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RPA



● safari Wielka Piątka Afryki w rezerwacie Aquilla przy zachodzie słońca

● poranne safari w rezerwacie Aquilla

● wizyta w destylarni brandy KWV

● zwiedzanie winnic Franschhoek z degustacją najlepszych win

● ocean safari – Wielka Piątka Oceanu

● nurkowanie w oceanie z rekinem Żarłaczem Białym w klatce (opcja) 

● wizyta w schronisku dla gepardów Chetach Outrech

● popołudniowo-wieczorna wizyta na plaży Muizenberg

● wjazd kolejką linową na Górę Stołową

● spacer w rezerwacie Table Mountain

● niezapomniany lot śmigłowcami nad Cape Town i wybrzeżem Atlantyku (opcja)

●  lot zabytkowym, amerykańskim  śmigłowcem Huey, który brał udział w  wojnie w Wietnamie (opcja)

Gotowi na afrykańską przygodę?

● wizyta w ogrodzie botanicznym – Kirstenbosch

● wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei i Cape Point

● zwiedzanie przystani Waterfront

● 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

● zwiedzanie Cape Town i słynnej dzielnicy Bo-Kaap

● wizyta w Two Ocean Aquarium

● przejazd odkrytym autobusem po Kapsztadzie zakończony 
zachodem słońca na Górze Sygnałowej.

● doskonała kuchnia

Główne atrakcje wyprawy do Afryki
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Jeśli miałbyś wybrać jedyne miejsce, 
gdzie chciałbyś się udać, to co by to było? 
Wielu ludziom ten kraj, oprócz burzliwej historii, kojarzy się z pięknymi rezerwatami i 

idealnymi jednymi z najlepszych w Afryce miejscami na safari. Jednak RPA  oferuje 

znacznie więcej atrakcji! Znajdziemy tam nie tylko Wielką Piątkę, ale również dwa 

oceany, piękne góry, zabytki, a także słynne winnice.

Zapraszamy na wyprawę do Kapsztadu i okolic. Mieście zwanym Klejnotem Afryki 

i Matką Miast. To miasto od lat figuruje na czołowych miejscach list z 

metropoliami, gdzie żyje się najlepiej. Cudowny klimat, wspaniała kuchnia i 

atrakcje okolicznych parków narodowych przyciągają od lat wielu. Widok z Góry 

Stołowej, która jest jednym z naturalnych cudów świata jest porażający, a już sama 

jazda kolejką na nią to przygoda!

Podczas naszej wyprawy odwiedzimy również inne miejsca. Nadbrzeżne plaże dla 

surferów, kolonie pingwinów lądowych (jedną z dwóch na świecie) i winiarnie, 

gdzie skosztujemy najwspanialszych trunków. Warto tam również spróbować 

lokalnych potraw, co oczywiście uczynimy. Czekają nas ciekawe trekkingi, spacery 

po plażach oraz oczywiście piękne widoki.

Bez wątpienia Republika Południowej Afryki to najbardziej rozwinięty i bogaty kraj 

na kontynencie. Znajdziemy tam pełną infrastrukturę turystyczną na światowym 

poziomie, dobrą obsługę, a także przyjaznych mieszkańców.
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DZIEŃ 1 LIMA
WYLOT Z POLSKI – LIMA
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Kapsztad to tygiel wielu kultur, a miejscowa kuchnia to 

przebogaty miks smaków z całego świata. Rządzi oczywiście 

niepodzielnie sławna na całym świecie wołowina, chwalona na 

równi z argentyńską. Podczasy wyprawy nie raz czeka nas 

afrykański braai czyli mięso z grilla. Do tego oczywiscie owoce 

morza - popisowe danie nadmorskich restauracji. Dopiero w RPA 

ich poznacie prawdziwy smak! Spróbujecie również kuchni 

rdzennie afrykańskiej, jak przyrządzana z kukurydzy papa czy, dla 

odważnych, robaki mopane. Zazwyczaj ciężko będzie 

zdecydować, który z przysmaków wybrać.

Czeka nas również wspaniałe safari! Zobaczymy nie tylko króla 

zwierząt - lwa, ale również słonie, zebry, gepardy, żyrafy i 

nosorożce. I to nie w zoo, ale żyjące na wolności, w rezerwacie na 

ogromnym terenie. Dla wielu z nas będzie to pierwsze spotkanie z 

tak dzikim otoczeniem, które dotychczas znali wyłącznie z telewizji 

czy zdjęć. To teren, na którym my jesteśmy gośćmi, a zwierzęta 

pozwalają nam nieco podpatrzeć swoje życie. To będzie 

naprawde niesamowite doświadczenie.

Poznamy również miasto i ludzi. Zobaczycie, jak otwarci i przyjaźni 

są miejscowi, których przodkowie przybyli do Kapsztadu z wielu 

zakątków świata. Największą grupę stanową Koloredzi, czyli 

właśnie ludzie, który są mieszanką bardzo wielu narodowości i 

grup etnicznych. W mieście mieszkają również Hindusi, Malajowie, 

Amerykanie, całkiem spora grupa Polaków. Właśnie ta mieszanka 

tworzy luźny i sympatyczny klimat miasta.

przeżyj z nami wspaniałą 
przygodę w REPUBLICE 
POŁUDNIOWEJ AFRYKI
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Zobacz co nas czeka
w Afryce!

Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=rwBWj521ddE
http://www.youtube.com/watch?v=rwBWj521ddE
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DZIEŃ 1 LECIMY DO AFRYKI!
STARTUJEMY - LOT DO CAPE TOWN

Czeka nas międzykontynentalny przelot do Kapsztadu. Spotykamy się na 

warszawskim Okęciu i lecimy. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy 

wszystkich uczestników jak przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, aby czuć 

się bezpiecznie.
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RPA w liczbach
odległość od Polski – 13 915 km

powierzchnia: 1 219 912 km²

liczba ludności: 59 250 820 (2020)

języki: afrikaans, angielski, xhosa, ndebele, 

pedi, soto, suazi, tsonga, tswana, venda, zulu

temperatura w trakcie pobytu: 25 st. C

wilgotność: 60%

waluta: Rand
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DZIEŃ 2 Kapsztad
LĄDOWANIE - REZERWAT AQUILLA

Zaraz po wylądowaniu w Kapsztadzie i krótkim odpoczynku ruszymy na 

naszą afrykańską przygodę. Po dwóch godzinach jazdy wysiądziemy 

na terenie rezerwatu Aquilla. To miejsce naszego pierwszego noclegu. 

Po lunchu czeka nas pierwsze safari, którego pięknym zwieńczeniem 

będzie wspaniały zachód słońca. Po nim uroczysta kolacja i drinki. 

Nocleg w lodgy.
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DZIEŃ 3 WIELKĄ PIĄTKA AFRYKI
SAFARI O WSCHODZIE SŁOŃCA DESTYLARNIA 
BRANDY KWV I WINNICE

Jeszcze przed śniadaniem wyruszymy na kolejne safari. Świt to najlepsza pora, by rozpocząć 

obserwację zwierząt. W rezerwacie Aquila będziemy tropili Wielką Piątkę Afryki czyli słonia, 

nosorożca, bawoła, lamparta i oczywiście lwa. Na naszej drodze spotkamy również żyrafy, 

oryksy, kudu i gepardy. Dopiero po tych wrażeniach przyjdzie czas na śniadanie.

Po nim ruszymy na południe, w kierunku najbardziej znanych winnic w Republice Południowej 

Afryki. Jednak po drodze zawitamy do KWV na szklaneczkę markowego i nagradzanego brandy 

z regionu Paarl.  KWV zdobyło nagrodę dla Najlepszego producenta brandy i Najlepszej brandy 

na świecie w 2015 i 2016 roku. Podczas zwiedzania winnicy czeka nas wyjątkowa degustacja 

wyśmienitego brandy. To będą wspaniałe doznania smakowe alkoholu połączonego z 

czekoladą. Po kolacji spacer uliczkami i przejazd do hotelu w rejonie winnic.
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DZIEŃ 4 Winnice
ZWIEDZANIE WINNIC

Po śniadaniu ruszymy na wino! Jednak zanim to nastąpi podpatrzymy cały 

proces produkcji tego wspaniałego napoju. RPA ma się czym pochwalić. 

Produkcja wina bowiem zaczęła się tu już w XVII wieku.  W 1694 roku 

Holenderska Kompania Wschodnioindyjska przyznała kilku rodzinom 

francuskich Hugenotów ziemie w malowniczej dolinie otoczonej górami 

Franschhoek i Groot Drakenstein. 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)

Po całej pięknej górzystej okolicy rozciągają się pola winogron. My 

odwiedzimy dwie winnice i będziemy mogli skosztować trunków, a także 

zakupić kilka butelek...

To miejsce słynie również ze świetnych restauracji, serwujących dania z wielu 

stron świata. Dobrze najedzeni i z szumem wina w głowach pojedziemy nad 

wybrzeże Atlantyku, by tam następnego dnia spotkać się z morskimi 

potworami. Na kolacje polecamy owoce morza!
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DZIEŃ 5 Gansbaai
WIELKA PIĄTKA OCEANU, 
NURKOWANIE Z ŻARŁACZEM BIAŁYM, 
SPOTKANIE Z GEPARDAMI

Po śniadaniu wszyscy udamy się na morskie safari, w poszukiwaniu 

kolejnej wielkiej piątki - tym razem oceanu. Podczas rejsu, jeśli szczęście 

dopisze uda nam się zobaczyć rekiny, delfiny, kotiki afrykańskie, pingwiny, 

a przy może może nawet wieloryby. Będziemy płynęli pod okiem 

profesjonalistów, którzy od lat śledzą trasy przepływu tych majestatycznych 

zwierząt. Na najbardziej odważnych czekają szczęki czyli spotkanie oko w 

oko z rekinami (opcja). Pływanie w zimnych wodach oceanu w otoczeniu  

sześciometrowego olbrzyma to przeżycie, które zostaje w pamięci na 

zawsze. Przed jego ostrymi jak brzytwa zębami śmiałków chronić będzie 

stalowa klatka, zatem, mimo adrenaliny, bezpieczeństwo gwarantowane.

Po rejsie zjemy lunch i wyjedziemy w stronę Kapsztadu. Zatrzymamy się 

jednak na spotkanie z gepardami. To rzadka okazja, by móc te piękne 

zwierzęta podziwiać tak z bliska. Są nieco udomowione, więc nie mamy się 

czego obawiać, a przeżycie przytulenia do tak wielkiego kota zapewnione!

Mijając zatokę False Bay, dojedziemy w końcu do Matki Miast, Kapsztadu, 

gdzie po zakwaterowaniu w hotelu, udamy się na kolację z owocami morza.
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DZIEŃ 6 Góra stołowa
WJAZD NA GÓRĘ STOŁOWĄ - WIDOKOWY LOT 
HELIKOPTEREM NAD KAPSZTADEM - OGRÓD 
KIRSTENBOSCH

Po śniadaniu czeka na wyprawa na Górę Stołową. To jedno z najbardziej znanych miejsc i widoków z RPA. 

Góra o wysokości ponad 1000 m n.p.m. otacza cały Kapsztad, a widok z niej na ziemię jest wprost… 

nieziemski. Na szczyt wjedziemy kolejką linową i z tej perspektywy oglądać będziemy niesamowitą panoramę 

miasta. 

Dla tych jednak, którzy pragną wnieść się jeszcze wyżej, przygotowaliśmy widokowy lot helikopterem (opcja) 

nad Górą Stołową i całym miastem! Przelecimy przez wybrzeże Atlantyku, Waterfront, zatokę Bantry, Clifton, 

Camps, a następnie wzdłuż Hout Bay. Z tej perspektywy Kapsztad i okolice robią jeszcze większe wrażenie.

Inną opcją jest wyjątkowy lot zabytkowym śmigłowcem typu Huey, który brał udział w wojnie w Wietnamie!

Ten pełen adrenaliny lot, imitujący powietrzną walkę zostaje w pamięci do końca życia! (opcja)

Następny punkt programu do Narodowy Ogród Botaniczny Kirstenbosch. To jeden z najstarszych 

istniejących ogrodów botanicznych na świecie, a jednocześnie jeden z najbardziej urokliwych. Położony na 

samych zboczach Góry Stołowej w swojej kolekcji na absolutnie unikatowe gatunki. Pośród pachnących 

alejek będziemy przechadzać się aż do wieczora, potem czeka nas wspaniała kolacja w jednej w restauracji w 

Waterfront, wieczorny spacer i odpoczynek w hotelu.
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DZIEŃ 7 PRZYLĄDEK 
DOBREJ NADZIEI
PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI, 
SPOTKANIE Z PINGWINAMI

Zaraz po śniadaniu wyruszymy zdobyć Przylądek Dobrej Nadziei - 

miejsce obowiązkowe, dla każdego podróżnika, który przyjeżdża w 

okolice Kapsztadu. Pierwotna nazwa miejsca to Przylądek Burz, bo 

właśnie tutaj często występują ogromne wyładowania elektryczne. 

Zaczniemy od kolejki na punkt widokowy, mieszczący się na Cape 

Point. Potem jedziemy na sam przylądek, by dotknąć przynoszącej 

szczęście tablicy i zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Następny punkt programu to spotkanie z uroczymi pingwinami. W tym 

miejscu żyje ich ponad 50 tysięcy. Całkiem sporo, chociaż jeszcze sto 

lat temu ich populacja sięgała 4 milionów. Jeżeli tendencja spadkowa 

nadal się utrzyma, za 15 lat pingwiny przylądkowe znikną z Afryki. My 

odwiedzimy najmłodsze siedlisko przy granicach Simon's Town. Na tym 

terenie pingwiny osiedliły się dopiero 30 lat temu.

Jeszcze przed kolacją czeka nas przejazd piękną trasą widokową 

zwaną Chapman’s Peak. Te widoki zapamiętacie do końca życia. Na 

kolację udamy się do Rzeźnika (Butcher), gdzie w menu znajdziemy 

ogromny wybór mięs.
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DZIEŃ 8 Cape Town
WATERFRONT - AKWARIUM - BO-KAAP 
- AUTOBUS WIDOKOWY

Po śniadaniu udamy się do dzielnicy Kapsztadu, Waterfront na zakupy. 

Znajdziemy tam wiele sklepików z pamiątkami i afrykańskim rzemiosłem. 

Jeżeli ktoś ma ochotę, może ten czas wykorzystać na odwiedziny akwarium, w 

samym centrum dzielnicy. Postaramy się zajrzeć również do jednej z najbardziej 

egzotycznych dzielnic miasta, czyli Bo-Kaap. To pochodząca jeszcze z XVIII 

wieku, pełna krętych uliczek i kolorowych domów część Kapsztadu, w których 

kiedyś mieściły się koszary czy kwatery dla niewolników. To właśnie tutaj 

zamieszkiwali muzułmańscy robotnicy i imigranci z Indonezji.

Siedząc w odkrytym autobusie i jadąc jego ulicami przekonacie się, jak wiele 

pięknych miejsc można w nim odkryć. Nasz kolejny punkt programu 

zakończymy na Wzgórzu Sygnałowym o zachodzie słońca. Potem już tylko 

uroczysta pożegnalna kolacja i odpoczynek.
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DZIEŃ 9 Pożegnanie z afryką
OSTATNIE ZAKUPY I POWRÓT DO DOMU

Ostatnie śniadanie, ostatnie zakupy pamiątek i po lunchu pakowanie i przejazd na lotnisko. Tak 

będzie wyglądał nasz ostatni dzień w Afryce. Po południu wylot do Polski.
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RPA
CENA ZAWIERA

● Wszystkie transfery

● Śniadania,

● lunch i kolacja w dniu przylotu

● Noclegi w apartamentach i hotelach - Pokoje 2-osobowych.

● Wszystkie atrakcje ujęte w programie  - oprócz tych oznaczonych jako (opcja)  

● Bilety wstępu do Parków Narodowych, rezerwatów i wszystkich  obiektów ujętych w programie

● Doświadczony i przygotowany merytorycznie lider, który zadba o wspaniałą atmosferę

● Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW

Warszawa – Cape Town– Warszawa – ok. 3000 zł

● WYŻYWIENIA

obiady i kolacje – wybór dowolnego dania z kart doskonałych restauracji, alkohol, napoje i napiwki

● DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)

nurkowanie z rekinami (zamiennie za ocean safari – dopłata *300 zł)

niezapomniany 20 min. lot śmigłowcami nad Cape Town i wybrzeżem Atlantyku (*450 zł)

wyjątkowy 30 min. lot zabytkowym śmigłowcem Huey, który brał udział w wojnie w Wietnamie (*1150 zł)

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego.  Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.  
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, 

programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

koszt uczestnictwa

 9290 PLN + LOTY 
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Ania Olejniczak
BIURO

+48 509 627 711 
ania@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez. Namibia to 
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, 

dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive 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. 

MICHAŁ truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:ania@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios


