RPA
CAPE TOWN

JEŚLI MÓGŁBYŚ POJECHAĆ TYLKO JEDEN RAZ, GDZIEKOLWIEK NA ŚWIECIE,
NA CO BYŚ SIĘ ZDECYDOWAŁ?
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RE PUB L IKA POŁ U DNIOWEJ AF RYKI
Republika Południowej Afryki to z pewnością bardzo dobry wybór. Głównym powodem wyjazdu większości
ludzi do Afryki jest safari. RPA oferuje znacznie więcej. W Republice Południowej Afryki naprawdę można
mieć wszystko – safari, wspaniałe góry, dwa oceany, zabytki, restauracje i lodge na najwyższym światowym
poziomie oraz winnice z doskonałym winem. Kapsztad nazywany jest Klejnotem Afryki i Matką miast, jest
znacznie ciekawszy od większości afrykańskich metropolii. Cape Town to wspaniałe miasto. Jego nabrzeże
jest doskonałym miejscem do pieszego zwiedzania i rajem surferów. Cape Peninsula, gdzie można zobaczyć
jedną z zaledwie dwóch lądowych kolonii pingwinów na ziemi, jest nie lada atrakcją. Z kolei nad Cape Point
góruje latarnia, która wydawać by się mogło, wznosi się na końcu świata. Góra stołowa, która jest jednym z 7
naturalnych cudów świata robi niesamowite wrażenie, a widok ze szczytu zapiera dech w piersiach. Kapsztad
znany jest także jako kraina wina, zwana tutaj Winelands. Wizyta w winnicy to zaledwie pół godziny drogi
poza miasto i już delektujesz się winem w lokalnych winiarniach. W Winelands warto zatrzymać się również
na lunch w jednej z wielu znakomitych restauracji. Cały Western Cape to idealne miejsce na aktywne spędzanie czasu. Niezliczone, pięknie położone trasy trekkingowe i rowerowe, długie, idealne dla surferów plaże
zadowolą nawet najbardziej wybrednych. Mieszkańcy RPA dobrze wiedzą, jak traktować gości. Republika
Południowej Afryki to bez wątpienia najbardziej rozwinięty kraj kontynentu, który oferuje nie tylko najlepsze
jedzenie i wino Czarnego Lądu, ale również usługi i infrastrukturę turystyczną na najwyższym światowym poziomie.
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KRAINA WINA,
WOŁOWINY
I OWOCÓW MORZA
Jeśli jesteś fanem wybornego jedzenia, pięknie podanych posiłków , które zjada się najpierw oczami to właśnie wyjazd dla
Ciebie. Pokażemy Ci wybitne restauracje, jak również streetfood’owe stragany z jedzeniem tak smacznym, że trudno się
opanować by nie spróbować wszystkiego.
Według Adventrue podstawą kuchni RPA jest wołowina i słynny
afrykański braai, czyli południowoafrykański grill. Ogromne hodowle krów znajdujące się w RPA, Botswanie, Zimbabwe i Namibii są wielką chlubą tej części świata. Wołowina jest równie
smaczna jak słynne mięso z Argentyny (a może i lepsza). Kulinarny mix smaków z całego świata na pewno przypadnie wam do gustu. Poza mięsną ucztą proponujemy wam również pyszne posiłki oparte na darach dwóch
oceanów. Owoce morza to popisowe dania wielu restauracji z RPA. Jedynym kulinarnym problemem będzie
dla Was decyzja - co dziś na obiad? Mięso, ryby czy owoce morza? O kuchni RPA , jako odrębnej całości, zaczęto mówić dopiero po zakończeniu apartheidu. Wcześniej Murzyni jadali morogo (liście dzikich roślin z buszu,
przypominające smakiem szpinak), biali Afrykańczycy potjiekos i mielie meal, a Hindusi curry. Dziś na turystów
czeka aromatyczna mieszanka potraw z różnych zakątków świata. Dania mięsne i gulasze warzywne to gastronomiczny spadek po holenderskich kolonizatorach. Najtańszymi, ale lubianymi przez wszystkich, zarówno białych jak i czarnych są dania, których podstawowym składnikiem jest sprowadzona przez Europejczyków kukurydza. Do najbardziej popularnych dań należy owsianka z mielonej kukurydzy (pap) i kasza kukurydziana (samp).
W tradycyjnej kuchni afrykańskiej nie było drobiu, wieprzowiny, baraniny, a co zaskakujące, także ryb. Popularne, łatwo przyswajalne źródło białka dostarczały owady, takie jak termity czy gąsienice mopani, które po
upieczeniu służą jako przekąska do mielie meal. Tak przyrządzone owady - chrupiące, o lekko pieprzowym
smaku - są znacznie smaczniejsze niż mogłoby się wydawać. Niebywałym przysmakiem są też pieczone myszy
polne. Bardzo ostre piri-piri (sos z chili) przybyło z sąsiedniego Mozambiku, a curry i kolendra przypłynęły
z dalekich Indii. W kapsztadzkiej dzielnicy Bo-Kaap oraz wśród hinduskiej społeczności Durbanu pierwszym
posiłkiem dnia bywa często pikantne curry lub atchar (marynowane warzywa i owoce, szczególnie mango).
Odkrycie bezmiaru kulinarnego RPA może zająć wiele czasu, kto nim nie dysponuje, z nami zakosztuje najwspanialszych smaków Południowej Afryki. Na tym wyjeździe poznacie kulinarny oraz winiarski potencjał
tego regionu.
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DZIEŃ 1
LECI MY DO AF RYKI !
STAR T UJ EMY - LOT DO CAPE TOWN
Czeka nas międzykontynentalny przelot do Kapsztadu. Spotykamy się na warszawskim Okęciu i lecimy. Przed nami niepowtarzalne wrażenia, wspaniałe widoki, niesamowite przygody i egzotyczne smaki.
Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy wszystkich uczestników jak przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, aby czuć się bezpiecznie.
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DZIEŃ 2
KAPSZTAD - FRANSHOEK
LĄDOWAN IE W KAP SZ TADZ IE
DESTYLARNIA BRANDY KWV I WINNICE
Lądujemy w Kapsztadzie, stolicy Western Cape. Ruszamy do najsłynniejszych winnic w RPA. Po drodze gratka dla miłośników smakowych alkoholi. Spróbujemy kilku lokalnych rodzajów brandy z regionu Paarl. Brandy produkowane przez KWV zdobyło nagrodę dla Najlepszego Producenta Brandy i Najlepszej Brandy na świecie w 2015 roku (pierwszy raz w historii to brandy, a nie koniak,
zostało odznaczone). Poznacie nowy wymiar degustacji alkoholu - w połączeniu z różnymi gatunkami czekolady. Wieczorny spacer po malowniczych uliczkach zakończymy kolacją w restauracji. Nocleg
w hostelu w rejonie winiarskim.
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FRANSHOEK
ZWIEDZANIE WINNIC

DZIEŃ 3

Cały dzisiejszy dzień upłynie nam na kosztowaniu najwspanialszych win RPA. W 1694 roku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska przyznała kilku rodzinom francuskich Hugenotów ziemie w malowniczej dolinie otoczonej górami. Nowi osadnicy byli znakomitymi farmerami, znali się na rzemiośle
i uprawie winogron i wywarli duży wpływ na całą okolicę, którą Holendrzy nazwali później De Fransche Hoek (Francuski Zakątek). Miejsce to słynie również z doskonałej kuchni, w ponad 30 restauracjach serwują tu posiłki z wielu regionów świata. Dziś każdy przekona się, czy jest znawcą napoju
bogów. Odwiedzimy 2 popularne winnice. Będziemy mieli również możliwość zakupu win, które najbardziej przypadną do gustu naszym podniebieniom. Poza ucztą dla kubków smakowych, doświadczymy również zapierających dech w piersiach widoków pięknego, górskiego regionu. Następnie
zakwaterowanie w lodgy nieopodal miasteczek Hermanus i Gansbaai. To najlepsze miejsca na świecie do oglądania wielorybów, a także do nurkowania ze słynnym ludojadem - rekinem żarłaczem białym! Kolacja w restauracji z owocami morza z widokiem na ocean. Lemon Butta to jedna z naszych
ulubionych restauracji na wybrzeżu. To prawdziwi specjaliści od morskich smaków. Pyszne sushi, najświeższe ostrygi oraz ryby w połączeniu w południowoafrykańskim winem zapewnią nam smakowity
i niezapomniany wieczór.
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DZIEŃ 4
GANSBAAI
O C E A N S A FA R I L U B N U R KOWA N I E Z Ż A R Ł AC Z E M B I A Ł Y M
W I E L K A P I ĄT K A O C E A N U, S P OT K A N I E Z G E PA R DA M I
Jemy lekkie śniadanie, aby spokojnie wypłynąć
na ocean. Dla wszystkich przygotowaliśmy morskie safari w poszukiwaniu Wielkiej piątki oceanu. Uczestnicy tego wyjątkowego rejsu będą
mieli okazje spotkać rekiny (żarłacze białe),
delfiny, pingwiny, kotiki afrykańskie, a przy dużym szczęściu także wieloryby (humbak, waleń
lub płetwal). Na tą niezwykłą podróż zabiorą nas
profesjonaliści, od wielu lat badający morskie
stworzenia, będziemy więc mieć okazję do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Dla najodważniejszych dawka adrenaliny i przeżycia
niczym ze „Szczęk” Stevena Spielberga! Aktywność dodatkowa* to nurkowanie w zimnych
wodach oceanu (12 stopni) w towarzystwie
najgroźniejszego rekina na świecie – Żarłacza Białego. Jego rozmiary dochodzą do 6 metrów,
a trójkątne zęby są ostre jak brzytwa. Dla bezpieczeństwa uczestników nurkowanie odbędzie się w specjalnej, zamkniętej klatce. Po powrocie na ląd czeka nas lunch. Następnie ruszymy do Matki miast czyli
Kapsztadu. Po drodze mały przystanek – farma gepardów i bliższe spotkanie z tymi kotkami. Ruszamy w dalszą
trasę. Zatrzymamy się w kilku punktach widokowych – zdjęcia stąd zawsze są piękne! Przejedziemy także
zatoką False Bay, obok niesamowitej plaży w Muizenberg – raju surferów. Dzień zakończymy degustacją owoców morza w Kalk Bay – Horbour House. To restauracja, do której umawiamy was ze sporym
wyprzedzeniem, aby mieć pewność, ze zakosztujecie tych najlepszych afrykańskich owoców morza właśnie tutaj. Nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 5
WAT E R F R O N T
AQ UA R I U M – P R Z E JA Z D O D K R Y T Y M AU TO B U S E M P O
K A P S Z TA D Z I E
Z AC H Ó D S Ł O Ń C A N A W Z G Ó R Z U S YG N A Ł OW Y M
Dzisiejszy dzień to podróż w morskie otchłanie. Poznamy większość stworzeń występujących
w obu oceanach RPA. Aquarium to doskonałe
miejsce, aby z bliska przyjrzeć się życiu w Atlantyku
i Oceanie Inndyjskim. Zgromadzono tu tysiące gatunków zwierząt i roślin , niektóre z nich można
nawet dotknąć :) Po wizycie w Oceanarium zjemy
popołudniowy lunch. Wieczorem wsiądziemy do
odkrytego autobusu i wyruszymy na przejażdżkę
po Kapsztadzie. Dzień zakończymy obserwowaniem zachodu słońca na wzgórzu sygnałowym
i kolacją na pożegnanie Matki miast w jednej z ekskluzywnych restauracji.
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Z I P L IN E W G Ó R ACH
Z JA Z DY N A L I N AC H

DZIEŃ 6

Adrenalina’s day. Tak chyba powinien się nazywać ten dzień . Ruszamy w góry nieopodal Kapsztadu. Samochodami terenowymi dostaniemy się w prawie na szczyt. Stamtąd zjedziemy kolejno jedenastoma trasami
Cape Canopy Tour. Podczepieni pod stalowe liny niczym ptaki będziemy spoglądać na okolicę z góry. W otoczeniu zapierającej dech w piersiach górskiej panoramy Cape fynbos. Przed nami 13 platform i zjeżdżalnie
o max długości do 320 m. Na końcu zjemy razem lekki posiłek i wrócimy do cywilizaji. Osoby, które nie zdecydują się na zjazdy na linach spędzą dzień spacerując po plażach Kapsztadu
i delektując się widokami oceanu oraz lokalną kuchnią.
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DZIEŃ 7
G Ó R A STO Ł OWA
W JA Z D N A G Ó R Ę STO Ł OWĄ - W I D O KOW Y LOT
H E L I KO P T E R E M N A D K A P S Z TA D E M *
O G R Ó D K I R ST E N B O S C H
Rano śniadanie. Dziś kolejny aktywny dzień, który zaczniemy u podnóża Góry Stołowej. Jest to jeden
z siedmiu naturalnych cudów świata, wizytówka Kapsztadu i całego RPA. Na mierzącą ponad 1000
m n.p.m. górę wjedziemy słynną kolejką linową. Na górze czekają nas wspaniałe widoki z panoramą
Kapsztadu w roli głównej. Podziwianie krajobrazu Cape Town z tej perspektywy to wyjątkowe doznanie.
Podczas zwiedzania Parku Narodowego zjemy posiłek w tutejszej restauracji. Po nasyceniu oczu widokami
czeka nas zjazd w dół. To jednak nie koniec przygód na wysokościach! Dla chętnych mamy dodatkową aktywność - widokowy lot śmigłowcem nad Kapsztadem*. Pilot umożliwi nam podziwianie Góry Stołowej
w całej okazałości. Odbędziemy przelot wzdłuż wybrzeża Atlantyku z widokiem na Waterfront, zatoki
Bantry, Clifton, Camps, 12 apostołów, a następnie wzdłuż Hout Bay. Ciekawostką jest także rzut oka
na wyspę Robben, gdzie przez wiele lat więziony był Nelson Mandela. Po miękkim lądowaniu udamy się
do Narodowego Ogrodu Botanicznego Kirstenbosch. Ten najstarszy ogród botaniczny świata jest bez
wątpienia jednym z najpiękniejszych na naszej planecie – wspaniale położony na wschodnich zboczach
Góry Stołowej, w sercu regionu florystycznego Cape Floral. Wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, od 1913 roku chroni unikatową roślinność tego regionu. Kirstenbosch chlubi się szeroką gamą
wyjątkowych gatunków roślin, znanych jako Fynbos oraz narodowym kwiatem RPA - proteą. Do późnego
popołudnia będziemy podziwiać rośliny ze wszystkich regionów południowej Afryki. Wieczorem zjemy
kolację w jednej z restauracji na Waterfront.
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DZIEŃ 8
PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI
S P OT K A N I E Z P I N G W I N A M I - C H A P M A N ' S P E A K
Rano po śniadaniu pojedziemy na słynny Przylądek Dobrej Nadziei. Przejedziemy trasą w kierunku Cape
Point, następnie wjedziemy kolejką na górę na punkt widokowy. Właśnie to miejsce, obok Przylądka
Igielnego, jest najbardziej wysuniętym na południe punktem Afryki. Choć faktycznym punktem na mapie podziału oceanów jest Przylądek Igielny, to wielu sądzi, że tutaj spotykają się dwa oceany - ciepły
Indyjski i rześki Atlantyk. Po powrocie kolejką na dół, udamy się na Przylądek Dobrej Nadziei, gdzie
zrobimy wspólne zdjęcie, które przyniesie szczęście każdemu z nas. Dostać się tam możemy busem, lub
przespacerować się pieszo widokową ścieżką. Po tych emocjach ruszymy na lunch, aby zakosztować
owoców morza w restauracji Bertha, znanej z serwowania morskich specjałów. Następnie przejedziemy
na spotkanie z pingwinami. W południowej Afryce żyje ich aż 55 tysięcy, chociaż na początku zeszłego
wieku populacja sięgała 4 milionów! Niestety, spadek liczby pingwinów żyjących na Czarnym Lądzie
jest dramatyczny. Tylko w ostatnich kilkunastu latach ich kolonie zmniejszyły się aż czterokrotnie. Jeśli
taka tendencja się utrzyma, to według naukowców za piętnaście lat znikną z kontynentu afrykańskiego.
Jedna z trzech największych kolonii pingwinów przylądkowych żyje na południowym krańcu miasta Simon’s Town, na plaży Boulders, którą właśnie odwiedzimy. Osiedliły się tam dopiero w 1985 roku. Po
spotkaniu z pingwinami skierujemy się na jedną z najwspanialszych tras widokowych świata - to prawdziwe marzenie każdego biegacza i kolarza. 10-kilometrową Chapman’s Peak Drive, bo tak nazywa się ta
trasa, pokonamy busem, zatrzymując się na najlepszych punktach widokowych. Widoki zapadną wam
w pamięć na całe życie. Prestiżowe rankingi klasyfikują Chapman’s Peak wśród 10 najpiękniejszych tras
widokowych na świecie. Amatorzy sportu, trenując na Chappies, pokonują prawie dziesięć kilometrów
i duże różnice wzniesień na 114 zakrętach. Nagrodą na koniec dnia będzie spacer na podziwianie zachodu słońca jedną z najpiękniejszych plaż RPA - Nordhoek Beach. Po kolacji w restauracji noc w hotelu.
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DZIEŃ 9
O STAT N I E Z A K U P Y I P OW R ÓT D O D O M U
Śniadanie w hotelu i ostatnie zakupy w pobliskich sklepach dla każdego, kto lubi przywozić pamiątki
z podróży. Po lunchu pakowanie i przejazd na lotnisko. Pożegnanie z Afryką i wylot do Polski.

L Ą D OWA N I E W P O L S C E
I P OW R ÓT D O D O M U
W kraju wylądujemy w godzinach przedpołudniowych. Na warszawskim Okęciu zakończymy naszą
afrykańską przygodę.

DZIEŃ 10
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KOSZTY WYJAZDU
– 8950 ZŁ / OS + LOTY
GŁÓWNE ATRAKCJE WYJAZDU:
• wizyta w destylarni brandy KWV
• zwiedzanie winnic Fanshoek
• ocean safari – wielka piątka oceanu
• wizyta w schronisku dla gepardów Cheetach Outreach
• popołudniowo-wieczorna wizyta na plaży Muizenberg
• kolacja w słynnej restauracji Kalk’s Bay
• wjazd kolejką linową na Górę Stołową
• spacer w rezerwacie Table Mountain
• wizyta w najstarszym ogrodzie botanicznym świata - Kirstenbosch
• wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei i Cape Point
• zwiedzanie przystani Waterfront
• kolacja w restauracji Belthazar
• wizyta na Boulder’s Beach – spotkanie z pingwinami przylądkowymi
• przejazd po jednej z najpiękniejszych tras widokowych świata – Chapman’s
Peak Drive
• zachód słońca na Nordhoek Beach

ADVENTRUE - ŁUKASZ STRUGAŁA 607 999 499, LUKASZ@ADVENTRUE.PL
ADVENTRUE
- ŁUKASZSTRUGAŁA
STRUGAŁA 607
ADVENTRUE
- ŁUKASZ
607999
999499,
499,LUKASZ@ADVENTRUE.PL
LUKASZ@ADVENTRUE.PL

CENA ZAWIERA
KOSZTY PRZEJAZDÓW:
• wszystkie transfery

NOCLEGI:

• hostel w Franshoek
• hotel w Hermanus
• hotel w Cape Town

WYŻYWIENIE:
• śniadania

PARKI NARODOWE:
• Kirtenbosh
• Cape of Good Hope
• Boulder’s Beach
• Table Mountain
• Chapman’s Peak

UBEZPIECZENIE:

• Ubezpieczenie, 40 000 EUR, KR 5000 EUR,
NNW 30 000 PLN

BILETY WSTĘPU:

• wizyta w destylarni brandy KWV
• degustacja win we Franshoek
• ocean safari
• Chetach Outreach
• Cape Point
• Boulder’s Beach
• Chapman’s Peak
• bilety na kolejkę linową na Table Mountain
• bilety na kolejkę na Cape Point
• bilety na otwarty autobus po Cape Town

CENA NIE ZAWIERA
PRZELOTY:

• Warszawa - Cape Town - Warszawa - ok. 3200 zł
WYŻYWIENIE
• obiady, kolacje oraz napoje w restauracjach
DODATKOWE ATRAKCJE UJĘTE W PROGRAMIE*
(nie trzeba z nich korzystać, można w tym czasie
wybrać odpoczynek)
• nurkowanie z rekinami (zamiennie za ocean safari
– dopłata *150 zł)
• niezapomniany 20 min. lot śmigłowcami nad Cape
Town i wybrzeżem Atlantyku (*380 zł)
• Cape Canopy Tour - Zip line (11 zjazdów na linach
w górach pod Kapsztadem) (*300 zł)
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REFERENCJE
Serdecznie dziękuję firmie Adventrue za wzorową organizację wyprawy do Botswany, Zimbabwe i Namibi. Przez cały okres wyprawy organizatorzy zachowali profesjonalizm i elastyczność. Polecam Adventrue
jako firmę świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie. Podróży z Adventrue nie można nazwać inaczej niż
PRZYGODĄ ŻYCIA. Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z all-inlusive i basenów z podgrzewaną
wodą, to zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się
głęboko w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to trafiliście pod właściwy adres. Uwaga na efekt uboczny! Nigdy już nie przestaniecie marzyć
o powrocie do Afryki!
MICHAŁ TRUCHANOWICZ
Microsoft , Key Account Manager
Adventrue zorganizowało dla naszej firmy 3-dniowy, offroadowy event na 80 osób, który wyszedł doskonale. Profesjonalizm, dbałość o szczegóły, ale przede wszystkim znakomita atmosfera to jest to ,co cechuje imprezy
oragnizowane przez Igora i Łukasza. Sam miałem ogromną przyjemność uczestniczyć również w wyprawie
z Adventrue do Zambii, Zimbabwe, Malawi i Mozambiku. Ten wyjazd można śmiało nazwać wyprawą życia, chłopaki z Adventrue skutecznie potrafią zarazić wszystkich pasją do Afryki i podróżowania.
Wszystkim gorąco polecam wyprawy z Adventrue – to inny wymiar podróży, to prawdziwa przygoda, której
nie da się zapomnieć.
JAKUB DERENG–DYMITROWICZ
V–ce prezes Agencji reklamowej CzART
Uczestnicy Misji Namibia oceniają wyprawę jako
jedną z najatrakcyjniejszych, jakie mieli okazję przeżyć. Twierdzą, że był to wspaniały wyjazd, pełen
przygód i wrażeń, a dawka adrenaliny i atmosfera,
jaką stworzyli organizatorzy, była niepowtarzalna. Dodają także, że to jedna z takich wypraw, która
wryje się w pamięć na bardzo, bardzo długo – rewelacyjna, niezapomniana przygoda na całe życie..!
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