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BOTSWANA – ZIMBABWE (Wodospady Wiktorii) – RPA dla Koneserów 2019
Emocjonujące safari w delcie Okawango – największej śródlądowej delcie na świecie. Tropienie Wielkiej Piątki w trudno
dostępnych zakątkach Botswany. Bliska obserwacja setek ptaków, gadów i większych ssaków. Zachwycający widok na
Wodospady Wiktorii. Malowniczy Kapsztad z unikatową Górą Stołową. Winnice, wyśmienite wina. Cuda natury.

Program:
JOHANNESBURG (RPA) – MAUN (Botswana) – DELTA OKAWANGO – REZERWAT MOREMI –
KASANE – P.N. CHOBE – VICTORIA FALLS (Zimbabwe) – KAPSZTAD (RPA) –PRZYLĄDEK DOBREJ
NADZIEI – WINNICE – STELLENBOSCH – KAPSZTAD

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie, stanowisko odpraw LogosTour. Wylot do RPA.

Dzień 2 - JOHANNESBURG (RPA)
Przylot do Johannesburga. Transfer do hotelu. Pozostawienie bagaży i czas na odpoczynek. Przejazd do Soweto. Zwiedzanie
miasta, które było w przeszłości świadkiem burzliwych wydarzeń. Wizyta w miejscach pamięci, m.in. w muzeum mieszczącym
się w domu Nelsona Mandeli oraz przy kompleksie muzealnym Hector Pieterson Memorial, upamiętniającym młodych ludzi
walczących z apartheidem. Kolacja.

Dzień 3 - MAUN (Botswana)
Transfer na lotnisko. Wylot do Maun. Następnie przelot awionetką do delty Okawango, największej na świecie śródlądowej
delty. Tu, gdzie życiodajne wody Okawango spotykają się z rozległymi równinami pustyni Kalahari, lasy mopanowe (mopane
tree – drzewo balsamowe), otwarte łąki zalewowe i sezonowe nadrzeczne siedliska utworzyły jeden z najwspanialszych
rezerwatów zwierząt w całej Afryce. Przejazd otwartymi jeepami do komfortowego campu, usytuowanego w samym sercu
buszu. Zakwaterowanie w komfortowych namiotach typu safari, ulokowanych na platformach z drewna tekowego – każdy z
prywatną łazienką i werandą. Poczęstunek. Następnie pod kierunkiem doświadczonych przewodników lokalnych wyjazd
samochodami terenowymi na pierwsze safari. Okazja do wytropienia lwów, lampartów czy gepardów. Wczesnym wieczorem
powrót na kolację. Noc przy wtórze odgłosów z sawanny.

Dzień 4 - DELTA OKAWANGO
Wczesna pobudka. Kawa/herbata, ciasteczka. Czas bezpośrednio po wschodzie słońca, podobnie jak tuż po zachodzie, to
najlepsza pora na obserwowanie zwierząt w ich naturalnym środowisku. Właśnie wtedy najłatwiej jest spotkać żerującą
zwierzynę. Wyjazd na safari po delcie Okawango i poszukiwanie zwierząt w buszu. Powrót na posiłek serwowany w
komfortowej restauracji. Czas na odpoczynek w cieniu akacji. Możliwość skorzystania z kąpieli w basenie lub czas na
obserwowanie przyrody z werandy. Delektowanie się okolicą przy popołudniowej herbacie. Wyjazd na kolejne safari
samochodem lub łodzią. Powrót do campu na kolację.
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Dzień 5 - REZERWAT MOREMI – KASANE
Wczesna pobudka. Lekki posiłek i wyjazd na safari łodziami typu mokoro po Rezerwacie Moremi. Okazja do podglądania
słoni, lwów, bawołów, nosorożców czy licznych antylop. Po powrocie – smaczne śniadanie. Następnie wykwaterowanie i
transfer na pobliski pas startowy. Przelot na lotnisko w Kasane. Podczas godzinnego lotu na północ – malowniczy widok na
deltę. Okazja do ujrzenia ptactwa żerującego w wodach Okawango, prawdziwego raju dla miłośników obserwacji ptaków. Po
przylocie przejazd do lodge, malowniczo położonego nad brzegiem rzeki Chobe. Rejs o zachodzie słońca po terenie, na którym
występuje wyjątkowe bogactwo fauny. Podczas kolacji serwowane będą specjalnie wyselekcjonowane potrawy oddające
różnorodność afrykańskich smaków. Nocleg w lodge przy dochodzących z oddali odgłosach przyrody.

Dzień 6 - P.N. CHOBE
Pobudka przy wtórze krzyków ptaków polujących na ryby. Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Chobe i safari
pojazdami terenowymi po parku. Park Narodowy Chobe jest znany z największego na świecie skupiska wolno żyjących słoni
afrykańskich. W towarzystwie doświadczonych tropicieli poszukiwanie Wielkiej Piątki (lew, lampart, słoń, nosorożec i bawół).
Powrót na obiad do lodge. Czas wolny na odpoczynek przy basenie lub obserwowanie przyrody z tarasu. Nocleg w lodge.

Dzień 7 - VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Śniadanie. Przejazd do przejścia granicznego z Zimbabwe. Zakwaterowanie w miasteczku Victoria Falls. Następnie przejazd
nad najpiękniejszą w Afryce kurtynę wody – Wodospady Wiktorii. Podziwianie niezwykłego spektaklu natury. Afrykański
wieczór z kolacją i tradycyjnymi śpiewami oraz tańcami. Wyśmienita kolacja serwowana pod rozgwieżdżonym niebem (o ile
pogoda pozwoli). Nocleg w hotelu.

Dzień 8 - VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Wczesna pobudka. Po filiżance kawy wyjazd na specjalne safari na grzbiecie słonia i możliwość jedynego w swoim rodzaju
poznania z bliska flory i fauny w okolicy Wodospadów Wiktorii. Powrót na śniadanie. Dla chętnych fakultatywnie za opłatą
niezapomniany przelot helikopterem nad Wodospadami (ok. 13 minut lotu – cena ok. 170 USD osoba). Po południu rejs po
rzece Zambezi, gdzie w blasku zachodzącego słońca serwowane będą napoje i przekąski. Powrót do hotelu na kolację.

Dzień 9 - VICTORIA FALLS – KAPSZTAD (RPA)
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do Kapsztadu, miasta cieszącego się sławą jednego z
najpiękniejszych w świecie. Przejazd do hotelu urokliwie położonego na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Zakwaterowanie i
krótki odpoczynek. O zachodzie słońca wjazd (przy sprzyjającej pogodzie) kolejką linową na Górę Stołową (1084 m npm) –
powitalna lampka wina południowoafrykańskiego i podziwianie wspaniałej panoramy miasta i Kraju Przylądkowego. Kolacja w
hotelu.

Dzień 10 - PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI
Po śniadaniu wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei. Przejazd słynną Chapman’s Peak Drive, widokową drogą, na odcinku 9
km wykutą w skalnym zboczu, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Hout Bay – zatokę za Górą Stołową
i charakterystyczny zarys Przylądka Dobrej Nadziei. Wizyta w Punkcie Przylądkowym i na samym Przylądku Dobrej Nadziei, a
także w rezerwacie pingwinów afrykańskich. Kolacja w restauracji położonej nad oceanem na słynnym Nabrzeżu Alfreda i
Victorii (Waterfront), gdzie zabytkowe budynki portu zaadaptowano na hotele, sklepy, restauracje i kawiarnie. Widok
kołyszących się statków oraz morskich ptaków dopełni romantyczną atmosferę wieczoru. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 11 - WINNICE STELLENBOSCH
Wycieczka do słynnego zagłębia winiarskiego, obszaru położonego na północnym wschodzie od Kapsztadu. Znajduje się tutaj
najwięcej winnic na kilometr kwadratowy powierzchni, a przepiękne krajobrazy i elegancka architektura w stylu holendersko-
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przylądkowym gwarantują niezapomniane wrażenia. Pierwsza winnica i uczta dla podniebienia - degustacja lokalnych win
oraz odpowiednio dobranych do kazdego gatunku wina czekolad. Następnie wizyta w zabytkowej winnicy; jej historię
opowiedzianą w rozległych piwnicach oraz degustację win dopełni obiad w formie pikniku na terenie posiadłosci. Przejazd do
Stellenbosch, drugiego, po Kapsztadzie najstarszego miasta w Południowej Afryce, gdzie na każdym kroku zachwycają
historyczne budynki. Spacerując po mieście, można poczuć atmosferę, jakby czas zatrzymał się na przełomie XVIII i XIX
wieku. Zwiedzanie zabytkowej destylarni Brandy i degustacja jej wyśmienitych gatunków. Kolacja. Powrót do hotelu na
nocleg.

Dzień 12 - KAPSZTAD (wypoczynek)
Odpoczynek w jednym z najpiękniejszych miast świata lub czas na atrakcje fakultatywne dodatkowo płatne. Pośród wielu
atrakcji; wycieczka na wyspę Robben (rejs promem + zwiedzanie, 3 godz. – ok 50 USD) lub do Ogrodów Kirstenbosch, gdzie
można podziwiać wiele gatunków roślin afrykańskich, m.in. odmiany protei królewskiej (3 godz. – ok. 40 USD). W sezonie od
sierpnia do listopada możliwość całodniowej fakultatywnej wycieczki do Hermanus na obserwacje wielorybów (przejazd plus
rejs łodzią, ok. 180 USD, min 2 uczestników). Kolacja w hotelu.

Dzień 13 - KAPSZTAD
Panoramiczne zwiedzanie tego malowniczo usytuowanego miasta. Na trasie m.in. Ratusz, Fort - najstarsza budowla w Afryce
Południowej, Ogrody Kompanii Wschodnio-Indyjskiej, Gmach Parlamentu (z zewnątrz), kolorowa dzielnicę Bo-Kaap.
Pożegnalny obiad. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.

Dzień 14
Przylot do Warszawy.

Cena obejmuje:
I RATA 5000 PLN - płatna przy zapisie
II RATA płatna na 75 dni przed wyjazdem

przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami w klasie ekonomicznej,
przeloty wewnętrzne,
przeloty awionetkami,
opłaty lotniskowe i podatki,
przejazdy klimatyzowanym mikrobusem/autokarem,
przejazdy odkrytymi samochodami terenowymi,
11 noclegów; zakwaterowanie w hotelach 4*/5* oraz 4* lodges, w pokojach 2-os.; w Botswanie w
komfortowych namiotach typu safari, w każdym jest łazienka; dopłata do pokoju/namiotu 1-os.
3600 PLN (III, XII) oraz 5600 PLN (V, XI),
11 śniadań, 5 obiadów i 11 kolacji – w tym - podczas pobytu w delcie Okawango oraz w Parku
Chobe – 3 posiłki dziennie z napojami,
limitowane napoje bezalkoholowe oraz limitowane lokalne alkohole (wino, piwo) podczas pobytu
w campie w delcie Okawango oraz w Parku Chobe,
rejs komfortowym statkiem po rzece Zambezi z przekąskami i napojami,
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wszystkie wycieczki i rejsy wg programu wraz z biletami wstępu,
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników,
ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, bagaż).

Dodatkowe informacje:
PASZPORT - WIZA
Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. W paszporcie powinny być min. 4 strony
wolne na wizę do Zimbabwe oraz pieczęcie graniczne przy wjeździe do RPA.
Na wizę do Zimbabwe należy przeznaczyć ok. 30 USD, płatne na granicy.

SZCZEPIENIA
Zalecana profilaktyka antymalaryczna podczas pobytu w Botswanie i Zimbabwe.

NAPIWKI
Na zwyczajowe napiwki sugerujemy przeznaczyć ok. 190 USD dla przewodników, kierowców, bagażowych, obsługi safari,
camp, lodge i hoteli.

DZIECI
Ze względu na wewnętrzne regulacje dotyczące zakwaterowania na terenie rezerwatów i parków Botswany dzieci poniżej 12.
roku życia nie mogą uczestniczyć w wycieczce.

DODATKOWE OPŁATY
Cena nie zawiera napojów do posiłków poza pobytem w Delcie Okawango.
Cena nie zawiera wycieczek fakultatywnych.

Terminy:
09.11 - 21.11.2019, 27700 PLN
07.12 - 20.12.2019, 26900 PLN
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