
Na safari vyrazíme do nejstaršího a největšího národního 
parku Jihoafrické republiky, ikonického Krugerova 
národního parku velkého jako Anglie. V krajině plné akácií 
a baobabů se při troše štěstí setkáte s celou velkou pětkou 
a mnoha dalšími zvířaty. Dech zcela určitě ztratíte při 
blízkém setkání se zvěří při ranní pěší vycházce do buše, 
nebo adrenalinové night drive.  

Poté přeletíme na samotný jih kontinentu, který pro Vás 
bude už navždy spojený s výborným vínem a gastronomií, 
která v sobě kombinuje evropské, indické a africké 
prvky. Na Kapské město s jeho Stolovou horou, ať už 
na ní vyjedete lanovkou, nebo ji zdoláte pěšky, nikdy 
nezapomenete. Pohádkové zátoky a pláže Vás přímo 
vybízejí k výběhu a lachtani, tučňáci, nebo velryby Vás 
zcela jistě nevystraší tak, jako velcí bílý žraloci, ke kterým 
se můžete potopit v kleci. Milovníci golfu zde objeví jedny 
z nejkvalitnějších golfových hřišť a budou se sem chtít zcela 
jistě co nejdřív zase vrátit, aby si zlepšili svůj handicap.    

• Kruger park a big five safari  
• Stolová hora 
• Mys dobré naděje 
• Cage diving s bílými žraloky 
• Golf a běh 
• Tučňáci a lachtani  
• Skvělá gastronomie a vína 

Květen-říjen: Suché období s příjemnými teplotami 

Listopad-duben: Období dešťů s vyššími teplotami, 
v prosinci jihoafrické prázdniny a kapacity parků 
poměrně obsazené

JAR 
S KAPSKÝM 
MĚSTEM

OKRUH 

NA CO SE TĚŠIT/TOP?

Nosorožec Antilopy Gepard Hyena Zebra

Slon

Lev Leopard Žirafa Hroch

KDY VYRAZIT?

8 nocí  

TO NEJLEPŠÍ 
Z JIŽNÍ AFRIKY

9 dní

(desítky druhů)

Proto je pro kombinaci Kruger NP a Kapské město 
nejlepší únor-duben a září-listopad.

JAR

Kruger NP

Stolová hora
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ITINERÁŘ

CENA

CENA OBSAHUJE

FAKULTATIVNĚ

PLUSY A MÍNUSY

CENA NEOBSAHUJE

Při 5 cestovatelích 55 tis./osoba (cena 265 USD/osoba/den)  

Automobil s řidičem, diesel a mýto, ubytování se snídaněmi, 
nadstandardní ubytování v Kapském městě a Hermanusu, vstupy 
do národních parků, vnitrostátní letenka, nealkoholické nápoje a 
pivo na palubě vozu, pojištění CK proti úpadku.

Night drive a morning walks v Kruger NP, golf, cage diving 
s bílými žraloky.

Mezinárodní letenky, cestovní pojištění.

+ skvěle a lehce přístupná divočina bez potřeby
 speciálního vybavení 
+ široký výběr služeb a ubytování v každé cenové relaci  
+ pestrá krajina a scenérie  
+ skvělý servis a mnohaleté zkušenosti s turismem 
+ skvělá infrastruktura a obchody 
+ vinice a prvotřídní gastronomie 
- slabší pocit divoké přírody v oplocených a dobře
  fungujících parcích 
- populární parky mohou být v některé části roku
   přeplněné 
- vysoká kriminalita ve velkých městech  

Cestu je možné dle individuálních potřeb upravit, 
neváhejte nás kontaktovat.  
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