
Cena na osobu 
ve dvoulůžkovém pokoji: 

88.700,- Kč

Termín:
12.3. - 22.3.2023
kód zájezdu: PT 120323

Itinerář cesty:

Žádná návštěva Jihoafrické republiky a vlastně ani Západního Kapska nemůže být úplná, aniž bychom 
strávili den na nádherném Kapském poloostrově. Den začne krátkou plavbou po moři z rybářského přístavu 
Hout Bay na ostrov Duiker Island, kde si prohlédneme kolonii tuleňů kapských a dalších vodních ptáků
a následuje vyhlídková jízda po Chapman's Peak Drive. Ta nás přivede do přírodní rezervace Cape of Good 
Hope, odkud bude následovat prohlídka mysu Dobré naděje a Cape Point. Odtud pokračování do Simonstownu 
na oběd do restaurace, nabízející mořské plody. Po obědě pak návštěva kolonie tučňáků afrických na pláži 
Boulders Beach. Návrat do hotelu v pozdním odpoledni.

12.3.2023 Odpoledne odlet z Prahy do Kapského města s jedním přestupem v Evropě
- noční let.

Přílet do Kapského Města v dopoledních hodinách. Z letiště odjezd přímo ke Stolové hoře, 
majestátní pískovcové skále, střežící "Matku měst" Jihoafrické republiky. Po výstupu na horu 
bude následovat orientační prohlídka města a odpoledne ubytování na hotelu, relaxace 
před společnou večeří. Nocleh v Kapském Městě.

Odborný program nabízí návštěvu předního dodavatele zařízení pro kapkové zavlažování v Jižní Africe, včetně krátké prohlídky 
továrny. Po krátké přestávce na oběd odjezd do oblasti Malmesbury, kde bude následovat prohlídka největší mlékárny s jednou 
dojírnou v Jižní Africe. Chovají zde přibližně 13500 krav holštýnského plemene a několik krav plemene Jersey. Odtud se vydáme 
na pobřežní cestu po západním pobřeží, která vám poskytne zastávku na focení tzv. pohlednicového výhledu na Stolovou horu. 
Nocleh opět v Kapském Městě.

Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Tento zájezd navštíví Jižní Afriku, zemi s velkou rozmanitostí přírodních krás. Uvidíte Kapské Město a jeho okolí, 
Johannesburg a zažijete safari v Krugerově Národním parku. Díky bohatému odbornému programu se seznámíte 

se specifiky zemědělství v Jihoafrické Republice, navštívíte výrobce zavlažovacích systémů, farmy i vinice.

Nabídka Jižní Afrika 
se zemědělským programem 2023

13.3.2023 

14.3.2023 

15.3.2023 

16.3.2023 Odjezd do  Paarl, kde navštívíme sklepy KWV, jednoho z největších lihovarů v Jižní Africe. Čeká nás prohlídka sklepů, které mají 
plochu 22 ha a ochutnávka. Dále návštěva farmy, kde se vyrábí sýry z kozího a jerseyského mléka a také některá kvalitní vína
(součástí bude ochutnávka těchto kvalitních produktů). Oběd na farmě. Během odpoledne proběhne poslední odborná návštěva
 - v závislosti na konečném složení skupiny to může být zeleninová farma nebo ovocnářská farma nebo farma s chovem hovězího 
dobytka.  Bude upřesněno 30 dnů před začátkem zájezdu. Nocleh v Kapském Městě.

17.3.2023 Celý den je věnován Kapskému vinařství. Den zahájíme v údolí Franschhoek (tzv. francouzský kout Jižní Afriky), cestou se 
zastavíme u sochy Nelsona Mandely u brány vězení, ze kterého byl v roce 1990 propuštěn. Po přejezdu do historické části města 
bude následovat ochutnávka místních vín. Odtud pak přejezd přes průsmyk Helshoogte do Stellenbosche - srdce vinařství. 
Prohlídka centra města. Na oběd bude typické jihoafrické braai (grilování), které si vychutnáme na vybrané vinařské farmě, 
kde jídlo doplní druhá ochutnávka vín. V pozdním odpoledni se cestou zpět do města zastavíme ve vybraném sklípku na poslední 
ochutnávku vín. Nocleh v Kapském Městě.

18.3.2023 
Časně ráno odjezd na letiště. Vzhledem k brzkému času odjezdu nebude klasicky snídaně v hotelu, ale vyzvedneme si snídani 
na recepci na cestu s sebou. Odlet do Johannesburgu. Po příletu průjezd přes Malahleni do oblasti Wonderfontein. Přejezd do 
Hazyview, nocleh v Hazyview.

19.3.2023 

Přejezd k nejbližší bráně světoznámého Krugerova národního parku. Největší část dne strávíme v otevřených vozidlech 
na pozorování zvířat a budeme hledat zejména „Velkou pětku” africké buše, do které patří  slon africký, lev, nosorožec 
dvourohý, buvol africký a levhart skvrnitý. Součástí bude zastávka na oběd na vybraném místě. V pozdním odpoledni 
ubytování v odpočinkovém táboře KNP v Skukuza, kde bude večeře a přenocování.

20.3.2023 
Celodenní Safari v Krugerově parku, nocleh na stejném místě v Skukuza.

21.3.2023 

Po časné snídani odjezd přes Pretorii přímo na mezinárodní letiště v Johannesburgu 
a odlet do Prahy.

22.3.2023 
Přestup v Evropě, přílet do Prahy dopoledne.



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Nabídka Jižní Afrika 
se zemědělským programem 2023

Minimální počet účastníků zájezdu: 16
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 18 700 Kč
Předběžná nezávazná  registrace na zájezd probíhá do 30.9.2022, pak budou rozeslány přihlášky. 
Můžete se zaregistrovat zde: www.profitrips.cz/jar

Cena zahrnuje: 
- ubytování  dle itineráře v hotelech kategorie **** v Kapském Městě, 
  hotelu kategorie  *** v Hazyview a lodgi v Skukuza v Krugerově parku, 
  odpovídající  *** kategorii.
- snídaně, 4 obědy, 4 večeře, v ceně je voda nebo nealkoholický nápoj, ostatní nápoje
  klienti doplácí na místě.
- služby česky mluvícího průvodce CK Profi Trips, který cestuje se skupinou z Prahy 
- doprava klimatizovaným vozidlem po celou dobu zájezdu nebo otevřenými safari vozidly dle itineráře
- všechny vstupní a technické poplatky, které mohou být během zájezdu vyžadovány
- pojištění léčebných výloh
- letenku v turistické třídě na trase Praha - Kapské Město (s jedním přestupem po cestě), 
  Johannesburg - Praha (s jedním přestupem po cestě), přelet Kapské Město - Johannesburg s lokálními 
  aeroliniemi
Cena nezahrnuje: vše co není uvedeno v oddílu „Cena zahrnuje”, poplatek za přepravu zavazadla při místním 
  přeletu.
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