
Na této cestě pochopíte, proč se Jihoafrické republice 
často říká svět v malém. Vysokohorskou tvář Afriky 
můžete zažít na treku k jednomu z nejvyšších vodopádů 
světa Thugela v Dračích horách. 

Odpočinout si poté můžete na nekonečných bílých 
plážích Indického oceánu, třeba s vlastnoručně uloveným 
grilovaným tuňákem. V posledním absolutistickém 
království kontinentu, horském Svazijsku, nahlédnete do 
dílen tradičních řemeslníků a po panorama road s jejími 
dechberoucími vyhlídkami na největší zelený kaňon světa 
dojede až do ikonického Krugerova národního parku. 
Právě zde, v krajině plné akácií a baobabů se při troše 
štěstí setkáte s celou velkou pětkou: lvi, leopardy, buvoly, 
slony i nosorožci.  

• Trek k jednomu z nejvyšších vodopádů světa 
podivuhodnou krajinou Dračích hor 

• Canopy tour v Dračích horách 
• Rybaření na Indickém oceánu 
• Setkání s autentickou Afrikou Svazijska 
• Nosorožci v národním parku Hluhluwe-Imfolozi  
• Ikonický Kruger NP  
• Největší zelený kaňon světa – Blyde river canyon 

Květen-říjen: Suché období s příjemnými teplotami 

Listopad-duben: Období dešťů s vyššími teplotami, 
v prosinci jihoafrické prázdniny a kapacity parků 
poměrně obsazené
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Při 5 cestovatelích 59 tis./osoba (cena 190 USD/osoba/den)  

Automobil s řidičem, diesel a mýto, ubytování se snídaněmi, vstupy 
do národních parků, nealkoholické nápoje a pivo na palubě vozu, 
pojištění CK proti úpadku.

Canopy tour v Dračích horách, rybaření na Indickém oceánu, 
night drive a morning walks v Kruger NP.

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 
-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. 
Například přidat lov v Limpopo, cage diving u Durbanu, pláže Mosambiku, 
nebo přelet za vínem, gastronomií a bílými žraloky do Kapského města.   
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