Republika Południowej Afryki
INFORMACJE O DESTYNACJI
Republika Południowej Afryki jest jednym z najbardziej
zróżnicowanych krajów na świecie, oferującym każdy możliwy
rodzaj spędzania wolnego czasu, począwszy od zwiedzania
nowoczesnych metropolii, takich jak Kapsztad czy Johannesburg,
a skończywszy na dzikich plażach lub możliwości obserwowania
zwierzyny w jej naturalnym środowisku podczas bezkrwawego
safari.
W RPA używa się 11 języków urzędowych, co jest dowodem, że
podczas pobytu zetkną się Państwo z wieloma odmiennymi
kulturami Czarnego Lądu.

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

20-28.03.2020 (9 dni / 7 nocy)
Hotele o standardzie 4* i 5* oraz lodge

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP
ZAR (rand); 1 PLN = 3,8 ZAR
Różnica czasu: brak
24 oC

16 oC

20 oC

Lufthansa
20.03.2020, 18:55-20:40, Warszawa-Frankfurt
20.03.2020, 22:10-10:55+1, Frankfurt-Kapsztad
28.03.2020, 09:30-20:00, Kapsztad-Monachium
28.03.2020, 21:05-22:40, Monachium-Warszawa
Bagaż podręczny: 12 kg; rejestrowany: 23 kg

HOTEL
Radisson RED Hotel V&A Waterfront Cape Town 4* (Kapsztad)

Radisson RED V&A Waterfront 4*
Strona internetowa: link
Hotel Radisson RED V&A Waterfront Cape Town 4* znajduje się w dzielnicy Silo i
oferuje unikalną atmosferę pełną sztuki, mody oraz muzyki. Hotel dysponuje tarasem
słonecznym na dachu z widokiem na ocean.
Na terenie obiektu organizowane są wystawy sztuki i koncerty muzyczne. Za
pośrednictwem aplikacji RED App Goście mogą wymieniać się muzyką
i zdjęciami oraz uzyskać informacje od wirtualnego konsjerża. Na miejscu zapewniono
również bezpłatne Wi-Fi przez szybkie łącze.
Z hotelu można w kilka minut dojść do tętniącego życiem w dzień i w nocy nabrzeża
V&A.
Hotel:
- bary (2)
- basen
- centrum biznesowe
- centrum fitness
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- lounge
- restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej
- zaplecze konferencyjne
Pokoje typu Studio Mountain Suite Room:
- klimatyzacja/ogrzewanie
- łazienka z prysznicem i toaletą
- mini-bar (płatny)
- sejf
- telefon
- telewizja satelitarna

HOTEL
Arabella Hotel & Spa 5* (Kleinmond)

Arabella Hotel & Spa 5*
Strona internetowa: link
Otoczony naturalną laguną hotel Arabella 5*, należący do sieci Protea Hotels
by Marriott , posiada uznane za jedno z najlepszych18-dołkowych pól
golfowych klasy mistrzowskiej w RPA.
Hotel:
- bary (3)
- baseny (2)
- centrum biznesowe
- centrum fitness
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- nagradzane pole golfowe zaprojektowane przez Petera Matkovicha
- restauracje (3) serwująca dania kuchni międzynarodowej
- spa
- zaplecze konferencyjne
Pokoje typu Grand Deluxe:
- balkon (w wybranych pokojach)
- klimatyzacja/ogrzewanie
- łazienka wyłożona marmurem z prysznicem/wanną i toaletą
- mini-bar (płatny)
- sejf (płatny)
- telefon
- telewizja satelitarna
- zestaw do parzenia kawy/herbaty

RESORT

Aquila Private Game Reserve Safari & Spa 4* (Touwsrivier)

Aquila Private Game Reserve 4*
Strona internetowa: link
Położony 2 godziny jazdy od Kapsztadu prywatny rezerwat przyrody Aquila
Private Game Reserve Safari & Spa 4* oferuje doskonałe warunki do
bezkrwawego safari w górskiej scenerii.
Resort:
- bar przy basenie
- basen zewnętrzny typu infinity
- centrum konferencyjne
- Cigar Lounge
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- restauracja z tarasem skierowanym w kierunku gór Karoo
- spa: basen podgrzewany wewnętrzny, sauna, łaźnia parowa, zabiegi
- zaplecze konferencyjne
Pokoje typu Karoo Cottages:
- klimatyzacja/ogrzewanie
- łazienka z prysznicem i toaletą
- mini-bar (płatny)

HOTEL
Spier Hotel 4* (Stellenbosch)

Spier Hotel 4*
Strona internetowa: link
Otoczony zewsząd polami winogron, hotel Spier 4* w Stellenbosch znajduje się
w samym sercu południowoafrykańskiego zagłębia winiarskiego.
Obiekt zbudowany jest na kształt małego miasteczka z własną winnicą
i farmą, w jego sąsiedztwie płynie rzeka Eerste.
Hotel słynie z organizacji pikników zakrapianych wybornym winem.
Hotel:
- bar
- basen
- centrum fitness
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- pole piknikowe
- restauracja serwująca dania kuchni regionalnej i międzynarodowej
- spa
- winiarnia
- własna wędzarnia i piekarnia
- zaplecze konferencyjne
Pokoje typu Signature Rooms (z widokiem na ogród lub basen):
- klimatyzacja/ogrzewanie
- łazienka z prysznicem oraz wanną i toaletą
- mini-bar (płatny)
- sejf
- telewizja satelitarna
- zestaw do parzenia kawy/herbaty

Dzień 1/2, 20/21.03.2020, pt./sob.
- 17:00 – spotkanie z przedstawicielem VQ na lotnisku im. Chopina
w Warszawie
- 18:55-20:40 – przelot na trasie Warszawa – Frankfurt
- 22:10-10:55+1 – przelot na trasie Frankfurt – Kapsztad (przylot do
Kapsztadu 21.03.2020)
- powitanie grupy na lotnisku przez lokalnego opiekuna
- przejazd autokarem do centrum; wizyta w muzeum Zeitz MOCAA
MOCAA to skrót od Museum of Contemporary African Art (Muzeum
Afrykańskiej Sztuki Współczesnej) i przypomina londyńskie Tate Modern,
nowojorskie MoMA czy madryckie Prado.
Zeitz MOCAA to 80 galerii na dziewięciu piętrach budynku będącego kiedyś
silosem zbożowym! W muzeum, oprócz wystaw czasowych znajdą się także
kolekcje stałe i sześć przestrzeni poświęconych sztuce, fotografii,
spektaklom, ruchomemu obrazowi, edukacji i szkoleniom kuratorskim.
- lunch w lokalnej restauracji
- po lunchu wizyta w Muzeum Diamentów
W latach 1866-1914 w kopalni diamentów w Kimberley wydobyto ok. 2722
kg diamentów! Najważniejszym klejnotem RPA jest Eureka – ten pierwszy
wydobyty tam diament aktualnie stanowi własność wszystkich obywateli.
- check-in w hotelu i czas na odpoczynek
- kolacja w lokalnej restauracji
- powrót do hotelu
- nocleg

RPA
Kapsztad z lotu ptaka

Dzień 3, 22.03.2020, niedziela
- śniadanie w hotelu
– wizyta na Górze Stołowej
Z hotelu grupa pojedzie autokarem w kierunku Góry Stołowej. Góra Stołowa
(1086 metrów n.p.m.) to najwyższe wzniesienie RPA. Jej szczyt został po raz
pierwszy zdobyty w 1503 roku przez Antonia De Saldanhę; dzisiaj można
dostać się na niego kolejką linową. Grupa będzie mogła podziwiać
panoramę Kapsztadu ze szczytu wniesienia. Górę porastają rzadkie
endemiczne gatunki kwiatów oraz słynne „srebrne drzewa”.
– Table Mountain Sidecar Adventure
W drodze z Góry Stołowej na lunch uczestnicy wycieczki będą mieli
okazję podziwiać uroki Kapsztadu… z bocznej przyczepy zabytkowego
motocykla!
- lunch w lokalnej restauracji
- powrót autokarem na nabrzeże V&A Waterfront
– po południu rejs katamaranem po zatoce
- powrót do hotelu; czas na odpoczynek
- kolacja w lokalnej restauracji
- powrót do hotelu
- nocleg

BOULDERS BEACH
Kolonia pingwinów przylądkowych

Dzień 4, 23.03.2020, poniedziałek
- śniadanie w hotelu
– przejazd na plażę Boulders Beach (50 km od Kapsztadu)
Na upstrzonej skalnymi blokami plaży Boulders Beach, położonej kilka kilometrów na
południe od Przylądka Dobrej Nadziei, od 1985 roku znajduje się kolonia
zagrożonych wyginięciem pingwinów przylądkowych, licząca ponad 3000 osobników!
– rejs dwoma szybkimi łodziami motorowymi (speedboats)
w stronę Przylądka Dobrej Nadziei
Z Boulders Beach grupa pojedzie na przystań Miller’s Point, skąd wyruszy
w dynamiczny rejs w kierunku Przylądka Dobrej Nadziei.
– lunch w lokalnej restauracji
– wizyta w Parku Narodowym Cape Point
W Parku Narodowym Cape Point grupa przejedzie się specjalnym tramwajem Flying
Dutchman (Latający Holender), którego trasa ciągnie się przez najbardziej
malownicze zakątki parku.
Leżący na terenie parku Przylądek Dobrej Nadziei jest najbardziej wysuniętym na
południowy zachód punktem Afryki. Pierwotnie nazwany Przylądkiem Burz,
przemianowany został na Przylądek Dobrej Nadziei przez króla Portugalii Jana II,
gdyż było to miejsce, którego osiągnięcie dawało nadzieje na dotarcie na Daleki
Wschód.
- powrót do hotelu; czas na odpoczynek
- kolacja w lokalnej restauracji
- powrót do hotelu; nocleg
Dla chętnych wspólne wyjście na miasto.

WINELANDS
Winiarskie zagłębie RPA

Dzień 5, 24.03.2020, wtorek
- śniadanie w hotelu
– Winelands Old-Timer Rally
Po krótkim briefingu uczestnicy wyjazdu wsiądą do old-timerów i wspólnie z ich
właścicielami, którzy wcielą się w rolę szoferów specjalnie dla grupy VQ Adventure
Club, wyruszą na spotkanie z przygodą (1 pojazd dla 3 osób). Wśród dostępnych
pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1960 są: Rover, Chevrolet,
Mercedes, Ford, Hupmobile, Austin Healey, Hudson, Terraplane, Borgward, a
nawet Bentley z 1947 roku!
Trasa przejazdu prowadziła będzie przez malownicze tereny Winelands (krainy
winnic), serpentyny doliny otoczonej przez łańcuch gór Boland oraz nieliczne
przełęcze, takie jak Theronberg Pass oraz pogórze gór Hex River.
Dolina Breede Valley wzięła swoją nazwę od przepływającej przez nią rzeki, która
ma swoje źródła w górach w pobliżu Ceres i ujście w Oceanie Indyjskim.
Przecinająca dolinę trasa numer 62 (Route 62) jest najdłuższą trasą winną na
świecie.
– wizyta w winnicach Anthonij Rupert Wines i Allee Bleue
Szeroki wachlarz atrakcji podczas wizyty obejmie m.in. degustację
6 gatunków wina, warsztaty z zakresu mieszania wina i przejazd zabytkowym
tramwajem przez pola winorośli do muzeum motoryzacji Franschhoek Motor
Museum. Obiekt posiada w swoich zbiorach ponad 220 pojazdów, począwszy od
trycykla firmy Beeston z 1898 roku do super-samochodu Ferrari Enzo z 2003 roku.
- lunch w lokalnej restauracji w Stellenbosch
- powrót do Kapsztadu; czas na odpoczynek
- kolacja w lokalnej restauracji
- powrót do hotelu; nocleg

GANSBAAI
Oko w oko z rekinem-ludojadem

Dzień 6, 25.03.2020, środa
– wczesny check-out
- śniadanie w formie breakfast-boxów
- przejazd do miasteczka rybackiego Gansbaai (godzina jazdy)
Gansbaai, którego przybrzeżne wody słyną z ogromnej populacji żarłacza
białego, stało się jasnym punktem na turystycznej mapie RPA w połowie lat
90-tych ubiegłego wieku. Wtedy po raz pierwszy wstawiono do wody
metalową klatkę, w której nurek mógł twarzą z twarz spotkać się rekinemludojadem.
CIEKAWOSTKA: Niekwestionowanym „królem rekinów” w Gansbaai jest
Michael Rutzen – zażarty orędownik ochrony tych ssaków i jeden
z nielicznych śmiałków, którzy swobodnie pływali z rekinami na otwartych
wodach. Rutzen, który założył firmę umożliwiającą chętnym bliskie spotkania
z rekinami, wśród klientów miał m.in. Brada Pitta i Matta Damona. Video:
https://goo.gl/THFnw3
– szkolenie, a następnie spotkanie oko w oko z żarłaczem białym!
– lunch w restauracji w miejscowości Hermanus
– obserwacja wielorybów z punktu obserwacyjnego Cliff Path
Miejscowość Hermanus na Cape Western to jedno z najlepszych miejsc na
świecie, by w przybrzeżnych wodach zobaczyć wieloryba biskajskiego
południowego oraz kilkanaście gatunków orek i fiszbinowców.
– przejazd do hotelu Arabella Hotel & Spa 5*
- check-in
– kolacja w restauracji na przystani Kleimond Harbour
- powrót do hotelu; nocleg

AQUILA PRIVATE GAME RESERVE
Bliskie spotkania z afrykańską Wielką Piątką

Dzień 7, 26.03.2020, czwartek
- śniadanie w hotelu
– check-out; przejazd w kierunku doliny Nuy Valley
– wizyta na farmie oliwnej Willow Creek Olive Estate
W Willow Creek grupa skosztuje oliwek oraz wybornej oliwy z pierwszego
tłoczenia zagryzanej pysznymi krakersami i domowym chlebem.
- lunch na terenie winnicy
– przejazd do rezerwatu dzikiej zwierzyny Aquila Game Reserve w Karru
Południowym
Aquila Private Game Reserve to prywatny rezerwat o powierzchni 10 tys.
hektarów, położony u podnóża gór Ceres. Żyją w nim przedstawiciele
słynnej afrykańskiej Wielkiej Piątki, czyli słonie sawannowe, nosorożce
czarne, lwy, bawoły i lamparty. Goścmi Aquila byli m.in. Rihanna i Paris
Hilton.
- zakwaterowanie
– Aquila Game Drive
Podczas bezkrwawego safari 20-osobowymi otwartymi pojazdami uczestnicy
wyjazdu będą mieli niepowtarzalną okazję ujrzeć piękne,
a zarazem groźne zwierzęta w swym naturalnym środowisku. Oprócz Wielkiej
Piątki w rezerwacie można spotkać również żyrafy i hipopotamy.
- kolacja pod rozgwieżdżonym niebem
- nocleg

Dzień 8, 27.03.2020, piątek
– safari o świcie
Po wypiciu filiżanki mocnej kawy, uczestnicy wyjazdu ponownie wyruszą
w głąb sawanny pod opieką lokalnych przewodników.
Safari wczesnym rankiem jest niepowtarzalną okazją do zaobserwowania budzącej
się do życia afrykańskiej przyrody. W buszu panuje wtedy wyjątkowa atmosfera –
ospałe lwy leniwie przeciągają się, a słonie i zebry ciągną stadami do wodopojów.
- śniadanie
– check-out; przejazd przez Stellenbosch
Region Stellenbosch, położony 50 km na zachód od Kapsztadu, to winiarskie
zagłębie RPA. Wina produkowane na tym obszarze cieszą się ogromną
popularnością na całym świecie. Winnice zlokalizowane są na wzgórzach
Bottelary Hills, grawitacyjny system obróbki winogron umieszczony został
wewnątrz wzgórza.
Uprawie winorośli sprzyjają dogodne warunki klimatyczne, na które wpływają
bliskość dwóch oceanów, a także bogate gleby. Nazwa okręgu pochodzi od
miasta Stellenbosch przez Simona van der Stela w 1679 roku.
– wizyta w winnicy Warwick Wine Estate połączona ze zwiedzaniem włości
W winnicy ugasi pragnienie przednim winem i zje wyborny lunch w formie
pikniku w malowniczej scenerii.
– przejazd do Spier Farm; check-in w hotelu
- czas wolny do kolacji
- pożegnalna kolacja w restauracji BBQ na terenie obiektu
- nocleg

Dzień 9, 28.03.2020, sobota
- do 06:00 – śniadanie; check-out
- przejazd na lotnisko w Kapsztadzie
- 09:30-20:00 – przelot na trasie Kapsztad – Monachium
- 21:05-22:40 – przelot na trasie Monachium – Warszawa

Pakiet obejmuje:
- Przelot na trasie Warszawa/Kapsztad/Warszawa
- Transfery według programu
- Atrakcje według programu
- Zakwaterowanie w hotelach o standardzie 4/5*
- Pełne wyżywienie wg programu
- Opiekę lokalnych przewodników
- Opiekę przedstawiciela Von Quintus
- Ubezpieczenie turystyczne AXA

Pakiet nie obejmuje:
- Napojów do posiłków
- Osobistych wydatków uczestników wyjazdu
- Napiwków

Warunki szczegółowe umowy:
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 14
października 2019
2. Grupę stanowi minimum 18 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 18 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 16 października 2019 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj.
minimum 18 osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 16 października, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100%
wpłaconych zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej.

Zawarcie umowy i płatność:
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24.

Warunki płatności i anulacji:
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 14 października –
rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ
2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 18 listopada 2019
– koszt anulacji do dnia 18 listopada 2019 wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 19 listopada 2019 wynosi 100% ceny wyjazdu
3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 18 lutego 2020. Po tej dacie zmiana danych
osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian określają ogólne
warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku uczestnik jest
zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.

