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Opis wycieczki
Republika Południowej Afryki to kraj o przepięknych
krajobrazach, z potężnymi górami o wierzchołkach w
chmurach i dolinami o stromych zboczach, a także szerokimi
piaszczystymi równinami. Wzdłuż wschodniego wybrzeża
ciągną się piaszczyste zatoczki z brzegami porośniętymi
ananasami, drzewami pomarańczowymi i mangowymi, które
rozkwitają w ciepłym słonecznym klimacie. Na południu rosną
lasy cedrowe, natomiast na północnym zachodzie sawanna
krzewiasta przechodzi w pustynię. Wnętrze ziemi na obszarze
RPA kryje niezliczone bogactwa mineralne. Odnalezienie złóż
diamentów i złota spowodowało w XIX wieku duży napływ
Europejczyków poszukujących fortun, którzy otwierali kopalnie
i stworzyli z Republiki Południowej Afryki najbogatsze i
najlepiej rozwinięte państwo na kontynencie afrykańskim
Podczas wycieczki zwiedzimy piękne miasta, Park Narodowy
Krugera, skosztujemy regionalnej kuchni, a także odpoczniemy
w nadmorskiej miejscowości.

7x śniadania wg programu, każdego dnia.  Lunche oraz obiady
płatne we własnym zakresie. Każdego dnie będzie
wygospodarowany czas na posiłek. 

Wyżywienie

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w hotelach 3*, w Parku Narodowym Krugera,
w bungalowach 2,3 osobowych. 

Termin: 
12-24.11.2023 r.

Transport: samolot

WYCIECZKA POŁĄCZONA Z SAFARI
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 1 DZIEŃ / WYLOT Z POLSKI
Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-paszportowa. wylot z Polski.  Przylot do Johannesburg,
spotkanie z przewodnikiem, transfer do hotelu w Graskop, czas przejazdu około 4 godzin. Po
drodze wspólny posiłek (we własnym zakresie) w atrakcyjnym miejscu. Zakwaterowanie,
nocleg. 

PROGRAM

2 DZIEŃ / PRZYLOT DO JOHANNESBURGA
Przylot do Johannesburg, spotkanie z przewodnikiem, transfer do hotelu w Graskop, czas
przejazdu około 4 godzin. Po drodze wspólny posiłek (we własnym zakresie) w atrakcyjnym
miejscu. Zakwaterowanie, nocleg. 

 3 DZIEŃ / PANORAMA ROUTE – KANION RZEKI BLYDE 
Po śniadaniu wyjazd na jedną z najpiękniejszych tras krajobrazowych w Południowej Afryce:
„Panorama Route” w Górach Smoczych. Obejrzymy wspaniałe krajobrazy górskie tej krawędzi
płaskowyżu afrykańskiego, który opada tu gwałtownie, tworząc ciekawe formacje skał jak
„Blyde River Canyon” – jeden z najgłębszych kanionów na świecie, słynne – „Three Rondavels”
– trzy szczyty uformowane w kształcie okrągłych chat plemienia Xhosa, jak również „Bourke’s
Luck Potholes” – spektakularne, wyrzeźbione w skale przez wodę cylindryczne formacje
koryta rzeki Blyde. Zobaczymy też Okno Boga – „God’s Window”- które zawdzięcza swoją
nazwę bezkresnym widokom na rozciągającą się poniżej (ok. 900 m) równinę tzw. Lowveld,
przechodzącą przez Park Krugera aż do Mozambiku. Potem krótka sesja fotograficzna przy
jednym z licznych wodospadów. Przejazd na nocleg. 
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4 DZIEŃ / PARK NARODOWY KRUGERA: CAŁODNIOWE SAFARI  ORAZ WYPOCZYNEK

 5 DZIEŃ / PARK KRUGERA – SWAZILAND – ST. LUCIA (750 km)
Wcześnie rano wyjedziemy do prowincji KZN (kwa zulu natal)Prowincja położona głównie nad
oceanem Indyjskim. Czeka nas daleka droga wzdłuż granicy Eswatini. Na obecna chwile kraj
ten nie jest przejezdny dla turystów. Główną atrakcją tego maleńkiego, liczącego ok. 700 tys.
mieszkańców państwa, jest urokliwa dolina Ezulwini Valley, w której położona jest stolica
Mbabane i kilka ośrodków wypoczynkowych z najciekawszym kolonialnym hotelem Royal
Swazi, otoczonym rozległymi polami golfowymi. Przejazd do hotelu w St.Lucia.

Około godz. 06:30 rozpoczynamy safari otwartymi samochodami terenowymi w Parku
Krugera, zatrzymując się później w jednym z obozów na śniadanie. Rezerwat ten jest
największym parkiem narodowym Afryki Południowej. Rozciąga się na przestrzeni 352 km, od
rzeki Limpopo na północy, do Rzeki Krokodylej na południu i pokrywa powierzchnie 20 tys.
km2. Zidentyfikowano tutaj ponad 500 gatunków ptaków i 147 gatunków ssaków. Jest on
najbardziej uniwersalnym rezerwatem afrykańskim, w którym występują prawie wszystkie
gatunki zwierząt kontynentu, a zatem również „Wielka Piątka”, czyli pięć
najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki – słoń, lew, nosorożec, lampart i bawół. Nocleg na
terenie parku lub w hotelu przy Parku Krugera.

 6 DZIEŃ / REJS PO JEZIORZE ST.LUCIA, PRZYLĄDEK VIDAL - PLAŻOWANIE 
Śniadanie, rejs po JEZIORZE ST. LUCIA podczas którego można zobaczyć krokodyle i
hipopotamy, ptaki. Utworzony tutaj obszar chroniący połączonych ze sobą ekosystemów:
bagna, jeziora, plaże, rafy koralowe, mokradła, lasy, lasy przybrzeżne i łąki został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jezioro St Lucia to system jezior ujściowych w północnej
części Kwa Zulu-Natal w Afryce Południowej. Jest największym jeziorem ujściowym w Afryce
Południowej, zajmującym powierzchnię około 350 km² i należy do parku mokradeł iSimangaliso.
Po południu czas wolny na plażowanie w St Lucia lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na
miejscu) wycieczka do rezerwatu CAPE VIDAL, położonego nad brzegiem Oceanu Indyjskiego,
gdzie można podziwiać różnorodność zwierząt, jak również wspaniale wydmy wznoszące się na
wysokość nawet do 75 m n.p.m. Rafa koralowa stwarza doskonale warunki do nurkowania i
podziwiania fauny, i flory oceanu.

PROGRAM
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 7 DZIEŃ / DURBAN – U’SHAKA MARINE WORLD
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie. Durban - tu w 1497 roku, w przeddzień Bożego Narodzenia
wylądował Vasco Da Gamma. Dlatego też nadał tej okolicy nazwę Natal (narodzenie) używaną
do dzisiaj. Samo miasto nazywane wcześniej Port Natal w 1835 roku zmieniło nazwę na Durban
od nazwiska brytyjskiego gubernatora kolonii Przylądkowej, Benjamina D’Urbana. Przejeżdżamy
przez słynne wybrzeże Oceanu zwane „złotą milą”, będącą kiedyś najpopularniejszą
destynacją wypoczynkową dla turystów. Między rzędem wielopiętrowych hoteli a oceanem
powstał kompleks basenów, place zabaw dla dzieci, kolejka linowa, restauracje i dyskoteki.
Następnie wizyta w centrum miasta z historycznymi budynkami ratusza, poczty, sądu , teatru i
olbrzymiego centrum kongresowego zaprojektowanego przez biuro inż. Zakrzewskiego. Na
zakończeniu promenady, tuż przed wejściem do głównego basenu portowego, znajduje się
nowoczesny park wodny U’Shaka. Zwiedzamy ciekawe akwarium (bez delfinarium) stworzone
wokół wraku statku, z którego przez okna ogląda się bajecznie kolorowy świat raf koralowych
oceanu indyjskiego. Są tu niemal wszystkie gatunki ryb od największych rekinów i płaszczek,
poprzez żółwie, kraby, langusty, do maleńkich krewetek i wielobarwnych bezkręgowców. Z
kompleksu U’Shaka objeżdżamy baseny portowe największego portu przeładunkowego RPA z
imponującym klubem jachtowym. Nocleg w okolicach Durbanu. 

 8 DZIEŃ WYPOCZYNEK NAD OCEANEM INDYJSKI –WYBRZEŻE DELFINÓW
Śniadanie. Dzień przeznaczony jest relaks i wypoczynek. Nocleg na Wybrzeżu Delfinów. 

PROGRAM

 9 DZIEŃ : DURBAN-CAPE TOWN
Po śniadaniu czas na transfer na lotnisko King Shaka w Durbanie i przelot do Kapsztadu.
Nad Kapsztadem dominuje jedna z najstarszych gór świata – Góra Stołowa, skąd rozciągają
się wspaniałe widoki na całe miasto, zatokę Table Bay i Ocean Atlantycki, łańcuch gór
tworzących Przylądek Dobrej Nadziei, a także na Zatokę Fałszywą. Wjeżdżamy na nią
kolejka linowa (dzień wjazdu na górę uzależniony jest od pogody). Nocleg w Kapsztadzie. 
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 10 DZIEŃ / PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI
Zaczynamy dzień od wycieczki wzdłuż najpiękniejszych plaż atlantyckich: Clifton Beach i
Camps Bay do maleńkiego portu rybackiego w Hout Bay, skąd płyniemy statkiem na wyspę
fok: Duiker Island. Zobaczymy tam setki tych przyjaznych zwierząt, bawiących się na falach
lub wygrzewających się na skalistych zboczach wysepki. Dalszy ciąg naszej trasy prowadzi
wzdłuż wybrzeża Atlantyku przez jedną z najpiękniejszych tras widokowych – Chapman’s
Peak (10 km drogi wykute w stromych zboczach góry) do Rezerwatu Przylądka Dobrej
Nadziei. Przylądek jest jednym z najciekawszych odcinków wybrzeża, gdzie spotykają się dwa
prądy morskie: ciepły Igielny i zimny prąd Benguella, co sprawia że przy pełnym słońcu
można zauważyć różne odcienie wody, jakby dwóch różnych oceanów. Wracamy z przylądka
przez wiktoriańskie miasteczko Simonstown gdzie na plaży Boulders osiedliły się pingwiny
afrykańskie. Nocleg w hotelu w Kapsztadzie. 

 11 DZIEŃ / KAPSZTAD MIASTO

PROGRAM

Kapsztad regularnie zajmuje najwyższe miejsca w rankingach na najlepszą destynację
turystyczną nie tylko w Afryce, ale również na świecie. Jest oceniane jako jedno z
najpiękniejszych miast świata. Otoczone wspaniałymi górami o niepowtarzalnych kształtach,
położone nad dwoma oceanami: Indyjskim i Atlantyckim. Kapsztad imponuje różnorodnymi
stylami architektonicznymi: holendersko-przylądkowym, wiktoriańskim, secesyjnym,
neogotyckim, malajskim, muzułmańskim oraz współczesnymi wieżowcami ze stali i szkła,
tworząc zupełnie wyjątkową i niespotykaną mozaikę wielu kultur i światów. Wszystko to w
otoczeniu wspaniałej tropikalno- śródziemnomorskiej roślinności oraz występującej tam
unikalnej strefy biotycznej – Fynbos. 
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12 DZIEŃ / KAPSZTAD – WINNICE - WYLOT DO POLSKI
Po śniadaniu wykwaterujemy się z hotelu. I przejedziemy do winnicy pod Kapsztadem, gdzie
będziemy degustować słynne na cały świat wina południowo-afrykańskie. Na koniec imprezy
pożegnamy się podczas lunchu w winnicy i pojedziemy na lotnisko, aby pełni
niezapomnianych wrażeń wrócić do domu. Odprawa paszportowo -bagażowa, przelot do
Polski. 

PROGRAM

13 DZIEŃ / PRZELOT – KAPSZTAD – POLSKA 
Przylot do Polski. Zakończenie wycieczki. 

CENY
10-12 osób 1 900 EURO + bilet lotniczy (około 3800-4500 PLN) / osobę,
zakwaterowanie w pokoju 2,3 osobowym
13-16 osób 1850 EURO + bilet lotniczy (około 3800-4500 PLN) / osobę,
zakwaterowanie w pokoju 2,3 osobowym

Przylądkowe Królestwo Florystyczne (Cape Floral Kingdom CFK) charakteryzujące się
nadzwyczaj bogatą florą, w 75% endemiczną. Szacuje się że rośnie tu aż 8700 gatunków.
Przejeżdżamy przez historyczną część Kapsztadu, zatrzymując się przy: Zamku Dobrej
Nadziei, Ratuszu Miejskim, Placu Grande Parade i głównej ulicy Adderley. Następnie
spacerujemy po wspaniałych Ogrodach Kompanii Indyjskiej, przy których znajdują się
budynki Parlamentu, i rezydencja Prezydenta RPA: Tuynhuys. Nieopodal zatrzymujemy się na
sesję zdjęciową w bajecznie kolorowej dzielnicy malajskiej, Bo-Kaap. Po południu rejs z
szampanem po zatoce Granger Bay. W świetle zachodzącego słońca, możemy obserwować
panoramę Kapsztadu, Górę Stołową, Signal Hill, i nadmorskie dzielnice: Sea Poin, Clifton czy
ekskluzywne Bantry Bay. W przypadku pogody nie pozwalającej na odbycie rejsu, wizyta w
akwarium Dwóch Oceanów w Waterfront. Nocleg w hotelu, w Kapsztadzie.
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DODATKOWO PŁATNE:

CENA OBEJMUJE:
Transfery lotnisko-hotel-lotnisko 
Transport na terenie RPA, klimatyzowanym autokarem lub minibusami, przejazd
samochodem 4x4 podczas safari
Przelot wewnętrzny Durban-Kapsztad. Bagażu na przelocie wewnętrznym: 23 kg,
bagaż podręczny 7 kg.
Zakwaterowanie w pokojach 2-3 os., w hotelach 3*,  w parku Krugera, w bungalowach
2-3 os
Śniadania (10x)
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW 5
500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR 
Realizację w/w programu
Opiekę pilota/przewodnika podczas realizacji programu (polskojęzyczny)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę i Pomocowy 13zł/osobę

Bilety wstępu, zwyczajowe napiwki, koszt przewodnika, serwis miejscowego agenta,
około 350 EUR/osobę. Płatne na miejscu jako pakiet, przewodnikowi w dniu przylotu
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% lub 6% wartości imprezy turystycznej
(płatność w biurze)
Obiadokolacje i lunche, napoje chłodzące i alkoholowe. (przykładowe ceny: Lunch od
R150-200 (37zł - 50zł), piwo R 30, wino butelka od R150 (37zł). Na kolacje należy
przeznaczyć około R 350/osobę (tj. około 90zł)
Ewentualna opłata za wycieczkę fakultatywną: wycieczka do Cape Vidal (wymagane
minimum 4 chętne osoby): ok. 80 EUR/os. (cena zależy od kursu ZAR-EUR i zawiera:
lunch, napoje chłodzące, sprzęt do snurkowania na rafie (snurkowanie uzależnione
jest od stanu wód w oceanie - przypływ/odpływ)
Wydatki osobiste, zakup upominków i pamiątek oraz opłaty za filmowanie i
fotografowanie
Bilet samolotowy Polska – RPA – Polska, bagaż 23kg + 8kg podręczny.
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Przelot na trasie: Warszawa – Johannesburg, Cape Town – Warszawa, godziny przelotu, cena za bilet
lotniczy około 3800 zł – 4500zł: 
Wylot:
12.11.2023 WAW – DOH 15:45 – 23:10 (5,25h)
13.11.2023 DOH – JNB 02:05 – 09:40 (8,35h)
Powrót:
23.11.2023 CPT – DOH 19:10 – 05:55 (+1 DZIEŃ) (9,45h)
24.11.2023 DOH -WAW 08:15 – 12:05 (5,50h)
Obywatele RP nie potrzebują wizy do realizacji programu. Osoby posiadające inne obywatelstwo niż
polskie mogą podlegać innym warunkom wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt z opiekunem
wycieczki, u którego zakładana była rezerwacja.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wyjazdu oraz musi posiadać co
najmniej 2 wolne strony. Od 24 listopada 2015 r. w RPA obowiązują nowe przepisy paszportowe, zgodnie z
którymi przy wjeździe do tego kraju są akceptowane wyłącznie dokumenty podróży posiadające cechy
umożliwiające ich odczytanie w skanerze paszportowym (paszporty biometryczne).
Dane paszportowe (numer paszportu, data wydania oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione na
rezerwacji nie później jak na 14 dni roboczych przed datą wylotu
Szczepienia: brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A i typu B, durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Park Krugera: proponujemy zabrać ciepłe ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie głowy. Podczas jazdy
otwartymi samochodami może być chłodno. W dniu safari sugerujemy nie używać perfum oraz zabrać
środek przeciwko komarom z wysokim deetem. Funkcję ochronną pełnią również bransoletki anty
komarowe, w które najlepiej zaopatrzyć się przed wylotem.
Nie wolno wwozić żadnych produktów żywnościowych oraz więcej niż 1 l napojów spirytusowych.
Całkowicie zabroniony jest wywóz kości słoniowej oraz skór i innych części zwierząt, o ile nie zostały
legalnie zakupione u licencjonowanego sprzedawcy lub nie mają certyfikatu trofeum łowieckiego. Zakazane
jest także posiadanie surowych diamentów.
Oferta została przygotowana dla 12 osób, przy mniejszej liczbie uczestników zostanie ponownie
przeliczona
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    
Dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej osoby
na dokwaterowanie Klient będzie musiał dopłacić kwotę do pokoju 1 osobowego, dopłata do pokoju 1
osobowego
KARTY PŁATNICZE VISA MASTER są akceptowane. Na lotnisku w Johannesburgu istnieje możliwość
wymiany waluty
·Przy zapisie wpłata 30% wartości imprezy + koszt biletu lotniczego.

DODATKOWE INFORMACJE


