
Africké safari v ikonickém Krugerově národním parku 
spojené s božskými vyhlídkami v největším zeleném 
kaňonu světa a golfem na jedněch z nejlepších hřišť Afriky. 
Vydejte se na cestu za africkou velkou pětkou, která je 
právě tady, v krajině plné baobabů a akácií doma. 

Odpočívejte v luxusních apartmánech v golfových 
resortech s výhledem na hřiště, která navrhovali světoví 
hráči, jako například Ernie Els, a pokud budete mít chuť, 
můžete si samozřejmě zahrát. Pokud budete hrát ve 
Skukuze, neoploceném hřišti uvnitř Krugerova národního 
parku, budete muset dávat pozor nejen na svůj golfový 
styl, ale i na divoká zvířata.  

• Ikonický Kruger NP  
• Největší zelený kaňon světa – Blyde river canyon 
• Pilgrims Rest z období africké zlaté horečky 
• Golf na jedinečných hřištích   

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 54 tis./osoba (cena 260 USD/osoba/den)  

Automobil s řidičem, diesel a mýto, ubytování se snídaněmi (2 
noci v privátní vile v Dullstroom, 2 apartmán v Hazyview, 4 noci 
KNP), vstupy do národních parků, nealkoholické nápoje a pivo na 
palubě vozu, 3x green fee, pojištění CK proti úpadku.

Půjčení holí, 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 
+ golf v netradičních lokalitách 
- 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.
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Horské hřiště v Dullstroom navržené 
Ernie Elsem  

Panorama Road a Hazyview, jedno
 z 10 nejlepších afrických hřišť 

Kruger National Park a golf ve Skukuze 
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