
                                                                                                                                                                              
 

8 Nocí v Kapském Městě & Sun City 

 

Krása Kapského města v kombinaci s luxusem Sun City! 

Díky našemu golfovému balíčku poznáte Jižní Afriku a zároveň si vychutnáte hru na nejlepších golfových hřištích 

v zemi. Cestu zahájíte v Kapském Městě, kde vám přistavíme zapůjčený automobil. Od této chvíle je na vás, kam se 

budete chtít vydat. Každý den dopoledne vás čeká hra na předních golfových hřištích JAR a zbytek dne věnujete 

objevování Kapského města s jeho historií, vinicemi nebo přírodními rezervacemi. Přibližně v polovině pobytu 

přeletíte na sever země do bájného Sun City. Zde můžete navštívit Údolí vln nebo rezervaci Pilanesberg s jeho Velkou 

pětkou a samozřejmě čeká vás i golf na legendárním hřišti Garyho Playera.  

8 Nocí v Kapském Městě & Sun City- SELF DRIVE  

   1. června 2013 – 30. září 2013  1. října 2013 – 31. května 2014 

Golfista v 2lůžkovém pokoji  52085,- 58570,- 

Golfista v 1lůžkovém pokoji  94185,- 96350,- 

Nehrající doprovod v 2lůžkovém pokoji  46135,- 52270,- 

 

Balíček zahrnuje: 

• 6 denní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardním pojištěním  

• Převoz ze Sun City na letiště v Johannesburgu soukromým vozidlem 

• 5nocí v hotelu TABLE BAY*****, standardní ubytování se snídaní  

• 3noci v hotelu CASCADES*****, opět standardní ubytování se snídaní  

• Hra na 18 jamkových hřištích v Pearl Valley Golf Course, Clovelly Country Club, Royal Cape Golf 

Club, Erinvale Golf Club, Lost City Golf Course a Gary Player Country Club 

• Místní zástupce CK na zavolání 24hodin denně (anglicky mluvící) 

• Přivítání a vyzvednutí místním reprezentantem naší CK na letišti (anglicky mluvící) 

Balíček Nezahrnuje: 

• Leteckou dopravu PRG-CPT, CPT-JNB, JNB-PRG 

• Fakultativní program 

• Komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna 

• Položky osobní povahy a spropitné 

 



                                                                                                                                                                              
1. den - Přílet do Kapského Města 

Po příletu do Kapského Města vás na letišti uvítá náš místní zástupce, který vám pomůže s převzetím vašeho 
pronajatého automobilu. Průvodce vás zaveze do hotelu, kde vám vysvětlí vše důležité, co byste mohli na své 
dovolené potřebovat vědět. Předá vám poukazy na golf, hotely atd. Zároveň zodpoví všechny vaše případné dotazy.  

Ubytování: Table Bay Hotel 

Stravování: Snídaně 

2. den - Golf na hřišti Pearl Valley  

Fakultativně– Objevujte krásy Kapského města a den zakončete vyjížďkou lanovkou na Stolovou Horu (dle počasí) 

Ubytování: Table Bay Hotel 

Stravování: Snídaně 

3. den - Golf na hřišti Clovelly  

Fakultativně–Mys dobré naděje byl dříve využíván námořníky jako signální místo, dnes je tu přírodní rezervace, kde si 
můžete udělat piknik, nebo můžete obdivovat místní faunu a flóru. Na zpáteční cestě určitě zastavte na pláži Boulder, 
kde se nachází kolonie tučňáků.  

Ubytování: Table Bay Hotel 

Stravování: Snídaně 

4. den - Golf na hřišti Royal Cape  

Fakultativně– Ostrov Robben (Robben Island), místo kde byl vězněn Nelson Mandela- využijte odpoledne k návštěvě 
ostrova a vstupte do Mandelovy cely-3h.výprava zahrnuje 45min projížďku na lodi. Případně se vydejte na nákupy do 
Victoria&Albert Waterfront a povečeřte v některé z místních vyhlášených restaurací. 

Ubytování: Table Bay Hotel 

Stravování: Snídaně 

5. den - Golf na hřišti Erinvale  

Fakultativně– Vyhlášená vinařství oblasti Stellenbosch si zaslouží návštěvu všech milovníků vína. Ochutnejte místní 
odrůdy jako je Pinotage nebo Chenin Blanc a nezapomeňte zakoupit pár lahví pro vaši domácí vinotéku.  

Ubytování: Table Bay Hotel 

Stravování: Snídaně 

6. den - Přelet z Kapského Města do Sun City 

Odjezd z hotelu a navrácení vozidla do půjčovny na letišti. Následuje cca 2hod. let z Kapského Města do 
Johannesburgu. Po příletu vás na letišti vyzvedne náš zástupce a dopraví vás do hotelu v Sun City. Zbytek dne můžete 
obdivovat krásy resortu Sun City. 

Ubytování: Cascades Hotel 

Stravování: Snídaně 

7. den - Golf na hřišti Ztracené Město/Lost City  

Fakultativně–Vydejte se na safari do sousední rezervace Pilanesberg a setkejte se se lvy, levharty, nosorožci, buvoly 
nebo třeba slony.   

Ubytování: Cascades Hotel 

Stravování: Snídaně 

8. den - Golf na hřišti Garyho Playera  

Fakultativně– Nechte se hýčkat vlnami v The Valley of the Waves-Údolí vln. Večer můžete věnovat hazardním hrám 
v kasinu, nebo návštěvě některého z doprovodných programů.  

Ubytování: Cascades Hotel 
Stravování: Snídaně 
9. den - Odlet  Sun City 

Odhlašte se z hotelu a vychutnejte si relaxaci před odjezdem na letiště do Johannesburgu. Náš průvodce vás vyzvedne 
a dopraví vás na letiště Johannesburg Tambo, odkud budete odlétat zpět do Evropy.  

Stravování: Snídaně 


