LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
LEDEN 2020 - PROSINEC 2020
SKUPINOVÁ OKRUŽNÍ CESTA S PRŮVODCEM
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 14
Okružní cesta se koná ve vybraných termínech, začíná vždy v pondělí.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:
01. den: Kapské město
Den ve vlastní režii.

02. den: Kapské město – Oudtshoorn
Dnes začíná okružní cesta. Nejdříve se vydáte
přes vnitrozemí na Route 62, směrem na
Oudtshoorn. Cestou se zastavíte na oběd (není
zahrnut v ceně). Ubytování na 2 noci v hotelu.
03. den: Denní výlet do Oudtshoorn
Dnes navštívíte jednu ze 400 pštrosích farem.
Oběd na farmě (není zahrnut v ceně).
Fakultativně máte možnost navštívit Nel
muzeum. Zbytek dne máte ve vlastní režii.
04. den: Oudtshoorn – Graaff Reinet
Doporučujeme Vám si dnes přivstat, abyste
mohli zažít krásný východ slunce v Karoo. Po
snídani se vydáte do „Valley od Desolation“
Ubytování na 1 noc v hotelu.
05. den: Graaff Reinet – Zuurberg
Po snídani podniknete procházku. Dále
pokračujete v okružní cestě do regionu Zuuberg
u národního parku Addo. V pozdním odpoledni
dorazíte do hotelu v Zuuberg. Ubytování na 2
noci v hotelu.

06. den: Celodenní výlet do NP Addo
Po snídani se vydáte na intenzivní
poznávání NP Addo s rangerem.
07. den: Zuurberg – Knysna
Dnes se zastavíte na procházku u Stroms
River. Odpoledne dorazíte do Knysny.
Ubytování na 2 noci v hotelu.
08. den: Celodenní výlet v okolí Knysna
Po snídani máte k dispozici celé dopoledne.
V pozdním odpoledni se vydáte na plavbu
„Knysna Sunset Oyster Cruise“.
09. den: Knysna – Hermanus
Dnes pokračuje Vaše cesta dále do Cape
Agulhas. Dále pokračujete do pobřežního
městečka Hermanus.
10. den: Hermanus – Kapské město:
Snídaně v hotelu. Na cestě do Kapského
města se zastavíte v Franschohoek.
Ubytování na 2 noci v hotelu.
11. - 12. den: Kapské město
Poslední dny okružní cesty ve vlastní režii.

Celková cena za osobu: od 49.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:

Okružní cestu v minibuse,
Transfery před a po okružní cestě,
Ubytování ve výše uvedených lodge/hotelech,
Strava: 11x snídaně, 1x oběd, 2x večeře,
Anglicky nebo německy hovořící průvodce
během okružní cesty 2 - 10 den,
Zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.

Celková cena nezahrnuje:

Leteckou dopravu do destinace,
Zajištění víza,
Pobytovou taxu, která je splatná na místě ,
Cestovní a storno pojištění.

INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

