
REPUBLIKA 

POŁUDNIOWEJ AFRYKI

KAPSZTAD - GÓRA STOŁOWA - PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI - OGRODY BOTANICZNE 
KIRSTENBOSCH REZERWAT AQUILA - STELLENBOSCH I KAPSZTADZKIE WINNICE

 HERMANUS - GANSBAAI NURKOWANIE Z REKINAMI - DURBAN - WYPOCZYNEK W BALLITO



DZIEŃ 1. 
Wylot z Warszawy. 

DZIEŃ 2.
Przylot do Kapsztadu.Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie w  pokojach, a  następnie lunch w  hotelu, po 
którym zapraszamy na zwiedzanie miasta. 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, Przylądkowe Królestwo 
Florystyczne (Cape Floral Kingdom CFK) charakteryzujące 
się nadzwyczaj bogatą florą, w  75% endemiczną. Szacuje się 
że rośnie tu aż 8700 gatunków. Nad Kapsztadem dominuje jedna z najstarszych gór świata -  Góra Stołowa, skąd rozciągają się 
wspaniałe widoki na 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, Wjazd na Górę 
Stołową może być przesunięty  na dzień 3, 4 lub 5 rano w zależności od pogody), 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 :Tuinhuis. Nieopodal  zatrzymujemy się na sesję 
zdjęciową w bajecznie kolorowej dzielnicy malajskiej, Bo-Kaap. 
Kolacja w  afrykańskiej restauracji z  muzyką na żywo. Nocleg 
w hotelu * w Kapsztadzie.

DZIEŃ 3.
Kapsztad - Przylądek Dobrej Nadziei. Po śniadaniu 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. Kolacja w restauracji. Nocleg 
w hotelu 4*.

DZIEŃ 4   
Ogród Botaniczny Kirstenbosch - Rezerwat Aquila. Po śniadaniu 
wizyta i spacer w Ogrodzie Botanicznym Kirstenbosch - jednym 
z  najpiękniejszych i  największych ogrodów botanicznych na 
świecie. Ogród jest pięknie położony u  zbocza Góry Stołowej, 
składającego się z  naturalnego lasu i  funbosu (szeroka 
gama wyjątkowych gatunków roślin) wraz z  endemicznymi 
zwierzętami i ptakami. Następnie przejazd do rezerwatu Aquila. 
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Po małej przekąsce w rezerwacie udamy się na safari w otwartych 
samochodach terenowych 4x4. Podczas safari wypatrywać 
będziemy tzw. „wielkiej piątki” najniebezpieczniejszych 
zwierząt Afryki, czyli lwa, lamparta, nosorożca, słonia i  bawoła 
afrykańskiego. Powrót do Kapsztadu, kolacja i nocleg w hotelu *. 

DZIEŃ 5.
Stellenbosch - winnice. Po śniadaniu wyjazd do miasteczka 
uniwersyteckiego Stellenbosch, znanego z unikalnej holendersko 
- przylądkowej architektury, dębowych alei oraz uniwersytetu. 
Stellenbosch jest również centrum produkcji win Afryki 
Południowej. Miasto otoczone jest malowniczymi dolinami 
wśród niezwykłych pasm górskich, gdzie znajdują się najlepsze 
farmy winne na kontynencie afrykańskim. Wizyta w  jednej ze 
znanych winnic, połączona z degustacją produkowanych tam win. 
oraz sklepów w  galerii handlowej.  Po południu przejeżdżamy 
do miasteczka osadniczego Hermanus - słynnego wakacyjnego 
kurortu południowoafrykańskiego. Kolacja w restauracji. Nocleg 
w hotelu 3,5* w pokojach z widokiem na Ocean.

DZIEŃ 6.
Gansbaai (nurkowanie z rekinami) - przelot do Durbanu - Ballito. Wcześnie rano wyruszamy do miejscowości wypoczynkowej 
Gansbaai, która słynie głównie z możliwości nurkowania z rekinami. Wyprawa łodzią na nurkowanie z rekinami. Śniadanie i lekki 
lunch na łodzi. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień nurkowych, jest to zanurzanie sie z maską pod powierzchnie wody w specjalnej 
klatce, do której podpływają zwabione na przynętę rekiny. Klatka jest w  100% zabezpieczona i  nie ma możliwości, żeby rekin 
się do niej przedostał. Można również popłynąć na sam rejs bez nurkowania i oglądać pływające rekiny z łódki (to dla tych mniej 
odważnych, którzy też chcą  zobaczyć rekiny ale niekoniecznie z tak bliska). Po południu przelot do Durbanu, następnie transfer 
do miejscowości wypoczynkowej Ballito do hotelu 5*, gdzie spędzimy kolejne 3 noce. Lodge leży na ogromnym terenie wśród 
tropikalnej dżungli, jest całkowicie ogrodzony i  bardzo bezpieczny z  bezpośrednim dojściem do pięknej piaszczystej, szerokiej, 
zupełnie dzikiej (bez leżaków i tysiąca ludzi) plaży, położonej nad 
ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego, nadającej się na długie 
wspaniałe spacery. Jest tam kompleks kilkunastu basenów, dwa 
hotele, kilka restauracji, bardzo dobre pole golfowe, świetne 
warunki do długich spacerów w  afrykańskim tropikalnym lesie, 
w  którym żyją oswojone antylopy. Zakwaterowanie, kolacja 
i nocleg w hotelu 5*.

DZIEŃ 7-8.
Ballito. Dni przeznaczone na wypoczynek na plaży, spacery oraz 
zajęcia fakultatywne, m.in: 

• gra w golfa,
• gra w tenisa,
• wizyta w wiosce Shakaland,
• nurkowanie z akwalungiem,
• snorkeling z maską i rurką,
• safari w rezerwacie Hluhluwe,
• wycieczka do Doliny 1000 Wzgórz,
• wycieczka do Durbanu,
• wizyta w akwarium Ushaka,
• Śniadania, lunche i obiadokolacje wliczone w cenę pobytu. 

DZIEŃ 9.
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski.

DZIEŃ 10.
Przylot do Warszawy.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


