
Wypoczynek i okolica – informacje

Mogą Państwo odwiedzić jedną z wielu naszych winnic, wybrać się na obserwacje wielorybów, 
pływać  z  pingwinami  w  Boulders,  spacerować  po  lokalnym  lesie  i  fynbos  (charakterystyczne 
zbiorowiska  roślinne),  udać  się  na  wyprawę  w odległe  góry i  doliny,  pojechać  na  wycieczkę 
rowerem  górskim  zachowanymi  w  naturalnym  stanie  szlakami  i  trasami,  lub  wędkować  nad 
nieskazitelnymi rzekami i  jeziorami przylądka.  Wybór niezwykłych i  emocjonujących zajęć jest 
imponujący!
Jeśli pragną Państwo przeżyć jeszcze bardziej  niezwykłe przygody, proponujemy zjazd na linie, 
skoki bungee, udział w  łowieniu większych ryb na jachcie dalekomorskim, nurkowanie z rekinami, 
przejażdżki  konne,  piesze  wycieczki,  gry  paint-ball,  lub  podróż  wybrzeżem  na  wynajętym 
motocyklu Harley-Davidson.
Mogą Państwo także  spróbować skoków z  samolotu  –  pojedynczo lub  z  innymi  uczestnikami, 
popłynąć  kajakiem,  puszczać  latawce,  uprawiać  bodyboarding  lub  windsurfing,  odbyć  lot  na 
paralotni ze szczytu Lion’s Head lub przejażdżkę na grzbiecie strusia podczas wizyty w Ostrich 
Farm (Farma Strusi),  wybrać się na spływ pontonem lub kajakiem na górskich rzekach, lub też 
wybrać się na wycieczkę balonem ponad obszarem Winelands. 
Nasz punkt rezerwacji  wycieczek specjalizuje się również w rezerwowaniu safari  (Kruger Park, 
Botswana oraz Okavango Delta, Namibia lub Zimbabwe i Victoria Falls).



Przykładowy Tygodniowy Program

DZIEŃ RANO/POPOŁUDNIE POPOŁUDNIE/WIECZÓR

Poniedziałek 15:30 – CITY TOUR! Zwiedzanie miasta! 
Poznaj Cape Town… odwiedź Sea Point, 
Clifton, Camps Bay, Company Gardens, 
Castle, Parliament, Bo-Kaap i dużo dużo 
więcej!

Wtorek 15:30 – TABLE MOUNTAIN I 
SIGNAL HILL! Góra Table i 
wzgórze Signal! Niezwykłe widoki 
na miasto, Robben Island oraz całą 
drogę do Stellenbosch.

18:00 – SUNSET CRUISE! Rejs przy 
zachodzie słońca! Żegluj po Atlantyku sącząc 
szampana i ciesząc się widokiem 
zachodzącego słońca.

Środa 13:30 LEARN TO SURF! Nauka 
surfingu! Zostań zawodowcem.

15:30 – KIRSTENBOSCH BOTANNICAL 
GARDENS! Ogrody botaniczne 
Kirstenbosch! Odwiedź nasze słynne na całym 
świecie ogrody.

Czwartek TOWNSHIP TOUR!  Zwiedzanie 
Township! Odwiedź muzeum 
District 6 – dowiedz się o 
apartheidzie, poznaj lokalną 
społeczność. Zrozumiesz lepiej 
naszą wspaniałą przemianę i 
wspólną przyszłość.

19:00 – DINNER AT MANDELA’S! 
Najlepszy sposób na to by poznać i zrozumieć 
Afrykańskie społeczności. Skosztuj 
prawdziwej Xhosa, obejrzyj występ Zulu – 
chór zaśpiewa i zatańczy dla Ciebie, zatańcz z 
lokalnymi mieszkańcami  do rytmu 
afrykańskiego hip hopu - Kwaito

Piątek SAFARI WEEKEND TOUR (FRI – 
SUN)  - Weekendowe safari  (piątek 
– niedziela) - prosimy o kontakt z 
Athini w sprawie planu podróży

15:30 – VISIT THE BEAUTIFUL KALK 
BAY 
Wybierz się do pięknej Kalk Bay nad 
Oceanem Indyjskim . Znajdziesz tu 
eklektyczne sklepy, galerie, niezwykłe 
restauracje (Cape to Cuba, Harbour House, 
Olympia Cafe…) i malowniczą przystań. 
Może wybierzesz się tam wraz z całą grupą?

Sobota 09:00/12:00/16:00 – HORSE 
RIDING! Przejażdżki konne. 
Wybierz się na konną przejażdżkę 
po pięknej plaży Noordhoek, galopuj 
wśród fal i poczuj wiatr we włosach. 
Mile widziani są także początkujący 
jeźdźcy.

Niedziela 06:30 - HORSEBACK SAFARI! – 
Safari w siodle. Zobacz dzikie 
zwierzęta z bliska. 
06:30 – 1 DAY SAFARI! – 
Jednodniowe safari. Zobacz na 
własne oczy lwa, geparda, 
nosorożca, żyrafę oraz inne 
zwierzęta! 



Koszty utrzymania w Cape Town

Oto przykładowe ceny artykułów, których możecie Państwo potrzebować podczas pobytu w Cape 
Town.  Podane ceny obowiązywały w styczniu 2010. 
Ceny niektórych artykułów – zwłaszcza cena benzyny – zmieniają się z dnia na dzień, inne wahają 
się znacznie w zależności od tego gdzie kupujemy dany artykuł, dlatego też prosimy wziąć pod 
uwagę pewne różnice w stosunku do poniższej listy gdy odwiedzą Państwo Cape Town. 

Puszka Coca Coli EUR 0.90
Filiżanka kawy EUR 1.30
Piwo w butelce (330 ml) EUR 1.30
Papierosy EUR 2.60
Butelka wody (1 l) EUR 0.80
Bochenek chleba EUR 0.65
Kanapka EUR 2.50
Frytki EUR1.30
Hamburger EUR 1.70
Kolacja (2 dania + kieliszek wina) EUR 15.00
Rozmowa telefoniczna – połączenie lokalne (3 minuty) EUR 0.15
Bilet do kina EUR 3.00
Przejazd autobusem do centrum miasta EUR 0.50
Benzyna (1 l) EUR 0.76
Wynajem samochodu (1 tydzień) EUR 160.00
Przejazd taksówką do centrum miasta EUR 7.00
T-shirt (bez wzorów) EUR 14.00
Aspiryna EUR 0.25
Krem do opalania (200 ml) EUR 5.00
Znaczek na list międzynarodowy EUR 0.50
Pralnia samoobsługowa EUR3.50


