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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Chopina, samodzielny przelot 
prze jeden z portów lotniczych do Afryki.

D ZIEŃ 2. (180km) JOHANNESBURG, PARK LWOW, WIOSKA 
KULTUROWA „LESEDI” Przylot do Johannesburga. 
Spotkanie z przewodnikiem. Panoramiczne zwiedzanie 
“Miasta Złota”- Johannesburga. Wizyta w Lion Park „gdzie 
z bliska możemy przyjrzeć się tym królom afrykańskiego 
buszu, możliwość bliskiego kontaktu z małymi lwiątkami 
oraz innymi zwierzętami). Po południu udajemy się do 
Skansenu –Wioski Lesedi, gdzie (16: 30) zapoznamy 
się z kultuą różnych plemion afrykańskich. Po tańcach, 

śpiewach lokalnej ludności czas na kolację. 19:00 Mamy 
okazje spróbować afrykańskiej kuchni z daniami z dzikich 
zwierząt. Wieczorem możemy posiedzieć przy ognisku 
z mieszkańcami wioski. Nocleg w wiosce 3* w domkach 
pokrytych trawą, przystosowanych dla wygód turystów. 
(Kolacja).

D ZIEŃ 3. (480km) PRETORIA, PARK KRUGERA Po śniadaniu 
zwiedzanie Pretorii. Pretoria (nowa nazwa Thswane) 
będąca stolicą administracyjną Republiki Południowej 
Afryki, znana również pod nazwą „miasto ogrodów” lub 
„miasto Jakarandy” (ponad 60000 drzew Jakaranda o 
jasnofioletowych kwiatach). Zwiedzamy pomnik Voortekker 
Monument (Pomnik Pionierów Borskich) z przedstawioną 
historią Wielkiej Wędrówki (GrootTrek), wykutą w długim 
na 93 metry marmurowym frezie. Odwiedzamy dom 
Paula Krugera ( bez wchodzenia do obiektów) słynnego 
prezydenta niegdysiejszej Republiki Transwalu. Z Union 
Building, siedziby rządu, rozciąga się zapierający dech w 
piersiach widok na miasto. Przejazd do Parku Krugera. Po 
zakwaterowaniu w jednym z Kampów parku wieczorowo 
nocne safari pojazdami terenowymi. Kolacja oraz nocleg na 
terenie parku.( śniadanie, kolacja).

D ZIEŃ 4. (480km) PARK KRUGERA – SAFARI Po śniadaniu 
całodzienne safari z przerwa obiadowa( obiad na koszt 
własny) po parku. Narodowy Park Krugera – jeden 
z najsłynniejszych rezerwatów na świecie – symbol 
Południowej Afryki ciągnie się 400 km z północy na południe 
i 70 km ze wschodu na zachód. Na tym olbrzymim obszarze 
żyje 147 gatunków ssaków (łącznie z tzw. „wielką piątką”: 
lwami, lampartami, słoniami, nosorożcami, bawołami), jak 
również 114 gatunków gadów, 33 płazów, 50 gatunków ryb 
i 300 gatunków drzew. Odnotowano obecność ponad 500 
różnych rodzajów ptaków. O godz. 17: 00 opuszczamy park 
kierując się w stronę miejscowości Sabie. Kolacja i nocleg w 
hotelu 3* w miejscowości w Górach Smoczych. (Śniadanie, 
kolacja).

D ZIEŃ 5. (480km) PROWINCJA MPUMALANGA, 
PANORAMA ROUTE, Po śniadaniu przejazd przez prowincje 
Mpumalanga. Przejazd przez rezerwat Blyde River Canyon 
(Rezerwat Kanionu Rzeki Blyde) „ Panorama Route” 
położony w Górach Smoczych. Kanion rzeki i otaczające go 
tereny oferują jedne z najbardziej spektakularnych widoków 
w RPA. Kanion zajmuje trzecie miejsce pod względem 

wielkości na świecie, a unikalne formacje geologiczne takie 
jak:, Three Rondavels czy Okno Boga (God’sWindow) z 
tropikalnym lasem deszczowym, wodospad Berlin, należy 
do wielkich atrakcji tego regionu. Nocleg w Johannesburgu 
(śniadanie, kolacja).

D ZIEŃ 6. (80km) KAPSZTAD Po śniadaniu transfer na 
lotnisko oraz przelot do Kapsztadu. Po wylądowaniu objazd 
miasta Kapsztad. Wjazd kolejką na Górę Stołową (przy 
sprzyjających warunkach pogodowych). Zatrzymujemy 
się przy zamku Cape Castle, Ogrody botaniczne –
Company Garden s z cząstką historii Matki Miast; budynki 
Parlamentu; katedra anglikańska; MalayQuarters na zboczu 
Góry Sygnałowej – miejsce gdzie w ostatnim stuleciu 
powstała nowa rasa człowieka – Cape Malaj ( Malajczyk 
Przylądkowy). Wizyta w jednym z licznych meczetów 
wybudowanych przez zesłańców, politycznych wrogów 
ekspansji holenderskiej. Zielony Rynek – dziś afrykańskie 
targowisko. Czas wolny w centrum miasta, spacer po 
deptaku St.Georges (Aleja Świętego Jerzego,). Zwiedzamy 
słynny Water Front – część portowa udostępniona dla 
turystów. Kolacja oraz nocleg w hotelu 3* (śniadanie, 
kolacja).

D ZIEŃ 7. (240km) HOUT BAY, PRZYLĄDEK DOBREJ 
NADZIEI, PLAŻA FOK Po śniadaniu, przejazd malowniczym 
wybrzeżem do Hout Bay; podróż statkiem na wyspę Fok. 
Krótki postój na miejscu widokowym - Chapmans Peack. 
Na Półwyspie Przylądkowym zwiedzamy Przylądek Dobrej 
Nadziei- miejsce gdzie spotykają się dwa Oceany Indyjski 
i Atlantycki. Przejazd obok krzyży postawionych przez 
pierwszych podróżników -chrześcijan - Bartolomeo Diaz 
oraz Vasco da Gama, którzy opłynęli kontynent Afrykański. 
W drodze powrotnej do Kapsztadu wizyta w Simons Town 
na plaży pingwinów, gdzie można spotkać kolonie tysięcy 
pingwinów. Powrót do hotelu 3*.(Śniadanie, kolacja). 

D ZIEŃ 8. (160km) FRANSCHOEK, STELLENBOSH Po 
śniadaniu, wyjazd w krainę winnic, odwiedzamy winnice 
testując lokalne wina oraz próbując lokalnych specjałów np; 
sery. Zwiedzanie regionów Franschoek oraz Stellenbosh. 
Przejazd na lotnisko, odprawa oraz odlot do kraju z 
Kapsztadu (śniadanie, obiad).

D ZIEŃ 9. Lądowanie w jednym z portów lotniczych, przerwa  
tranzytowa i dalszy lot do Warszawy.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI w pigułce

TERMINY:
13.01 - 21.01.2017
07.04 - 15.04.2017
15.05 - 13.05.2017
15.07 - 23.07.2017

14.08 - 22.08.2017
15.10 - 18.10.2017
03.11 - 11.11.2017

CENA: 
6 760 PLN + 865 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 760 PLN (minus I rata) płatne 35 dni przed 
podróżą
III rata: 865 USD płatne u kontrahenta na miejscu

CENA OBEJMUJE:
-  Przelot Warszawa Johannesburg, Johanesburg 

Kapsztad, Kapsztad Warszawa
- Zakwaterowanie w hotelach na poziomie 3*, 

bungalowach lub (pokoje 2- osobowe z łazienkami, 
klimatyzacja (gdzie konieczne), czajnik, kawa i herbata 
w pokojach w większości hoteli. Baseny kąpielowe w 
większości miejsc noclegowych

- Posiłki wymienione w programie.
- Transport z klimatyzacja
- Opiekę przewodnika na terenie RPA.
- Ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR  

i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE OBEJMUJE:
-  Wstępy - płatne przewodnikowi po wylądowaniu – Euro 
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- Porterów,
- Napiwki.


