
                                                                                                                                                                           

3 noci v Kapském Městě, 3 noci v luxusu Sun City a 3 noci na Safari 

 

Unikátní spojení pobytu, safari a golfu v Kapském Městě, Sun City! 

 

Tento balíček vyniká unikátním spojením 4 golfových her, z nichž dvě odehrajete v nádherném a luxusním 

Sun City a pravého afrického safari.  

 

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

Golfista v 2lůžkovém pokoji  39020,- 49365,- 

Golfista v 1lůžkovém pokoji  58820,- 79665,- 

Nehrající doporvod ve 2lůžkovém pokoji  31190,- 40375,- 

Nehrající doprovod v 1lůžkovém pokoji   50985,- 70670,- 

 
 

Balíček zahrnuje: 

• 6 denní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardním pojištěním  

• 3 noci v hotelu TABLE BAY*****, standardní ubytování se snídaní  

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

• 3noci v IMBALI SAFARI LODGE*****, ubytování v apartmánech s all inclusive  

• Hra na 18 jamkových hřištích v Pearl Valley Golf Course, Clovelly Golf Course, Lost City Golf Course, 

Gary Player Country Club 

• Transfery z/na letiště Nelspruit Kruger Mpumalanga International Airport a do/z Imbali Safari Lodge 

• 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 - 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 pomůže vám s vyzvednutím automobilu z půjčovny.  
Ubytování: Cascades Hotel 

Stravování: Snídaně 

5. 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 

6. 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 

7. den - Přelet ze Sun City do Krugerova Parku 

Odjezd z hotelu zpět do Johannesburgu s navrácením vozidla do půjčovny na letišti (v závislosti na čas odletu do Nelspruitu 
Kruger Mpumalanga). Po příletu do  Kruger Mpumalanga budete vyzvednuti zástupcem hotelu Imbali, který vás odveze 
speciálním safari Land Roverem 4x4 do lodge. V závislosti na čase příjezdu budete mít možnost zúčastnit se večerní safari 
vyjížďky, na které s největší pravděpodobností spatříte krále džunge - lva. Po příjezdu zpět se můžete těšit na skvělou večeři ze 
zvěřiny.   
Ubytování: Imbali Safari Lodge 
Stravování: Snídaně, Oběd, Večeře 

 

8. den - Safari a snídaně 

Za velmi brzký budíček budete bohatě odměněni safari vyjížďkou snídaní. Užijte si zbytek dne účastí na procházce buší s 
kvalifikovaným rangerem, relaxujte u bazénu a večer si vychutnejte romantický západ slunce při druhé safari vyjížďce se sklenkou 
něčeho dobrého.   
Ubytování: Imbali Safari Lodge 
Stravování: Snídaně, Oběd, Večeře 

9. den - Odpočinkový den/Relaxace  

Váš poslední den v ráji zvaném Imbali. Vyberte si z široké nabídky safari vyjížděk, procházek buší, nomádským welness a nebo si 
prostě jen zalenošte u bazénu.  
Ubytování: Imbali Safari Lodge 
Stravování: Snídaně, Oběd, Večeře 

 

10. den - Odlet          Odhlášení z hotelu. V závislosti na čase odletu vás zástupce hotelu Imbali odveze zpět na 

letiště Kruger Mpumalanga International Airport odkud přeletíte na letiště do vaší cílové destinace. Stravování: Snídaně 


