JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
13.6. - 28.6.2021
Doprava : Letecky z Prahy přestup cca 3-4 hod
Strava: V rámci ubytování snídaně Ubytování : min *** možná i více

:)

Orientační program akce:
13.6. – odlet z ČR
14.6.– přílet do Cape Townu, dle doby příletu výlet na Stolovou horu, přejezd do městečka Simonstown na
Mysu Dobré naděje.
15.6.– potápění s lachtany a v kelpech, návštěva kolonie tučňáků, odpoledne výlet na Mys Dobré naděje.
16.6. – přejezd do městečka Hermanous proslaveného pozorováním velryb, fakultativně výjezd na jejich
pozorování na moři, návštěva místních vinařství,...
17.6.– Gaansbaii – výjezd na velké bílé žraloky – pozorování z klece nebo z lodě
18.6. – návrat do Cape Townu, přelet do Durbanu, přejezd do Umkomaas, ubytování u moře
19.6. – potápění v Umkomaas – Aliwal schoal proslavená nadprůměrným výskytem žraloků - v jeskyních,
pod převisy či v kaňonech potkáme zubaté ale klidné žraloky písečné, u krmičky pár metrů pod hladinou pak
naráz až desítky žraloků černocípých. Tento typ potápění patří mezi nejvíce adrenalinové ponory jaké lze zažít,
na druhou stranu vzhledem ke zkušenostem našich průvodců se jedná o bezpečné potápění a dané potápěčské
centrum nemá na kontě doposud žádný incident se žraloky takže se nemusíte ničeho bát. Kromě klasického
reefového potápění je zde možné i potápění na 2 vracích obývaných mimo jiné i obrovskými kanici (cca 2m,
150kg)…
Nepotápěči – možnost návštěvy záchranného střediska plazů, výlet do Durbanu – Mořský svět uShaka,
nákupy
20.6. – potápění Umkomaas nebo dle dohody Shelly beach – Protea Banks, nepotápěči – přírodní park Oribi
Gorge – nádherný kaňon, možnost adrenalinových aktivit – Zip line, rafting (pokud bude voda), skok do
kaňonu na laně….
21.6. – přejezd do parku Hluhuwe-Umfolozi – pozorování volně žijící zvěře z aut. V tomto parku se vyskytují
hlavně nosorožci, stavda buvolů, zebry, žirafy, sloni,…, nocleh v parku
22.6. – pozorování zvěře v parku Hluhluwe- Ufolozi, nocleh poblíž parku
23.6. – přejezd ke Kruger Parku, nocování u něj
24.6. – celodenní pozorování divoké zvěře v Kruger parku z našich aut (jezdíme si a program určujeme sami
dle dohody) – sloni, nosorožci, hroši, krokodýli, lvi, lehvarti, stáda buvolů, zeber, antilop, žirafy, …. Nejlepší
jsou vždy ranní a podvečerní výjezdy. Ty je možno absolvovat jak našimi auty, tak za příplatek otevřenými
auty z místních kempů.
25.6. – Kruger park + oblast Blade river Canyon
26.6.– výlet na Blade river Canyon, zlatokopecké městečko Pilgrims rest
27.6.– návrat do Johannesbugu, odlet do ČR
28.6.– přílet do ČR
CENY :

POTÁPĚČ
NEPOTÁPĚČ

1850 USD + LETENKY / CCA 22 000,- /
1450 USD + LETENKY / CCA 22 000,- /

Doplatek pro účastníky akce THAJSKO 2020 250 USD

