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Somálsko

Somálsko
Zajímavá země, do které ministerstva zahraničí mnohých zemí nedoporučují jezdit.
Poté, co zbankrotovaly somálské aerolinky, vrhly se na lety do Somálska (z Evropy) Jubba Airlines
(JUB) (www.jubba-airways.com) a Daallo Airways (DAO), které pravidelně létají z Paříže a Londýna
(trvá to 12,5 hodiny), ale třeba také z měst jako je Dubaj. Letiště v Mogadišu je asi 6 km od centra.
Lodí se do Somálska dostanete do přístavů Berbera, Kismayu, Marka a Mogadishu.

Víza
Pozor: somálská víza neplatí v celém Somálsku, ale jen v oblastech kontrolovaných somálskou vládou.
Do části Somaliland (fakticky nezávislý stát) a do části Puntland musíte mít jejich vízum (samozřejmě
do každé z těchto částí je vízum jiné). Pro získání somálského víza potřebujete zvací dopis. Jak to asi v
Somálsku funguje, je docela dobře vidět už podle toho, jak vypadají webové stránky jejich ambasád.
Posuďte sami: http://www.djibouti.somaligov.net/ (ambasáda v Džibuti), případně
www.ethiopia.somaligov.net (v Etiopii).

Peníze
Somálský šilink. Kreditní karty - téměř k ničemu, někde berou šeky American express, ale nejjistější
jsou dolarové bankovky. Nejjistější směna je v hotelu. V mnoha (i přelidněných) oblastech jednoduše
peníze nemění, i když se tomu třeba cizinci diví.

Ubytování
hotely:
Ve velkých městech (Hargeisa a Mogadišo / Mogadishu), jsou mezinárodní hotely s určitým
standardem, ne který jsou zvyklí turisté z Evropy. Hotely jsou také ve městech Afgoi, Berbera,
Borama, Burao, Kismayu a Marka.

ubytovny (s možností se najíst)
Státní ubytovny se nachází na mnoha místech v zemi a máte k dispozici společný prostor pro čtyři až
deset osob.

Další ubytování:
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K dispozici jsou turistické a lovecké chaty v národních parcích u Lac Badana a Bush-Bush, stejně jako
v jiných oblastech.

Co navštívit
Určitě stránky Národního somálského turistického úřadu. http://www.motw.somaligov.net/ Jestli vás
tyhle stránky nenadchnou, tak už asi nic
Dále pak:
Pláže
Pláže Somálska jsou omývané Indickým oceánem na východě a jsou chráněné korálovým útesem,
který se táhne od Mogadiša až ke keňské hranici na jihu.
Las Geel
Stovky dobře zachovalých neolitických obrazů zdobí stěny řady propojených jeskyní a dalších úkrytů v
Somalilandu (k návštěvě je třeba Somalilandské vízum – viz výše). Las Geel by si určitě zasloužilo
dostat na seznam světového dědictví UNECSO, ale vzhledem k současnému politickému stavu v
Somálsku (a Somalilandu), je nepravděpodobné, že by se to brzy stalo.
Mogadišo / Mogadishu
Části hlavního města by byly turisticky velmi atraktivní. „Šanghajské“ staré město, kdysi oblíbené
místo zámožných obyvatel, zůstává dodnes jedním z nejmalebnějších míst.
Národní parky
V národním parku Kismayu na jihozápadě země, se nachází mnoho běžných (a několik velmi
vzácných) východoafrických druhů rostlin a zvířat. V národním parku Hargeisa (na severu) je celá řada
i vzácnějších druhů. Třetí park se nachází poblíž Mogadiša.
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