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DZIEŃ 1.
Pretoria - Johannesburg - Lesedi. Przylot do 
Johannesburga, spotkanie z lokalnym polskojęzycznym 
pilotem na lotnisku. Przejazd do Pretorii, zwiedzamy 
plac Kościelny z pomnikiem wieloletniego prezydenta 
Republiki Południowoafrykańskiej, Paula Krugera. 
Potem sesja zdjęciowa i podziwianie panoramy miasta 
przed budynkami Unii Południowoafrykańskiej, 
gdzie jest obecnie siedziba Rządu. Następnie wizyta 
w centrum Johannesburga, gdzie w 1886 roku zaczęła 
się jedna z  największych „gorączek złota” w  historii 
ludzkości. Oglądamy ciekawe historyczne budynki 
powstałe w  pierwszych latach niezwykle szybkiego 
rozwoju miasta. Kontynuujemy poznawanie 
zwyczajow afrykanskich w  wiosce folklorystycznej 
Lesedi. Ogladamy tradycyjne domostwa i  pokaz 
tancow. Uroczysta powitalna kolacja w  afrykańskiej 
restauracji w  Johnnesburgu. Nocleg w  hotelu 4* 
w Johannesburgu.

DZIEŃ 2
Trasa Panoramiczna - Park Krugera. Po 
śniadaniu przejazd w  rejony Trasy Panoramicznej. 
Niepowtarzalne krajobrazy gór Drakensbergu, 
liczne wodospady, wspaniałe góry i  urwiska. 
Przejeżdżamy przez olbrzymie plantacje lasów 
i  malowniczo polożone w  górach miasteczka Sabie 
i  Graskop, żyjące z  największych w  Afryce tartaków, 
przemysłu papierniczego i  turystyki. Tuż obok 
pionierska osada poszukiwaczy złota: Pilgrim’s 
Rest, gdzie w  roku 1873 odkryto pierwsze złoża 
złota i  rozpoczęła się gorączka złota w  Afryce 
Południowej. Zwiedzanie najpiękniejszych punktów 
widokowych trasy, m.in. Okno Pana Boga, Burke’s 
Luck Potholes,spektakularnych, wyrzeźbionych przez 
wodę i przenoszone kamienie cylindrycznych formacji 
w  przełomie rzeki Blyde i  Treur. Najciekawszy 
punkt widokowy Kanionu rzeki Blyde to słynne trzy 
Rondawle - okrągłe wzgórza w kształcie tradycyjnych 
chat plemienia Xhosa. Kolacja i  nocleg w  hotelu 4* 
koło Parku Krugera.

DZIEŃ 3
Park Narodowy Krugera. O godz 06:00 rozpoczynamy 
safari otwartymi samochodami terenowymi w Parku 
Krugera, Ok. godz 9.00 zatrzymujemy sie w  jednym 
z obozów na śniadanie (suchy prowiant). Rezerwat ten 
jest najstarszym i 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. 
kilometrów kwadratowych. Zidentyfikowano tutaj 
ponad 500 gatunków ptaków i 147 gatunków ssakow. 
Jest on najbardziej uniwersalnym rezerwatem 
afrykańskim, w  którym występują prawie wszystkie 
gatunki zwierząt kontynentu jak również „Big Five”, 
czyli pięć najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki - 
słoń, lew, nosorożec, lampart i  bawół. Po południu  
powrót do hotelu i odpoczynek przy basenie. Kolacja 
i nocleg w hotelu 4* koło Parku Krugera.
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DZIEŃ 4
Swaziland - St. Lucia. Wcześnie rano przekraczamy 
granice ostaniego na świecie absolutystycznego 
królestwa Swaziland. Główna atrakcja 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. W  południowej części kraju 
będziemy mieli unikalną okazję do sfotografowania 
autentycznych domostw Swazi budowanych według 
odwiecznych tradycji regionu. Późnym popołudniem 
wracamy do Afryki Poludniowej i  kończymy długi 
przejazd w hotelu w miejscowowści wypoczynkowej 
St. Lucia. Kolacja w restauracji. Nocleg w hotelu  3,5* 
w St. Lucia.

DZIEŃ 5
St. Lucia. Po śniadaniu udajemy się na rejs statkiem po wodach St. Lucii zamieszkałych przez niemal tysiąc hipopotamów, około 
2000 krokodyli i kilkaset gatunków ptaków. Następnie przejazd do Ballito do hotelu 4*, gdzie spędzimy kolejne 3 noce. Fairmont 
Zimbali 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 4*.

DZIEŃ 6-7
Ballito: Fairmont Zimbali Lodge. Dni przeznaczone na wypoczynek na plaży, spacery oraz zakupy. Śniadania, lunche i obiadokolacje 
wliczone w cenę pobytu. 

DZIEŃ 8
Durban - wylot do Polski. Po śniadaniu przejazd do Durbanu - trzeciego co do wielkości miasta RPA. Spacer słynną „złotą milą” 
- promenadą wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego. Wizyta w  centrum miasta z  historycznymi budynkami ratusza, poczty, sądu 
i teatru, rzut oka na port jachtowy będący częścią największego południowoafrykańskiego portu przeładunkowego. Podziwiamy 
słynny zegar Vasco Da Gammy, ufundowany przez rząd Portugalii, upamiętniający 400 lecie lądowania pierwszego Europejczyka 
w tej części świata. Następnie transfer na lotnisko w Durbanie i wylot do Polski. 

DZIEŃ  9
Przylot do Warszawy Okęcie. 
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