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Dubaj ffitispia
Kenia Tanuania Tanzibar

Zimbabwe Tambla
Republlka Fołudniowej Afryki

z u d zi ałe rn w M i ęd zy na n*?t;;ffu*n n g re s i e Arch ite ktow

25 dni

TER&IIIN: 14.CI7 - 87.$8.2014



PROGRAM WY.JAZNU

Bzień 1 ł 14.07.za14
Zbiorka na lotnisku i. Chopina wWarszawie o godz. 12.45. Wylot do Dubaju o godz.
1Ą'45. Przylot do Dubaju o godz. 22.43" Po przylocie przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.

Dzień ?, ł 15.a7.Ża'r4
Zwiedzanie nriasta: przejazd wzdłuz Sheik Zayed Road, ulicy drapaczy chrnur' Dla
chętnylgh lunch w jednym z najbardziej luksusowych hoteli świata Burdz Arab,
budynku w kształcie zagla {dodatkowo płatne ok. 180 USD)' Wyjazd na najwyzszy
obecnie budynek świata * Burdz Chalifa o wysokości 828m, podziwianie panorarny
miasta z tarasu widokoweso na wysokości 452m na 124 piętrze" Nocleg w hotelu w
Duba.ju.

Dzień 3l'!6.07.2014
Dalszy ciąg zwiedzania Duba.ju, tym razem starszej częŚci miasta' dzielnicy Delra,
wizyta na Złotyrn Bazarze i bazarze z przy?rawarni' Prze'iazd na sztuczną WySpę
Pałm Jumeirah. Nocleg w hotelu.

Bzień 4 l 17.g7,?a1H
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Addis Abeby' objazd poł*zonego na
wzgÓrzach rniasta i zwiedzanie najwazniejszych miejs*: Katedra Św. Trojcy i grab
Hajle Selasje oraz koŚcioł św. Jerzego. Nocleg w hotelu w Addis Abebie.

Bzień 5l18.07.2s14
Rang wylot do Lalibeli. Przylot do lezącej niemal na wysokości 3000 m n.p'rn'
Lałibeli, niewątpłiwie jednego z cudÓw tego świata' Jak głcsi legenda, w Xll więku
krol Lalibela rządzący krajern z rniasta Roha {nazwę zrrieniano poŹniej właśnie na
Lalibela) kazał wykuc w skale wulkanicznej jedenaście kościołÓw. Kościoły zostaĘ
wykuie razem z fasadami w taki sposob' ze ich dachy są połozone ponizej
powierzchni gruntu. Zwiedzanie najpiękniejszych kościołow' Nocleg w hotelu w
Lalłbe{i.

tszień 6 /'!9.07.2014
Dalsze zwiedzanie skalnych kościołow, niektóre 7. niclr Są d* dzisiaj ceiem
pielgrzymek Etiopczykow z całego kra';u i miejscem waznych uroceystości religljnych,
ktore często mozemy zacbserwowaĆ. Po południu zwiedzanie .!ednego z
monasiylÓw' Nocleg w hotelu w Lalibeli'

Dzień 7 ! 2ł.a7.2814
Wyiot z Lalibeli do Add|s Abeby. Dałszy ciąg zwiedzania miasta, pa południu
degusiacja słynnej kawy etiopskiej w jednej z licznych kawiarnł w stolicy. Nocleg w
hotelu.

Dzień 8 l 21.a7.2fr1Ą
Wylot do Nairobi w Kenii. Zwiedzanie rniasta; budynek parlarnentu, kompleks
Kenyatta Confęrence Center, ratusz, uniwersytet. objazd po rnieście * dzielnica
biznesu i biednie.isze, typowo afrykańskie praedmieścia. Wieczorern d|a chętnych
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{koszt nie ujęty w cenie wycieczki) wyjscie do jednej z najsłynniejszych restauracji w
Afryce serwującej wspaniale pieczyste. Nccleg w hotelu w Nairobi.

Dzień 9 t 22"av.2a14
Przejazd do Aruszy, tanzańskiego miasta leŹącego u podncza wulkanu Mł. Meru. W
przypadku dobrej widoczności istnieje mozliwoŚĆ zobaczenia KilimandŻara z dalęka.
Przygotowanie do safari i ostatnie zakupy przed wyjazdem ,,w dzicz". Nocleg po
drodze do Serengeti.

Deień 10 i 23.07.20t4
Przejazd przet piękne, masajskie tereny do wąwozu olduvai. To właśnie tutaj
dokonana niezwykłych znaleaisk związanych z praczłowlekiem, ktare zmieniły pogiąd
nauki na nasze pochodzenie' Kontynuowanię drogi i wjazd na olbraymie sawanny
Parku Narodowego Serengeti, po drodze poszukiwanie i obsenłiacja zwierzyny, z
kt*rej słynie Ser*ngeti' Nocleg w ''lodzy''.

Dzień 11 t 24.07.2ł14
Safari w Serengeti" Obsenruacja zwierząt, fotografowanie antylop, słoni, poszukiwanie
drapieznikÓw w niezwykłej scenerii porosniętych irawą rownin. Po południu przejazd
do krateru Ngorongoro i nocleg w,,lodży''_'

Dzień 12 t 25.a7.?a14
Safari w Ngorongoro, na ktorego dnie, sześćset metrow ponizej krawędzi' niczym w
gigantyczne'j Arce Noego zyją niemal wszystkie gatunki zwierząt występujących w t*j
części Afryki. Ngorongaro jest wpisany na listę UNEsCo i zaliczany do jednego z
cudow natury. Zjazd do krateru i safari' Gwarantowana obseruracja słoni, Żyraf, wielł-l
gatunków antylop, bawołow' lwow i innych zwierząt' Z1azd w doł na dno Rowu
Afrykańskiego W okolice Jeziora Manyara. Po drodze mozerny fotografowaĆ
kilkusetłetnie baobaby' Nocleg w hotelu w Aruszy'

Dgień 13 l 26.07.2a14
Rano krÓtka wycleczka do wsi Tengeru, gdzie znajduje się największy polski
cmentarz w Afryce, własnie tutaj Anglicy ewakuowali polskich zesłańcow, ktoryn"l
udało się uciec z ZSRR z armią Andersa. Przy sprzy1ającej pogodzie oglądarny teŻ z
dołu Kilimandzaro. Frzelot na Zanz|bar. Zanzibar do naleząca ębecnie do Tanzanii
wyspa na oceanie lndyjskin'l słynna z upraw korzennych, rafy koralowej l bogatej
historii. Przejazd na wschodnie wybrzeze wyspy, nocleg w bungalcwach przy plazy.

Dzień 14_1 5 l 27 -28.g7.2014
Wypoczynek na Zanz|barze _ plazowanie, spacery, kąpiele. Nocleg w bungaiowach
przy plazy.

Dzień '|6 l 29.07.?B14
Rano zwiedzanie zabytkowego, unikatowego starego miasta wpisanego na llstę
LJNESCO. Wylot do Johannesburga. Przejazd do.hotelu, nocleg.

Dzień 17 l 3$.07.2014
Zwiedzanie Johannesburga. Historyczne centrum z najstarszymi budynkarni rniasta z
czasÓw gorączki złota sprzed ponad stu lat. Santon - nowoczesna częśĆ miasta'
Stadion piłkarskl Soccer City" Zwiedzanie pobliskiej Pretorii, stolicy RPA: dom
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Krugera, budynki opery i teatru, Church Squane, ratusz oraz budynki Unii połozone
ria wzgÓrzu z bujnymi ogrodarni, pornnik uparniętniają*y historię wędrowek
picnierskich Burow, Pałac Sprawiedliwości, w tym budynku w 1963 r. został skazany
Nelson Mandeia. Nocleg w Johannesburgu.

szień 'ts l 31 .07.2t14
Wyiot do l-ivingstone w Zambii, Poznanie Livingstone, miasta po stronie zambijskiej i

na wizytę w jednej z okolicznych, typowych wiosek. Podziwianie WodospadÓw
Wikiorii od strony Zambli. Nocleg w hotelu koło Livingstone.

Dzięń 19 i 01.08.2s14
Przejazd do pobliskiego Zimbabwe. Dojazd do miasta Victoria Falls. Podziwianie
Wodospadow Wiktorii od strony Zimbabwe, które tworzy spadająca w sturnetrową
szczelinę zeka Zambezi na szerokoŚci 1700rn. Chętni rnogą wziąĆ w tyr"n dniu udział
w emocjonującym raftingu, bądz innych aktywnoŚciach z ktorych słynie okoll*a,
takich jak spacer z lwami, Czy safari na słoniach {aktywnoŚci te są dodatkowo
płatne)' Powrot na nocleg'

Dzień 20 l 02.08.?a1H.
Przelot z przesiadką do Durbanu_, miasta nad oceanen"l lndyjskim,
zwiedzaniern.m.in'- słynna Złota Mila_pełen życia bulwar nad oceanem lndyjskim,
jedno z największych oceanariÓW na świecie, stadion Moses Mabhida n* ktorym
odbywały się mecze mistreostw swiata w piłce noznej w 201CI roku. Nocleg w
Durbanie.

Dzień 21 l s3'08.Ża14
Udział w Międzynarodowyrn Kongresie Architektow. Nocleg w Durbanie.

Dzień 22 J 04"08.2s14
Frzelot do Kapsztadu (Cape Town)' Po południu zwiedzanie miasta: wyjazd na
gorującą nad metropolią Górę Stołową ruchliwe bulwary nadmorskie i centrum ze
stre{ą pieszą, barami i sklepami. Nocleg w hotelu w Kapsztadzie.

Bzień 23 l CI5.08.2014
Przejazd do rezerwatu Przylądka Dobrej Nadziei i dotarcie do samego przylądka'
Tam, na umownym krańcu Afryki, będziemy mieli czas na Spacery nad pięknymi
klifami i fotografię na tle tablicy ustawionej w tym historycznym miejscu. W drodze
powrotnej przystaniemy przy kolonii pingwincw. Nocleg w hotęlu w Kapsztadzle.

Dzień 24, 06'08.2014
Po południu przejazd na lotnisko i wylot z przesiadką do Warszawy'

Dzień 25 l 87.08.7ł14
Przylot do Warszawy o godz. 11.30
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CENY
Cena w pok. 2-osobowym:
Dopłata do pok. 1-osobowego:

7SE5 USD
1O8O USD

PłatnosĆ w USD (na konto UsD} lub w PLN {na konto PLN) według średniego kursu
NBP z dnia wpłaty.

l rata: 30% ceny wycieczki płatne do- 30 krcr?dą1.ą
ll rata: płatnośc do '100% . de-Łryrrarffi. -,./ńex VonĄo i.n./

świadczenia zawańe w cenie:
_ bilety łotnicze {łinie Emirates i inne linie lokalne)
- opłaty i podatki lotniskowe
- wszeikie inne koszty transportu wg programu (klimatyzowane
samochody terenowe, transport wod ny)
- wycieczki wg programu
- wstępy do obiektÓw wymienionych W programie i opłaty administracyjne
- posiłki: Śniadania w hotelach, 10 innych posiłkow (kolacje i obiady)
- noclegi - hotele 3n i 4"
- ubezpieczenie w zakresie kosztow leczenia, następstw nieszczęśliwych
bagazu
- lakaini przewodnicy w wybranych rniejscach
- polski piiot na całej trasie

mikrobusy,

wypadkow,

Poza ceną:
Zwyczajowe napiwki {bagazowi, kierowcy, lokalni przewodnicy), pozostałe posiłki i
napoje, wizy wg aktualnych stawek {ok. 180 USD), rejestracja na kongres - 2000
randów (ZAR)ldzień i wszelkie ewentualne inne koszty związane z konferencją w
Durbanie.

Uwagi:
Paszport musi byÓ wazny min' 9 mlesięcy od daty wylotu i posiadaĆ co najmniej 5
wolnych stron na wizy.
Zaleca się profilaktykę antyma la ryczną.
obowiązkowe Wazne szczepienle przeciw ŹÓłtej febrze wpisane dg ksiązeczki
szczepłeń
Minimalna liczebnośĆ grltpy: 17 osob.

ORGANTZATOR:
PRESTIGE HoLlDAYs & TouRs Sp- z o.o., ul. Lubicz 3 lok' 212' 31-034 Klaków,

NlP 676 2326 B90, tel. 12 633 04 60, fax: 12 632 04 60, office@egzotyka'tv, Zezwolenie organizatłrów Turystyki Wydane
przeu łdarszałka Wo'lewódziwa Małopolskiego. Nr &3J12006. Suma gwarancji ubezpieczen'owej: "i 015,775,łs PLN

KONTO: Raiffeisen Bank Polska SWIFT: RCBWPLPW
PLN: 22 1750 1048 0000 0000 0803 3908rUSD: 86 1750 1048 0000 0000 0803 4017
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www.egzotyka.tv


