
                                                                                                                                                                          

8nocí v KAPSKÉM MĚSTĚ a DURBANU 

 

Užijte si nejznámější kapská a durbanská golfová hřiště! 

Tento balíček je výběrem toho nejlepšího z Kapského Města a Durbanu, ale také z 

nádherného pobřeží jižní Afriky.  

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

Golfista v 2lůžkovém pokoji  22440,- 30945,- 

Golfista v 1lůžkovém pokoji  29565,- 46545,- 

Nehrající doporvod ve 2lůžkovém pokoji  13165,- 21665,- 

Nehrající doprovod v 1lůžkovém pokoji   20285,- 37170,- 

 

Balíček zahrnuje: 

• 6 denní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardním pojištěním v Kapském M. 

• 3 denní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardním pojištěním v Durbanu 

• 5nocí v hotelu MANDELA RHODES *****, standardní ubytování se snídaní  

• 3noci v hotelu ZIMBALI LODGE AND COUNTRY CLUB*****, standardní ubytování se snídaní  

• Hra na 18 jamkových hřištích v Royal Cape Golf Club, Steenberg Golf Club, Erinvale Golf Club, 

Atlantic Beach Golf Club, Zimbali Country Club a Prince’s Grant 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-DUR, DUR-PRG 

• Fakultativní program 

• Komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna 

 

 



                                                                                                                                                                          
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: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

2. den - Golf na hřišti Royal Cape 

Fakultativně – Objevujte krásy Kapského města a den zakončete vyjížďkou lanovkou na Stolovou Horu (dle počasí) 
Ubytování: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

3. den - Golf na hřišti Steenberg  

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: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

4. den - Golf na hřišti Erinvale  

Fakultativně– Užijte si odpoledne prohlídkou malých i větších vinařství oblasti Stellenbosch. Ochutnáte přední světová vína i vína 

v Evropě neznámá, ale přesto skvělá. Posaďte se na terasu s výhledem na vinice a vychutnejte si sklenku výtečného moku.   
Ubytování: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

5. den - Golf na hřišti Atlantic Beach  

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: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

6. den - Přelet z Kapského Města do Durbanu 

Po odhlášení z hotelu Mandela Rhodes, v závislosti na času vašeho odletu do Durbanu, se přesunete na letiště v Kapském Městě, 

kde odevzdáte zapůjčené vozidlo. Nyní vás čeká přibližně dvouhodinový let. Na letišti v Durbanu vás vyzvedne náš zástupce a opět 

vám pomůže s vyzvednutím automobilu z půjčovny. Dále vám předá mapy a instrukce k cestě do hotelu.  

Ubytování:  Zimbali Lodge and Country Club 
Stravování:  Snídaně  

7. den - Golf na hřišti  Zimbali 

Fakultativně– Vydejte se na nákupy do Gateway Mall Shopping centre, nebo si užijte soukromí a luxus privátní hotelové páže.  

Nechte se hýčkat masážemi ve welness centru, nebo si zahrajte například tenis.  

Ubytování:  Zimbali Lodge and Country Club 
Stravování:  Snídaně 

8. den - Golf na hřišti Prince’s Grant  

Fakultativně–  Zbytek dne můžete strávit v Prince’s Grant Lodge při procházce po odlehlé pláži, projížďkou na kánoi v soukromé 

laguně, nebo se vydejte na nákupy podél Delfíního pobřeží/Dolphin Coast. 

Ubytování:  Zimbali Lodge and Country Club 
Stravování:  Snídaně 

9.den - Odjezd 

Odhlaste se z hotelu a zbytek dne využijte k relaxaci. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení automobilu do půjčovny a odlet domů. 

Stravování:  Snídaně 

 


