
                                                                                                                                                                   
 

10 nocí Kapské město a Garden Route (Zahradní cesta) 

 

 

Zažijte golfové dobrodružství na nejkrásnějším pobřeží Jižní Afriky 

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

Golfista v 2lůžkovém pokoji  24080,- 32115,- 

Golfista v 1lůžkovém pokoji  34470,- 47445,- 

Nehrající doprovod v 2lůžkovém pokoji  16860,- 23650,- 

Nehrající doprovod v 1lůžkovém pokoji   27165,- 38985,- 

 

Balíček zahrnuje 

• 11 dní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardní pojištění 

• 4 noci v hotelu Mandela Rhodes****, standardní ubytování se snídaní 

• 3 noci v hotelu Protea King George ****, standardní ubytování se snídaní  

• 3 noci v hotelu Protea Knysna Quays****, standardní ubytování se snídaní 

• Hra na 18 jamkových hřištích  v Steenberg Golf Club, Clovelly Country Club, Erinvale Golf Club, 

George Golf Club a Pezula Resort Hotel and Spa 

• 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, GRJ -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: Mandela Rhodes Hotel 
Stravování: Snídaně 

2. den -  Golf na hřišti Steenberg  

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 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: Mandela Rhodes Hotel 

Stravování: Snídaně 

4. 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: Mandela Rhodes Hotel 

Stravování: Snídaně 

5. den - Přejezd z Kapského Města do George 

Přejezd Garden Route-Zahradní cestou do města George, dějiště legendárního Prezidentského poháru roku 2003 
Ubytování: Protea King George Hotel 

Stravování: Snídaně 

6. den - Golf na hřišti George  

Fakultativně – V podvečer navštivte Oudtshoorn s jeho pštrosími farmami. Vyzkoušejte, jak je tvrdé pštrosí vejce, anebo si kupte 

nějaký pěkný suvenýr ze pštrosí kůže nebo peří. 
Ubytování: Protea King George Hotel 

Stravování: Snídaně 

7. den - Odpočinkový den/relaxace 

Fakultativně – Pouhých deset kilometrů od městečka George leží záliv Victoria, který je nejmenším, ale také nejkrásnějším 

zálivem na Zahradní cestě. Půvab místa je podtržen malými plážovými chatkami a chráněnými plážemi. Místo jako stvořené pro 

odpočinek. 
Ubytování: Protea King George Hotel 

Stravování: Snídaně 

8. den - Přejezd z George do Knysny 

Odjezd z Hotelu Protea směrem k dalšímu přímořskému městečku Knysna, které je vyhlášené svým chovem ústřic a nádhernou 

lagunou. Cesta z George trvá cca 1hodinu.  
Ubytování: Protea Knysna Quays 

Stravování: Snídaně 

9. den - Odpočinkový den/relaxace 

Fakultativně –  Laguna v Knysně je cenným ekosystéme pro celé pobřeží. Pronajměte si loďku nebo kánoe, nebo se vydejte 

romantickým kolesovým parníkem na průzkum laguny.  
Ubytování: Protea Knysna Quays 

Stravování: Snídaně 

10. den - Golf na hřišti Pezula  

Fakultativně – Po hře na fantastickém hřišti v Pezule se usaďte do některé z restaurací s výhledem na lagunu a vychutnejte si 

skvělé místní ústřice a šampaňské.  
Ubytování: Protea Knysna Quays 

Stravování: Snídaně 

11. den - Přejezd z Knysny do George 

Po odhlášení z hotelu se vydáte zpět do George na letiště, kde vrátíte své zapůjčené auto. Pak si již vychutnejte zpáteční let 

domů.  
Stravování: Snídaně 


