5 nocí v Kapském Městě a 3 noci v Krugerově národním parku

Kapské město a okolí v jedinečné kombinaci s Krugerovým parkem.
Což takhle zahrát si na greenu s žirafami nebo zebrami?
1.června 2013 – 30.září 2013

1.října 2013 – 31.května 2014
29310,-

Golfista v 2lůžkovém pokoji

24465,-

Golfista v 1lůžkovém pokoji

32285,-

41010,-

Nehrající doporvod ve 2lůžkovém pokoji

16990,-

21690,-

Nehrající doprovod v 1lůžkovém pokoji

24755,-

33390,-

Kapské město je jednou z nejkrásnějších destinací Jihoafrické republiky. Navštívíte Stolovou horu, kolonii
tučňáků v Boulders nebo ochutnáte skvělá vína z kapských vinic. Krugerův park nabízí dech beroucí
scenérie a skutečnou divokou přírodu, jakou jste doposud znali jen z pořadů National Geographic.

Balíček zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•

6 dní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardní pojištění
Transfery z/na letiště Phalaborwa do hotelu Sefapane Lodge
3 noci v hotelu Protea Victoria Junction Hotel****, standardní ubytování se snídaní
2 noci v hotelu Spier Village ****, standardní ubytování se snídaní
3 noci v hotelu Sefapane Lodge ****, standardní ubytování se snídaní
Hra na 18 jamkových hřištích v Royal Cape Golf Club, Clovelly Country Club, Steenberg Golf Club,
Erinvale Golf Club, Hans Merensky Golf Course
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-PHW, PHW-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:
Stravování:

Protea Victoria Junction Hotel
Snídaně

2. den -

Golf na hřišti Royal Cape

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

Protea Victoria Junction Hotel
Snídaně

3. den -

Golf na hřišti Clovelly Country Club

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:
Stravování:

Protea Victoria Junction Hotel
Snídaně

4. den -

Golf na hřišti Steenberg

Po odhlášení z hotelu v Kapském městě vás čeká krátký přejezd do vinařské oblasti Stellenbosch a hra na hřišti Steenberg
uprostřed kapských vinic Constantia. Odpoledne se ubytujete v hotelu Spier Village.
Ubytování:
Stravování:

Village at Spier
Snídaně

5. 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:
Stravování:

Village at Spier
Snídaně

6. den -

Odjezd k Kapského Města a přelet na sever země

Odhlášení z hotelu Spier, v závislosti na času odletu přejedete z oblasti vinic zpět do Kapského města na letiště. Zde vrátíte
půjčený automobil. Nyní vás čeká přelet z Kapského města do Johannesburgu a dále do Phalaborwa. Zde vás na letišti vyzvedne
náš zástupce a odveze vás do hotelu. Zbytek dne si dopřejte relaxaci a odpočinek.
Ubytování:
Stravování:

Sefapane Lodge
Snídaně

7. den -

Golf na hřišti Hans Merensky

Brzy ráno vstanete a budete převezeni na safari jízdu do Krugerova národního parku, kde vám bude servírována i snídaně. Po
cestě zpět vás řidič odveze na hřiště Hans Merensky, kde si užijete skvělý golf uprostřed divoké přírody a kdo ví, možná že potkáte
i žirafy.
Ubytování:
Stravování:

Sefapane Lodge
Snídaně

8. den -

Odpočinkový den

Je jen na vás, jak si užijete poslední odpočinkový den. Na výběr máte několik relaxačních a welness programů. Nechte se hýčkat
luxusem.
Ubytování:
Stravování:

Sefapane Lodge
Snídaně

9. den -

Odjezd

Odhlášení z hotelu Sefapane Lodge. V závislosti na času odletu budete převezeni naším řidičem zpět na letiště Phalaborwa
Airport , odkud poletíte zpět do Johannesburgu a následně do Evropy.
Stravování:

Snídaně

