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REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI – Kraj złota i diamentów 

 
Trasa: Johannesburg – Gold Reef City – Lesedi - Pretoria – Limpopo – 
Rezerwat Entabeni – Port Elizabeth – Park Narodowy Tsitsikamma – Knysna 
– Little Karoo – Cango Caves – Oudtshoorn – winnice – Stellenbosch - 
Kapsztad   
 

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. 
Bujne, tropikalne lasy i bezwodne pustynie, majestatyczne góry i bezkresna sawanna rozciągają się aż po horyzont, 
długie złote plaże i skaliste wybrzeża, o które z hukiem rozbijają się fale – cała ta sceneria składa się na obraz 
Afryki Południowej.  
 
Największe atrakcje:  

Johannesburg – serce nowej Południowej Afryki 
Entabeni – Prywatny Rezerwat stanowiący część obszaru Waterberg uznanego przez UNESCO za rezerwat  
biosfery 
Port Elizabeth – miasto o złotych plażach 
Park Narodowy Tsitsikamma  
Knysna - kraina przepięknych jezior i zalewów morskich 
Little Karoo – kraina, gdzie prawie zawsze świeci słońce  
Route 62 – o którym mówi się, że jest to najdłuższy na świecie szlak winny  
Stellenbosch - znane jako „Miasto Dębów” 
Kapsztad – „Miasto-Matka” uznawane za najpiękniejsze miasto świata 

 
   Termin:   Cena: 
   09.11 – 22.11.2018 r.  5 975 zł + 2 547 EUR   osoba dorosła w pokoju 2-osobowym 
                                              735 EUR   dopłata do pokoju 1-osobowego 
           

RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 

 
Dzień 1 Warszawa – Johannesburg (-/-/-)     
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do RPA (nocny przelot do 
Johannesburga - posiłki na pokładach samolotów).  
 

Dzień 2 Johannesburg (-/-/K)  
Przylot do Johannesburga, odprawa paszportowa i bagażowa. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny na 
odpoczynek. Kolacja w lokalnej restauracji, w której podawane są m.in. dania z mięs dzikich zwierząt (m.in. różne 
gatunki antylop, zebra, żyrafa, krokodyl, struś). Nocleg w Johannesburgu. 
 

Dzień 3 Gold Reef City – Johannesburg – Lesedi (S/-/K)  
Po śniadaniu przejazd do Gold Reef City będącego repliką miasteczka z czasów gorączki złota a usytuowanego w 
najstarszej części Johannesburga. Na terenie miasteczka znajduje się nieczynna już kopalnia złota, której złoża były 
niegdyś najbogatsze na świecie. Zwiedzanie kopalni (zjazd pod ziemię na głębokość 220 m.) oraz obejrzenie 
procesu wytopu złota. Następnie przejazd na zwiedzanie Johannesburga będącego sercem nowej Południowej 
Afryki, którego jedynym powodem istnienia jest znajdująca się tu złotonośna skała. W programie: panorama miasta 
z Carlton Center oraz wizyta na placu Nelsona Mandeli w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Sandton. Czas wolny 
na lunch (płatny indywidualnie). Późnym popołudniem przejazd do Lesedi - skansenu kultury afrykańskiej i 
zwiedzanie chat różnych plemion. Kolacja w  afrykańskiej wiosce - skansenie Lesedi połączona z pokazem tańców 
różnych plemion zamieszkujących południową część Afryki, jak np. Zulusów, Xhosa, Pedi, Basutosów (Basotho) i 
Ndebele. Nocleg w Johannesburgu. 
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Dzień 4 Pretoria – Limpopo – Rezerwat Entabeni  
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Pretorii, stolicy administracyjnej Afryki Południowej, słynnej z historycznych 
budynków, wspaniałych ogrodów, pomników i muzeów, nazywanej też miastem kwitnących fioletowo drzew 
Jacaranda, które od września do listopada są nieodłącznym elementem krajobrazu miasta. Zwiedzanie miasta: 
Union Buildings zbudowane w czasie ery kolonialnej, gdzie odbyła się inauguracja prezydentury Nelsona Mandeli. 
Następnie Church Square – serce miasta, otoczone przez imponujące gmachy oraz Voortreker Monumet – 
Narodowy Panteon Afrykanerów wzniesiony w 1938 roku dla uczczenia pamięci Burów, którzy wędrowali na północ 
w głąb afrykańskiego weldu (otwarte połacie porosłe trawą). Wyjazd w kierunku prywatnego rezerwatu przyrody 
położonego w malowniczej prowincji Limpopo (dawny Transwal), której wschodnią granicę stanowią Góry Smocze i 
Mozambik, północną rzeka Limpopo. Prowincja graniczy również z Botswaną i Zimbabwe. Po przyjeździe do 
rezerwatu zakwaterowanie w lodg’e, lunch. Popołudniowo-wieczorne wieczorne safari odkrytymi samochodami 
terenowymi. Prywatny Rezerwat Entabeni stanowi część obszaru Waterberg uznanego przez UNESCO za rezerwat 
biosfery. Na 22 tys. hektarów pięknej widokowo przestrzeni żyją antylopy, zebry, ptaki i oczywiście Wielka Piątka 
Afryki - afrykański słoń sawannowy, nosorożec czarny, lew, bawół i lampart. Górzysty teren tworzy unikalny 
mikroklimat, w obrębie którego funkcjonuje pięć różnych ekosystemów.  
Po powrocie z safari kolacja. Nocleg w lodg’e w Entabeni wybudowanej w zielonej części Limpopo, oferującej swoim 
gościom zapierający dech w piersiach widok oraz luksusowe pokoje wyposażono w nowoczesne udogodnienia.   
 

Dzień 5 Rezerwat Entabeni (S/L/K)  
Wczesna pobudka, poranna kawa/herbata i wyjazd na poranne safari samochodami terenowymi z rangerem 
(przewodnikiem po afrykańskim buszu), który ma doskonałą wiedzę na temat afrykańskiej fauny i flory i jest 
tropicielem zwierząt. Podejmiemy próbę wytropienia Wielkiej Piątki oraz innych dzikich zwierząt w afrykańskim 
buszu. Powrót na śniadanie do lodg’e. Po śniadaniu czas na relaks na łonie afrykańskiej przyrody. Po lunchu i 
poobiedniej sjeście wyjazd na popołudniowo-wieczorne safari samochodami terenowymi. W trakcie safari 
przystanek w buszu, by wsłuchać się w dźwięki….. i odczuć, wyjątkowość, unikalność, niepowtarzalność 
afrykańskiej przyrody o zachodzie słońca. Po powrocie z safari kolacja. Nocleg w lodg’e w Entabeni. 
 

Dzień 6 Entabeni – Johannesburg – Port Elizabeth (S/-/K)  
Wczesna pobudka, poranna kawa/herbata i wyjazd na poranne safari. Ostatnia szansa na wytropienie dzikich 
afrykańskich zwierząt i uwiecznienie ich na fotografii. Po safari powrót do lodg’e, śniadanie. Opuszczenie pokojów, 
przejazd na lotnisko w Johannesburgu. Odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do Port Elizabeth portu 
morskiego o rozległych, złotych plażach nazywanego z sympatią „przyjaznym miastem”, dokąd ponad 500 lat temu 
dotarli portugalscy żeglarze Bartolomeu Diaz i Vasco da Gama. Po przylocie do Port Elizabeth krótki przejazd przez 
miasto i oglądanie zabytki z czasów kolonialnych, m.in. domów będących świadectwem wczesnego osadnictwa 
brytyjskiego, Następnie przejazd do hotelu w Port Elizabeth w pobliżu Oceanu Indyjskiego, zakwaterowanie. Kolacja 
w jednej z lokalnych restauracji. Nocleg w Port Elizabeth. 
 

Dzień 7 P.N. Tsitsikamma – Knysna (S/-/K)  
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Parku Narodowego Tsitsikamma. Po drodze przystanek przy słynnym 
moście Paul Sauer Bridge, zawieszony nad ujściem Storms River. Po przyjeździe do Parku Narodowego 
Tsitsikamma, którego główną część największy las w całym kraju o powierzchni 605 km² i łańcuch górski leżący na 
pograniczu oceanu i lagun, piesza wycieczka trasą widokową do mostów linowych przewieszonych nad 
malowniczym ujściem Storms River. Przejazd do miejscowości Knysna krainy przepięknych jezior i zalewów 
morskich, położonej na brzegach laguny Oceanu Indyjskiego, która dwukrotnie otrzymała miano "ulubionego 
miasta" w RPA, skąd rozpoczniemy rejs po malowniczej lagunie do słynnych półwyspów ograniczających ujście 
rzeki Knysna do oceanu zwanych „Głowami Knysna” (Knysna Heads). Przejazd do hotelu w Knysna, 
zakwaterowanie. Kolacja połączona z degustacja ostryg. Nocleg w Knysna. 
 

Dzień 8 Little Karoo – Cango Caves – Oudtshoorn (S/-/K) 
Po śniadaniu opuszczamy hotel w Knysna i udajemy się przez malownicze przełęcze górskie do Oudtshoorn 
znanego jako "Dom Polskich Dzieci", gdzie mieszkały dzieci polskie ewakuowane w czasie działań wojennych w II 
wojnie światowej z Bałkanów i ZSRR, nazywanego światową stolicą strusi, położonego w półpustynnej krainie 
zwanej Little Karoo, gdzie prawie zawsze świeci słońce. Po przyjeździe wizyta na farmie strusi, gdzie zapoznamy 
się z hodowlą tych ptaków. Będzie również możliwość do kupna oryginalnych wyrobów ze skóry strusia. Następnie 
zwiedzanie Cango Caves, wapiennych jaskiń, gdzie główna komora jest jedną z największych atrakcji RPA, a cały 
system tuneli i komór ma ponad 4 km długości. Jaskinie odkrył lokalny farmer Van Zyl w 1780 roku. Był on pierwszą 
osobą, która została spuszczona do jaskini. Pierwsza komora nosi nazwę jego imienia i jest długości boiska 
piłkarskiego. Późniejsze eksploracje doprowadziły do odkrycia kolejnych komór w 1792 roku. Na kolację zostanie 
podane danie ze strusia. Nocleg w Oudtshoorn.  
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Dzień 9 winnice – Stellenbosch (S/-/K)  
Po śniadaniu opuszczamy Oudtshoorn i przez półpustynne Little Karoo, słynną trasą zwaną Route 62, przez 
malownicze góry i krainę południowoafrykańskich win udajemy się w kierunku Stellenbosch. O Route 62 mówi się, 
że jest to najdłuższy na świecie szlak winny rozciągający się od Worcester aż po słońcem spieczone równiny wokół 
Oudtshoorn, bujne winnice wokół przestrzennego miasta Robertson będące prawdziwym sercem tego szlaku 
winnego. Po drodze wizyta w winnicy połączona z degustacją południowoafrykańskich win. Winorośl przywędrowała 
do RPA wraz z odkrywcami i wędrującymi wraz z nimi handlowcami. Holendrzy w połowie XVII wieku założyli 
Kapsztad i winnice by produkować wino dla załóg statków płynących do Indii. Poza ludnością pochodzenia 
niderlandzkiego, na winiarstwo RPA mieli wpływ także francuscy Hugenoci, którzy przywieźli klasyczne odmiany 
winorośli. Po przyjeździe do Stellenbosch zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg w Stellenbosch.  
 

Dzień 10 Stellenbosch – Kapsztad (S/-/K)  
Po śniadaniu spacer po Stellenbosch znanego jako „Miasto Dębów”, założonego w 1679 roku przez Simona van der 
Stel, drugiego gubernatora Przylądka. Stellenbosch jest po Kapsztadzie drugim, najstarszym miastem Afryki 
Południowej. Z historycznego punktu widzenia jest to jedno z najlepiej zachowanych miast w kraju, jak również 
centrum rejonu słynnego z winnic i produkowanych tam win. Przejazd do Kapsztadu znanego tez pod pełną uczucia 
nazwą „Miasta-Matki”, miasta oferującego wiele miejsc godnych zobaczenia. Wjazd kolejką linową na Górę Stołową 
(uwarunkowany pogodą), skąd rozciągają się niezapomniane widoki na całe miasto. Następnie zwiedzanie miasta: 
ratusz, fort, gmach parlamentu (z zewnątrz), ogrody Kompanii Wschodnioindyjskiej, wizyta w kolorowej dzielnicy Bo-
Kaap. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Następnie przejazd na plażę w Camps Bay na spektakularny zachód 
słońca (uwarunkowany pogodą). Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Kapsztadzie. 
 

Dzień 11 Przylądek Dobrej Nadziei (S/-/K)  
Po śniadaniu wyjazd na słynny Przylądek Dobrej Nadziei. Przejazd do portu w Hout Bay i rejs stateczkiem do Duiker 
Island (Wyspę Fok), która jest domem dla około 3000 fok. Przejazd wzdłuż zachodniego wybrzeża malowniczą 
trasa - Chapman’s Peak Drive (prestiżowe rankingi klasyfikują Chapman’s Peak wśród 10 najpiękniejszych tras 
widokowych na świecie) w stronę Rezerwatu Przylądka Dobrej Nadziei, na skalisty Punkt Przylądkowy (Cape Point) 
i Przylądek Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope). Wjazd kolejką szynową na Punkt Przylądkowy, gdzie góruje 
latarnia morska i skąd rozpościerają się zachwycające widoki na ocean i Przylądek Dobrej Nadziei. Wizyta na 
Przylądku Dobrej Nadziei. Przejazd do  rezerwatu pingwinów afrykańskich – Boulders. W południowej Afryce żyje aż 
55 tysięcy pingwinów afrykańskich, chociaż na początku zeszłego wieku populacja sięgała 4. Milionów ! Niestety, 
spadek liczby pingwinów żyjących na Czarnym Lądzie jest dramatyczny. Tylko w ostatnich kilkunastu latach ich 
kolonie zmniejszyły się aż czterokrotnie. Powrót do Kapsztadu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji. Po kolacji 
wjazd na Wzgórze Sygnałowe, skąd będziemy oglądać imponujący widok – Kapsztad nocą (uwarunkowany 
pogodą). Signal Hill, dawniej zwane też Lions Rump, ponieważ główna część wzgórz łączy się z Lwim Cyplem, 
oddziela Sea Point od City Bowl. Wierzchołek ma 350m wysokości. Nocleg w Kapsztadzie 
 

Dzień 12 Kapsztad (S/-/K)  
Po śniadaniu przejazd na Bulwar Alfreda i Wiktorii popularnie zwany Waterfrontem, gdzie dookoła wielkiej galerii 
handlowej stoją zabytkowe budynki, magazyny i spichlerze, zaadaptowane na sklepy, restauracje, kafejki.. Czas 
wolny na zakupy. Dla chętnych wycieczki fakultatywne płatne dodatkowo (UWAGI: 1/ ceny wycieczek mogą ulec 
zmianom. 2/ wycieczki należy rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem).   
1. Rejs luksusową łodzią żaglową lub motorową po Oceanie Atlantyckim (cena: ok. 50 EUR/os.) 
2. Widokowy przelot helikopterem nad Kapsztadem 

– Kapsztad + wybrzeże + Góra Stołowa (cena: ok. 110 EUR/os.) 
– Kapsztad + wybrzeże + Góra Stołowa + Hout Bay (cena: ok. 140 EUR/os.) 

3. Wycieczka łodzią na Wyspę Robben (UNESCO), gdzie przez 16 lat odbywał karę w tamtejszym więzieniu były 
prezydent RPA Nelson Mandela (cena: ok. 52 EUR/os.)  
Kolacja na pożegnanie Matki miast w jednej z lokalnych restauracji. Nocleg w Kapsztadzie. 
 

Dzień 13 Kapsztad – Warszawa (S/-/-)  
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Kapsztadzie. Odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do Polski (nocny 
przelot do Warszawy - posiłki na pokładach samolotów).  

 

Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
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Cena obejmuje:  

 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Johannesburg, Kapsztad / Warszawa,  

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów międzykontynentalnych,  

 01 przelot wewnętrzny na trasie Johannesburg / Port Elizabeth,  

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotu wewnętrznego,  

 noclegi w hotelach i lodg’e 3*/4* (2 noclegi w Johannesburgu / hotel 4*, 2 noclegi w Rezerwacie Entabeni / 
lodg’e 4* lub 3*, 1 nocleg w Port Elizabeth / hotel 3*, 1 nocleg w Knysna / hotel 4* lub 3*, 1 nocleg w 
Oudtshoorn / hotel 3*, 1 nocleg w Stellenbosch / lodg’e 3* lub hotel 4*, 3 noclegi w Kapsztadzie / hotel 4*),  

 śniadania w hotelach i lodge’e po każdym z noclegów,  

 02 lunche zgodnie z programem w lodg’e podczas pobytu w Rezerwacje Entabeni,  

 11 kolacji zgodnie z programem, w tym: kolacja w Johannesburgu (dania z mięs dzikich zwierząt), kolacja w 
skansenie Lesedi z pokazem tańców południowoafrykańskich plemion, kolacja w Knysna połączona z 
degustacja ostryg, kolacja w Oudtshoorn (danie ze strusia),  

 transfery klimatyzowanymi busami na trasach lotniska/hotele/lotniska,  

 przejazdy klimatyzowanym busem podczas realizacji programu,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 2 popołudniowo-wieczorne safari w Rezerwacie Entabeni,  

 2 poranne safari w Rezerwacie Entabeni,  

 rejs po lagunie Knysna,  

 wizyta na farmie strusi,  

 rejs stateczkiem na Wyspę Fok w Kapsztadzie,  

 wyjazd na Camps Bay na zachód słońca w Kapsztadzie,  

 wyjazd na Wzgórze Sygnałowe na zachód słońca w Kapsztadzie,  

 lokalny/licencjonowany przewodnik z j.polskim podczas realizacji programu objazdowego (przewodnik czeka 
na grupę na lotnisku w Johannesburgu w dniu przylotu, pozostaje z grupą przez cały czas pobytu w RPA i 
rozstaje się z grupą na lotnisku w Kapsztadzie w dniu wylotu. Podróż samolotem z/do RPA Uczestnicy 
odbywają indywidualnie, pod opieką personelu pokładowego),  

 obowiązkową opłatę za serwis i obsługę w restauracjach,  

 lokalny podatek VAT,  

 podatek turystyczny,  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas wyjazdu w SIGNAL 
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31. Sumy 
ubezpieczenia: Koszty leczenia do 60 000 EUR, NNW do 15 000 PLN, bagaż podróżny do 1 000PLN, OC 
do 30 000 EUR.   

 
Cena nie obejmuje: wydatków osobistych, upominków i pamiątek oraz opłat za filmowanie i fotografowanie, Innych 
posiłków, napojów do lunchów i kolacji oraz zwyczajowych napiwków, biletów wstępu oraz napiwków dla lokalnej 
obsługi (kierowcy, przewodnicy, pokojowe, rangerzy na safari) 250 EUR (płatne gotówką na miejscu), obowiązkowej 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.  
 
UWAGI 

 Kalkulację kosztów przygotowano dla grupy min. 12. osób płacących. Mniejsza ilość Uczestników może 
spowodować zmianę ceny.  

 Rozliczenie ceny podanej w EUR wg kursu sprzedaży EUR - tabela ING Bank Śląski na dzień dokonania 
pełnej wpłaty.  

 Kolejność zwiedzania może się zmienić – warunkują to przejazdy, lokalne święta, okoliczności obiektywne. 
Program może ulec też zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia - zostanie 
wówczas zaproponowane alternatywne rozwiązania zastępcze.  

 Rozkłady przelotów podano wg czasów lokalnych. Linie lotnicze zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w rozkładach przelotów. Cena biletu lotniczego na dzień 24.06.2018 r. Nie zostały dokonane 
rezerwacje miejsc. Ostateczna cena biletu obowiązuje z dnia jego wystawienia.  

 Ceny biletów wstępu wg taryf na dzień 24.06.2018 r. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach 
biletów wstępu. 

 Posiadacze polskich paszportów otrzymują wizę wjazdową do RPA bezpłatnie na lotnisku, jeśli ich pobyt nie 
przekracza 30 dni. Warunkiem otrzymania wizy jest posiadanie minimum dwóch wolnych stron w 
paszporcie. W przypadku braku tych wolnych stron, posiadacz paszportu nie zostanie wpuszczony na 
pokład samolotu lecącego do RPA). 
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 Uczestnicy zapisujący się na wyjazd indywidualnie (01.osoba) – w przypadku, jeśli na 32 dni przed 
planowanym terminem wyjazdu nie zgłosi się druga osoba tej samej płci na dokwaterowanie do pokoju 2-
osoowego, zaistnieje konieczność dopłaty do pokoju 1-osobowego zgodnie z ceną podaną w niniejszym 
załączniku do umowy, bez możliwości rezygnacji z wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 

 
Zdrowie  - Republika Południowej Afryki 

  
W przypadku wyjazdów do Republiki Południowej Afryki , nie są wymagane żadne szczepienia – zalecane jest szczepienie 
przeciwko wirusowemu zakażeniu wątroby typu A i B oraz szczepienie przeciwko żółtej febrze. Jednak w sprawach 
szczegółowych  szczepień ochronnych oraz środków antymalarycznych należy skontaktować się ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Warszawie ul. Żelazna 79   tel.0 (prefix) 22 6209001 w. 122 lub inną stacją na terenie kraju, ewentualnie 
z poradnią chorób tropikalnych na terenie kraju, przynajmniej na miesiąc przed wyjazdem.   
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