cestu
faxové objednávky platí následující:
nebo potvrzení cesty.
a) Zákazník závazně nabízí rezervací (přihláškou na
cestu) organizátorovi cesty uzavření cestovní smlou- 3.2 Vedlejší ujednání, jež jsou v protikladu k
vy.
cestovním podmínkám a popisu plnění, musí být,
b) Smlouva vzniká přijetím rezervace ze strany or- aby byla závazná, písemně potvrzena organizátorem
ganizátora cesty; prohlášení o přijetí nevyžaduje cesty a doručena zákazníkovi (email, poštou apod.).
žádnou konkrétní formu. Při uzavření smlouvy nebo
bezprostředně po uzavření smlouvy je klientovi zaslá- 3.3 Přísliby rezervačního místa nebo cestovní
no potvrzení o cestě v písemné nebo textové podobě. kanceláře přesahující tato ujednání vůči účastníkovi
cesty jsou neplatné. Stejně tak neplatné jsou přísliby
2. Platba
vedení zájezdu během cesty.
2.1 Uzavřením smlouvy a po vystavení záručního
potvrzení podle § 651 k BGB R+V pojištění, je splatná 4. Změny ceny
záloha ve výši 25% z ceny zájezdu, avšak maximálně 4.1 Organizátor cesty si vyhrazuje změny inzerované
15.000,-Kč na osobu.
a rezervací potvrzené ceny, jestliže dojde ke změnám
V mimořádných případech (např. z důvodu dodržení devizových kurzů, palivového příplatku, poplatků
lhůt pro vystavení letenek) může organizátor cesty jako přístavního a letištního poplatku, poplatku
požadovat na základě individuální dohody s cestu- za překročení hranic nebo nákladů na vzdušnou
jícím vyšší zálohu. Částka za pojištění nákladů na bezpečnost.
zrušení cesty je splatná se zálohou.
Zvýší-li se náklady na dopravu dané při uzavření
cestovní smlouvy, především náklady na palivo, může
2.2 Zbývající částka je splatná 31 dnů před začátkem organizátor cesty zvýšit cenu cesty podle následucesty, pokud je předáno záruční potvrzení a pokud jícího propočtu:
již cesta nemůže být zrušena z důvodu uvedeného v a) Organizátor cesty může v případě zvýšení ceny
článku č. 8.2.
vztahující se na místo k sezení požadovat po cestujícím částku, o níž se cena navýšila.
2.3 Cestující je povinen uhradit celkovou cenu b) V ostatních případech se dodatečné náklady
okamžitě po vyhotovení potvrzení, jestliže uzavřel na dopravu požadované dopravcem na dopravní
smlouvu do 31 dnů před začátkem cesty.
prostředek vydělí počtem míst k sezení sjednané-

ho dopravního prostředku. Organizátor může od
cestujícího požadovat na každé místo k sezení takto
propočítanou částku, o níž se cena navýší.
Zvýší-li se poplatky dané při uzavření cestovní smlouvy na úkor organizátora, může být cena cesty
navýšena o odpovídající podílovou částku.
Dojde-li ke zvýšení ceny za cestu kvůli změně devizového kurzu, musí cestujícího informovat o tom, jaký
kurz k jakému datu původně pro nabídku cesty použil,
přičemž rozhodný den pro změnu devizového kurzu je
podle dne uzavření smlouvy.
Organizátor cesty může změnit cenu cesty pouze
tehdy, je-li termín odjezdu za déle než 4 měsíce po
uzavření smlouvy. Změna ceny za cestu je přípustná
pouze do 21. dne před začátkem cesty. Při zvýšení
ceny o více než 5% z ceny za cestu je cestující oprávněn
do 10 dnů bezplatně odstoupit na základě písemného
oznámení nebo může požadovat účast na rovnocenné
cestě, jestliže je organizátor cesty schopen nabídnout
cestujícímu takovouto cestu bez příplatku. Cestující
musí tohoto práva využít neprodleně po oznámení
organizátora o zvýšení ceny. Odstoupí-li cestující od
smlouvy, vrátí mu neprodleně organizátor cesty dosud uhrazené platby.
5. Změna plnění
5.1 Změny a odchylky plnění cesty ve sjednaném obsahu cestovní smlouvy, které jsou po uzavření smlouvy nezbytné a nebyly učiněny ze strany organizátora
cesty v rozporu s dobrými mravy, jsou povoleny jen
tehdy, pokud změny nebo odchylky nejsou zásadní a
pokud nenarušují celkovou podobu objednané cesty.
Případné záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud
je pozměněné plnění zatíženo nedostatky.
5.2 Organizátor cesty musí dovolenou změnu zásadního plnění cesty cestujícímu neprodleně po zjištění
důvodu změny vysvětlit.

5.3 V případě podstatné změny zásadního plnění
cesty může cestující odstoupit od smlouvy nebo
místo toho požadovat účast na minimálně rovnocenné jiné cestě, jestliže je organizátor schopen
nabídnout cestujícímu ze své nabídky takovouto
cestu bez příplatku. Zákazník musí toto právo využít
neprodleně po oznámení změny v plnění cesty ze
strany organizátora cesty nebo cestu zrušit.

do 21 dnů před začátkem cesty 40% z ceny cesty
do 14 dnů před začátkem cesty 60% z ceny cesty
do 7 dnů před začátkem cesty 75% z ceny cesty
do 2 dnů před začátkem cesty 80% z ceny cesty
v den zahájení cesty 95% z ceny cesty

6.3 Ujednání ohledně storna/ letáky/ mimořádné
nabídky/ speciální nabídky / zvláštní nabídky/ kombinace služeb cestovního ruchu sestavená dle indi6. Odstoupení zákazníka, změna rezervace, náhrad- viduálních požadavků a přání zákazníka/ skupinové
ník cestujícího
cesty
6.1 Zákazník může kdykoliv před začátkem cesty od
cesty odstoupit. Odstoupení musí být organizátorovi Zvláštní programy, kombinace služeb cestovního rucesty oznámeno na adresu uvedenou na konci VCOP. chu sestavená dle individuálních požadavků a přání
Pokud byla cesta objednána přes cestovní kancelář, zákazníka, jakož i skupinové cesty podléhají vlastním
či DS Pelikán, může být o odstoupení informována stornovacím podmínkám, na které odkazujeme v
tato cestovní kancelář či DS Pelikán. Zákazníkovi právě platném popisu plnění – popisu a specifikace
doporučujeme učinit oznámení o odstoupení v pí- cesty.
semné podobě.
Odstoupí-li zákazník před začátkem cesty, ztrácí orga- Upozorňujeme na to, že nenastoupení cesty bez
nizátor cesty nárok na cenu za cestu. Místo toho může výslovného prohlášení o odstoupení neplatí jako
organizátor cesty, pokud odstoupení není zaviněno odstoupení od cestovní smlouvy, ale jako porušení
jím nebo v případě vyšší moci, požadovat přiměřené povinnosti ze strany zákazníka, a v tomto případě je
odškodnění za opatření učiněná do doby odstoupení cestující povinen uhradit cenu za cestu v plné výši.
a za své výdaje v závislosti na aktuální ceně za cestu.
Organizátor cesty časově odstupňoval tento nárok V každém případě je zákazníkovi dovoleno prona odškodnění, tzn. s přihlédnutím k tomu, jak se kázat organizátorovi cesty, že mu nevznikla žádná
blíží termín odstoupení k smluvně dojednanému škoda nebo vznikla velmi malá škoda, než jsou jím
začátku cesty v procentuálním poměru k ceně ce- požadované paušály.
sty paušálně a při propočtu odškodnění zohlednil
obvykle uspořené náklady a obvykle možné jiné 6.4 Organizátor cesty si vyhrazuje požadovat
využití cestovního plnění. Odškodnění je vypočteno vyšší konkrétní odškodnění v případě odchylky
na základě doby doručení oznámení o odstoupení ze od předchozích paušálů, pokud organizátor cesty
strany klienta následovně:
prokáže, že mu vznikly podstatně vyšší náklady než
doposud použité paušály. V tomto případě je orga6.2 Všeobecné odstupňování storna
nizátor cesty povinen konkrétně vyčíslit a doložit
Pro cesty jednotlivců (všechny cesty, které výslovně požadované odškodnění s přihlédnutím k ušetřeným
nejsou označeny jako skupinové cesty):
výdajům a případnému využití plnění cesty jiným
do 31 dnů před začátkem cesty 25% z ceny cesty
způsobem.

6.5 Organizátor cesty důrazně doporučuje uzavření 6.7.1 Cestující a třetí osoba ručí organizátorovi cesty
pojištění plnění z důvodů zrušení cesty.
jako společní dlužníci za cenu cesty a za vícenáklady
vzniklé účastí třetí osoby.
6.6 Zákazník nemá nárok po uzavření smlouvy na
změny ohledně termínu cesty, cíle cesty, místa 7. Nevyužité plnění
začátku cesty, ubytování nebo druhu dopravy (změna Nevyužije-li cestující jednotlivá plnění cesty, jež mu
rezervace). Pokud je provedena na žádost klienta byla řádně nabídnuta, z důvodů, jež mu musí být
změna rezervace do 31 dnů před začátkem cesty, připočteny (např. předčasná cesta zpět), nemá nárok
může organizátor cesty uplatnit odměnu za změnu na vrácení podílu ceny za cestu. Organizátor cesty se
rezervace na cestujícího ve výši 30,- €. Klientovi je bude snažit o vrácení uspořených nákladů ze strany
v každém případě dovoleno prokázat organizátoro- poskytovatele plnění. Tento závazek odpadá, pokud
vi cesty, že mu nevznikla vůbec žádná škoda nebo se jedná o zcela nepodstatná plnění nebo pokud
mu vznikla značně malá škoda než jím požadované vrácení peněz odporuje zákonným nebo úředním
paušály.
ustanovením.
8. Odstoupení a výpověď ze strany organizátora cesty
Na žádost klienta může být provedena změna rezer- Organizátor cesty může odstoupit od cestovní smvace do 30 dnů před začátkem cesty, pokud je její louvy před začátkem cesty nebo vypovědět cestovní
provedení vůbec možné, pouze po odstoupení od smlouvu po začátku cesty v následujících případech:
cestovní smlouvy podle článku číslo 6 za podmínek
a současně nové přihlášky. Toto neplatí u žádostí o 8.1 Bez dodržení lhůty, jestliže cestující i přes napozměnu rezervace, jež způsobí pouze malé náklady menutí trvale narušuje realizaci cesty nebo pokud
(např. Změna rezervace z jedno- na dvojlůžkový se chová v rozporu se smlouvou do takové míry, že
pokoj, změna letenky z economy na business class je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. Vypoví-li
apod.)
organizátor cesty smlouvu, ponechává si nárok na
cenu cesty, musí si ale nechat započítat hodnotu
6.7 Cestující se může nechat nahradit třetí osobou po- uspořených nákladů, jakož i ty výhody, kterých nadle § 651 b OZ až do začátku cesty, pokud tato osoba byl z jiného využití neuplatněných plnění, včetně
odpovídá požadavkům cesty a její účast neodporuje uspořených částek vrácených poskytovatelem plnění.
zákonným předpisům nebo úředním nařízením. Organizátor cesty za to uplatňuje paušál za zpracování 8.2 Organizátor cesty může odstoupit od cestovní
ve výši 1100,-Kč. Cestující a třetí osoba ručí organi- smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu
zátorovi cesty jako společní dlužníci za cenu cesty a účastníků, pokud
za vícenáklady vzniklé účastí třetí osoby. V každém a)v aktuální nabídce cesty vyčíslil minimální počet
případě je klientovi dovoleno prokázat organizátorovi účastníků, jakož i uvedl termín, do něhož musí být
cesty, že mu nevznikla vůbec žádná škoda nebo vzni- cestujícímu před smluvně dojednaným začátkem
kla v zásadě malá škoda než jím požadované paušály. cesty nejpozději doručeno prohlášení a
b) v potvrzení cesty na tyto údaje jasně a srozumitelně
upozornil.
Zákazník musí být obeznámen s odstoupením
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nejpozději 31. den před sjednaným začátkem cesty.
Je-li již k dřívějšímu termínu patrné, že nelze dosáhnout minimálního počtu účastníků, musí organizátor
cesty neprodleně využít svého práva na odstoupení.
Neuskuteční-li se cesta z tohoto důvodu, dostane klient uhrazenou částku z ceny cesty neprodleně zpět.
9. Omezení ručení
9.1 Smluvní ručení organizátora cesty za škody, jež
nevyplývají z poškození života, poranění těla nebo
poškození zdraví, je omezen na trojnásobek ceny
cesty,
a) pokud škoda zákazníka nebyla způsobena ani
úmyslně ani z hrubé nedbalosti
nebo
b) pokud je organizátor cesty sám odpovědný za
škodu vzniklou zákazníkovi kvůli zavinění poskytovatele plnění.
Nároky, které toto přesahují, a jsou to nároky podle
Montrealské úmluvy resp. Zákona o letecké dopravě,
tak tyto zůstávají omezením nedotčeny.
9.2 Organizátor cesty neručí za porušení plnění,
újmy osob a škody na věcech v souvislosti s plněním,
která jsou pouze zprostředkovávána jako cizí plnění
(např. programy výletů, večerní akce, doprava z a do
nabízeného výchozího a cílového místa), pokud jsou
tato plnění v nabídce cesty a v potvrzení rezervace
výslovně a uvedením zprostředkujícího smluvního
partnera jako cizí plnění takto jednoznačně charakterizována, že pro cestujícího rozpoznatelně nejsou
součástí cestovního plnění organizátora cesty.

porušením informačních povinností, povinností pos- 10.3 Ztráta zavazadel nebo zpoždění zavazadel
kytnout vysvětlení nebo organizačních povinností ze Organizátor cesty důrazně doporučuje neprodleně
strany organizátora cesty.
na místě informovat o škodách na zavazadlech nebo
zpožděném doručení zavazadel u cest letadlem
Kromě toho neručí organizátor cesty v žádném prostřednictvím oznámení o škodě (P.I.R.) příslušné
případě za plnění, jež budou využita v rámci cesty letecké společnosti. Není-li vyplněno oznámení o
a nejsou zprostředkována organizátorem cesty, ale škodě, odmítají zpravidla letecké společnosti vrácení
například vedením cesty, hotelem, rančem na vlastní peněz. Škoda musí být oznámena u ztráty zavazadla
odpovědnost.
do 7 dnů, při zpoždění zavazadla do 21 dnů. Ostatně
o ztrátě, poškození nebo zaslání cestovního zavazadla
10. Povinnost cestujícího poskytovat součinnost
do jiného místa musí být informováno vedení výpravy
10.1 Cestovní doklady
nebo místní zastoupení organizátora cesty.
Klient musí informovat organizátora cesty, pokud
neobdrží potřebné cestovní doklady (např. letenka, 10.4 Lhůta před výpovědí
hotelové poukazy) během lhůty, o níž ho organizátor Chce-li klient resp. cestující vypovědět cestovní
cesty informoval.
smlouvu kvůli nedostatku cesty (vadné plnění) dle
typu popsaného v § 615 c OZ podle § 615 e OZ nebo
10.2 Oznámení o nedostatcích:
z důležitého důvodu patrného organizátorovi cesty
Neprobíhá-li cesta podle smlouvy, může cestu- kvůli neakceptovatelnosti, musí organizátorovi cesty
jící požadovat nápravu. Cestující je ale povinen nejprve stanovit přiměřenou lhůtu pro nápravu. Toto
neprodleně informovat organizátora cesty o nedo- neplatí pouze tehdy, když není náprava možná nebo
statcích v rámci cesty. Opomine-li toto zaviněně, ne- ji odmítá organizátor cesty nebo pokud je okamžitá
dochází ke snížení ceny cesty. Toto neplatí jen tehdy, výpověď smlouvy oprávněná z důvodu zvláštního
jestliže je oznámení evidentně beznadějné nebo z zájmu zákazníka resp. cestujícího, jež je patrný orgajiných důvodů neakceptovatelné.
nizátorovi cesty.

Cestující neprodleně informuje o nedostatcích místní
vedení výpravy resp. agenturu. Ta je pověřena postarat se o nápravu, pokud je to možné. Není-li k dispozici místní vedení výpravy nebo agentura, musí být o
reklamaci neprodleně informován organizátor cesty.
O dostupnosti vedení výpravy resp. organizátora cesty je cestující informován v popisu plnění, nejpozději
Organizátor cesty však ručí
však v cestovních podkladech.
a) za plnění, jež zahrnují dopravu cestujících z nabíze- Na žádost cestujícího musí místní vedení výpravy
ného výchozího místa cesty do nabízeného cílového nebo agentura sepsat zápis o jednotlivých reklamísta, dílčí přepravu během cesty a ubytování během macích. Vedení výpravy resp. agentura nejsou
cesty,
oprávněny uvést právně závazné prohlášení.
b) jestliže a pokud je škoda cestujícího způsobena
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11. Uplatnění nároků: adresát, lhůta, promlčení
11.1 Zákazník/cestující musí uplatnit nároky výlučně
u organizátora cesty na adrese uvedené na konci
VCOP podle §§ 651 c-f OZ nejpozději do jednoho
měsíce od termínu ukončení cesty daného smlouvou.

11.3 Po uplynutí lhůty mohou být uplatněny pouze
nároky toho zákazníka/cestujícího, který nemohl
lhůtu dodržet bez vlastního zavinění.
11.4 Lhůta z 11.1 platí také pro lhůtu pro nahlášení
škod na zavazadlech, zpožděného doručení zavazadel
nebo ztrátu zavazadel v souvislosti s lety podle článku
č. 10.3, pokud jsou uplatňovány nároky na základě
§§ 651c odst. 3, 651d, 651e odst. 3 a 4 OZ. Nárok na
náhradu škody z důvodu poškození zavazadla musí
být uplatněn do 7 dnů, z důvodu ztráty zavazadla
resp. zpoždění zavazadla do 21 dnů.
11.5 Nároky cestujících podle §§ 651c do 651f OZ
z důvodu poškození života, těla nebo zdraví, jež
spočívají v úmyslném nebo nedbalém porušení povinnosti organizátora nebo zákonného zástupce nebo
pověřence organizátora, jsou promlčeny za dva roky.
Toto platí také pro nároky na náhradu ostatních škod,
jež spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalém
porušení povinnosti organizátora nebo zákonného
zástupce nebo pověřence organizátora.
11.6 Všechny ostatní nároky podle §§ 651c do 651f OZ
jsou promlčeny za jeden rok.
11.7 Promlčení začíná dnem, kterým podle smlouvy
cesta končí. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek v sídle organizátora, tak je tímto
dnem následující pracovní den.

Probíhají-li jednání mezi zákazníkem/cestujícím a
organizátorem cesty o nároku nebo o okolnostech
11.2 Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zdůvodňujících nárok, je promlčecí lhůta přerušena
smluvního ukončení cesty. Připadá-li poslední den do doby, kdy zákazník/cestující nebo organizátor
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek v sídle organi- cesty odmítnou pokračovat v jednáních. Promlčení
zátora, tak je tímto dnem následující pracovní den. začíná nejdříve 3 měsíce po skončení přerušení.

12. Povinnost poskytovat informace o totožnosti letecké společnosti
Nařízení EU o poskytování informací cestujícím
letadlem o totožnosti letecké společnosti, jež let
uskutečňuje, zavazuje organizátora cesty informovat
zákazníka při rezervaci cesty o totožnosti takovéto letecké společnosti a veškerém plnění v letecké dopravě
poskytovaném v rámci objednané cesty. Není-li při
rezervaci ještě známa letecká společnost, jež bude let
realizovat, je organizátor cesty povinen uvést zákazníkovi leteckou společnost resp. letecké společnosti,
které let pravděpodobně uskuteční. Jakmile se
organizátor cesty dozví, která letecká společnost let
uskuteční, musí zákazníka informovat. Změní-li se letecká společnost, která byla zákazníkovi uvedena jako
společnost, která let uskuteční, musí organizátor cesty informovat zákazníka o změně. Musí neprodleně
učinit všechny adekvátní kroky, aby zajistil, že bude
zákazník tak rychle informován o změně, jak je
možné. „Černou listinu“ lze nalézt na následujících
internetových stránkách: http://air-ban.europa.eu.

zátor svým zaviněním neposkytl informace či poskytl Cestovní kancelář:
nedostatečné nebo chybné informace.
pferdesafari.de GmbH
Lindenstraße 34
13.3 Organizátor cesty neručí za včasné udělení a D – 72 764 Reutlingen
doručení potřebného víza příslušným diplomatickým Tel. +49 (0) 71 21 / 690 75 30
zastoupením, jestliže jej klient pověřil jeho vyřízením, Fax +49 (0) 71 21 / 690 75 39
ledaže by organizátor cesty svým zaviněním porušil Email info@pferdesafari.de
své povinnosti.
Sídlo společnosti: Reutlingen
Obchodní rejstřík: Stuttgart, HRB 721864
Upozornění na výpověď z důvodu vyšší moci
Jednatel: Rainer Hageloch
Na výpověď cestovní smlouvy odkazuje zákonné usta- Bankovní spojení: Volksbank Reutlingen, IBAN
novení v Občanském zákoníku, které zní následovně: DE33640901000351396004, BIC VBRTDE6R
„§ 651j: (1) Ztíží-li se výrazně cesta, je-li ohrožena
nebo narušena v důsledku vyšší moci nepředvídatelné pferdesafari.de GmbH
v době uzavření cestovní smlouvy, může smlouvu oficiální zástupce firmy African Horse Safari Associativypovědět jak organizátor cesty tak cestující dle usta- on ( AHSA ) v Německu
novení tohoto předpisu. (2) Je-li smlouva vypovězena
podle odstavce 1, budou aplikovány předpisy § 651e
odst. 3 věty 1 a 2, odst.. 4 věta 1. Každá ze smluvních
stran uhradí polovinu vícenákladů za zpětnou
přepravu. Jinak připadají vícenáklady k tíži cestujícího.“

13. Pasové, vízové a zdravotní předpisy
13.1 Organizátor cesty informuje před uzavřením smlouvy státní příslušníky státu Evropské unie, v němž (stav 1.11.2014)
je cesta nabízena, o ustanoveních pasových, vízových
a zdravotních předpisů, jakož i o jejich případných
změnách před začátkem cesty. Příslušníkům jiných
států poskytuje informace příslušný konzulát. Přitom
se vychází z toho, že se u klienta nebo případného
spolucestujícího neobjeví nic výjimečného (např.
dvojí státní příslušnost, nepříslušnost k státu).
13.2 Klient je odpovědný za to, že si opatří a vezme
sebou potřebné cestovní doklady, případně si zajistí
potřebné očkování, jakož i bude dodržovat celní a devizové předpisy. Škody, jež vyplynou z nedodržování
těchto předpisů, např. úhrada nákladů na odstoupení, jdou na jeho úkor. Toto neplatí, jestliže organi-
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