
TAMAZAMBO 2017 
Tanzánia, Malawi, Zambia, (Zimbabwe), Botswana 
 
Exkurzia do srdca Afriky takmer po stopách Livingstonka. Prechod štyrmi štátmi východnej a južnej Afriky 
s hlavnými cieľmi: druhé najväčšie vulkanické jazero Afriky, jazero Malawi, kaňon rieky Luangwa, 
Viktóriine vodopády (Mosi Oa Tunya), plavba po rieke Zambezi, riečne safari a safari na savane v NP 
Chobe. Návšteva hlavných miest – Dar es Salaam, Lilongwe a Lusaka a menších miest – Iringa, Morogoro, 
Mbeya, Mzuzu, Livingstone a Kasane. Návšteva univerzity v Lusake a viacerých múzeí, jedného z 
najväčších meteoritov na Zemi a viacerých zaujímavých domorodých  trhov. Ochutnávka gastronomických 
špecialít (napr. masajské pečené kozy, chambo– pečené ryby z Malawi a i.), nápojov – tanzánijského a 
zambijského piva s prísadami baobabov, antimaláriových odvarov a i. Kúpanie v prekrásnom Indickom 
oceáne (ostrov Mbudya) a lov rýb v jazere Malawi.  
 
Termín: 26.jún – 11. júl 2017, 16 dní 
Plánovaná prejdená vzdialenosť  
autobusom: 3 500 km 
lietadlom: 7 200 km 
loďou: 21 km 
pešo: 109 km 
 
Orientačná mapa trasy exkurzie 

 
 
 
1.deň 26.6. pondelok 
Odlet z Viedne s prestupom v Dubaji. Let spoločnosťou Emirates.  
 
 
 



2. deň 27.6. utorok  
Prílet do Dar es Salaamu, nocľah v meste.  
 
3. deň 28.6. streda 
Návšteva mesta a kúpanie v Indickom oceáne. Presun do mesta Morogoro (nocľah).  
 
Obr. 1 Obraz tanzánskeho mesta – Morogoro  

 
 
4. deň29.6. štvrtok 
Presun do mesta Iringa (nocľah). Prejazd NP Mikumi, návšteva údolia baobabov a kaňonu rieky Ruaha. 
 
Obr. 2 Baobab – symbol Afriky 

 
 



5. deň 30.6. piatok 
Presun do tretieho najľudnatejšieho mesta Tanzánie – Mbeya. Cestou návšteva zemných pyramíd pri Iringe 
(Isimila) a meteoritu (Mbozi) pri meste Mbeya. Nocľah v meste Mbeya.  
 
Obr. 3 Zemné pyramídy v Iringe  

 
 
6. deň 1.7. sobota 
Výstup k druhému najrozľahlejšiemu kráterovému jazeru v Afrike – Ngozi– na hranu krátera vo výške 2620 
m. n. m. Návšteva miestnych trhov. Nocľah Mbeya.  
 
Obr. 4Kráterové jazero Ngozi pri meste Mbeya na juhu Tanzánie  

 
 
 
 
 



7. deň 2.7. nedeľa 
Presun do Malawi. Prejazd malebným kaskádovým pohorím Nyika pozdĺž jazera. Prehliadka malej dedinky 
vo vnútrozemí. Príjazd do Mzuzu a návšteva nákupného centra. Nocľah v Mzuzu. 
 
Obr. 5 Pohorie Nyika zvažujúce sa do jazera Malawi  

 
 
 
8. deň 3.7. pondelok  
Presun k jazeru Malawi. Návšteva mesta Nkata a večerný rybolov na jazere Malawi „pri dedinke“ La 
Exotica. Fakultatívne kúpanie v jazere. Nocľah v exotických domčekoch pri jazere.  
 
Obr. 6 Jazero Malawi južne od mestečka Nkata  

 
 



9. deň 4.7. utorok  
Cesta do Lilongwe pozdĺž jazera Malawi. Návšteva plantáží kaučukovníka (nákup kaučukových špecialít). 
Prehliadka segmentovaného mesta Lilongwe (nocľah).  
 
Obr. 7 Kaučukovníkové plantáže v Malawi  

 
 
10. deň 5.7. streda 
Presun do hlavného mesta Zambie – Lusaka. Cestou prechod štátnych hraníc. Prejazd kaňonom rieky 
Luangwa. Nocľah Lusaka.  
 
Obr. 8 Dolina rieky Luangwa  

 
 
 
11. deň 6.7. štvrtok  
Cesta do Livingstonu a prechod pláňami Zambie. Návšteva centra mesta a domorodých trhovv Livingstone 
(nocľah). 



Obr. 9 Rozsiahle plošiny na juhu Zambie  

 
 
12. deň 7.7. piatok  
Návšteva Viktóriiných vodopádov. Fakultatívny prechod do Zimbabwe a návšteva vodopádov od mesta 
Victoria Falls. Podvečerná plavba pri západe slnka po rieke Zambezi. Nocľah v Livingstone. 
 
Obr. 10 Viktoriine vodopády na zambijskej strane 

 



13. deň 8.7. sobota 
Cesta do Botswany. Preplávanie rýchloloďou cez Zambezi. Dopoludnia– riečne safari pri meste Kasane. 
Obed na brehu rieky Chobe. Popoludní – safari otvorenými autami v savane NP Chobe. Návrat do Zambie. 
Fakultatívne diskotéka v meste Livingstone. Nocľah Livingstone.  
 
Obr. 11 Plavba safari loďou po rieke Chobe v Botswane  

 
 
14. deň 9.7. nedeľa 
Presun do mesta Lusaka. Prehliadka hlavného mesta Zambie. Nocľah Lusaka.  
 
15. deň 10.7. pondelok  
Návšteva univerzity v Lusake. Odlet do Dubaja, tam prestup do lietadla do Viedne.  
 
Obr. 12 Areál štátnej zambijskej univerzity v Lusake  

 
 
16. deň 11.7. utorok  
Prestup v Dubaji do lietadla smer Viedeň. Prílet do Viedne.  
 
Foto: Tolmáči, 2015, 2016 



 
PODMIENKY - EXPEDÍCIA TAMAZAMBO 2017 
 
Termín:26.jún – 11. júl 2017 
 
Dĺžka exkurzie: 16 dní 
 
Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 
Cena: cca 1250,- EUR (v cene sú víza do všetkých štátov, ubytovanie s raňajkami v dvojposteľových 
izbách, doprava autobusom, vstup do geologického parku Isimila pri Iringe, výstup ku kráterovému jazeru 
Ngozi, vstup k Viktoriiným vodopádom, plavba loďou na Zambezi, vstupy do plánovaných múzeí, riečne 
safari a safari na savane v Botswane) 
V cene nie je zahrnuté: letenka 660,- EUR so spoločnosťou Emirates, cestovné poistenie, strava, očkovania  
Počet účastníkov: minimálne 18, maximálne 24 
 
Prihlášky: vyplniť registračný 
formulárhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnhv12mlpsQPehs9Zk_ZEk3K9qbHsiJ5k6-
2Z9QJY6sxI-ew/viewform 
 
 
 
Akceptácia prihlášok: 
1) študenti Prif UK, ktorí majú zapísaný predmet Exkurzia z regionálnej geografie do zahraničia 
2) dlhoroční účastníci exkurzií a expedícií katedry Regionálnej geografie 
3) ostatní študenti Prif UK 
4) ostatní študenti UK 
5) ostatní prihlásení 
rozhoduje aj dátum prihlásenia (počet účastníkov je limitovaný) 
 
Platby pre v súčasnosti prihlásených účastníkov:  
do 15. 4. 2017 nevratná záloha 1160,- Eur – letenka + zálohy   
do 31. 5. 2017 platba 750,- Eur 


