
JIHEM  AFRIKY  ZA 23 dní 

JAR – BOTSWANA – ZIMBABWE 

Tato výprava je unikátní kombinací za poznáním úžasných oblastí, vydejte se 
za drsnou krásou africké přírody, kaňonů, hor i Viktoriiných vodopádů! Užijete si 

divokou zvěř v přirozením prostředí, Kapské Město, Atlantik a Indický oceán. 

1. den – odlet z České republiky (Vídně) 
2. den - přílet do Kapského Města, po ubytování prohlídka této kosmopolitní africké perly, 
jednoho z nejkrásnějších měst na světě. Vyjedeme také na Siglal Hill, součástí je tzv. „Welcome 
drink“ na seznámení a přivítání v Africe s českou průvodkyní Jitkou, žijící v JAR. Ze Signall Hill se 
otevírá výhled na všechny strany a v pozdním odpoledni nabízí parádní fotografické příležitosti. 

3. den – pojedeme na legendární Mys Dobré naděje a pak procházkou k majáku na Cape Pointu, 
naskytne se vám impozantní výhled na záliv False Bay. Odpoledne vyjedeme lanovkou na 
majestátní Stolovou Horu, symbol Kapského Města, s mnoha vyhlídkami na metropol i oceán, 
Robin Island, panorama horských skalisk, kterým se říká 12 apoštolů. 

4. den – dopoledne se vypravíme do světově známé vinařské oblasti Stellenbosh, vybereme dvě 
farmy na ochutnávku skvělých Jihoafrických vín. Po jednom z nejobdivovanějších pobřeží světa 
přejedeme do Gansbaai, zastavíme se v Betty´s Bay, kde je velká kolonie Tučňáka brýlatého. Po 
cestě je i malebné město Hermanus, jedno ze známých míst na pozorování Pravé Jižní velryby. 



5. den – oceánské safari na privátní lodi kolem Dayer Island, ostrova, kde žije obrovská kolonie 
dovádivých lachtanů, čítajících přes 50 tisíc zvířat. Ve stejné oblasti operují lodě, pozorující velké 
bílé žraloky, které při troše štěstí můžeme vidět i z naší lodi. Za tímto adrenalinovým pozorováním 
tu jezdí lidé z celého světa, je zde totiž největší koncentrace těchto oceánských predátorů. 

Asi hodinu cesty od Gansbaai se nachází nejjižnější místo afrického kontinentu - Cape Agulhas – 
nám známý jako Střelkový mys. Je to pomyslné místo, kde se mísí vody dvou oceánů – 
Atlantského a Indického. Na noc zůstaneme v podhorském městě Swellendam. 

6. den – stále se nacházíme v oblastech s nejlepšími vinicemi, tak se rozhodně zastavíme na 
ochutnávky i tady - Barrydale. Dnešní den si užijeme fascinujících vyhlídek při projížďkách kaňony a 
průsmyky - Swartberg pass, cestou do Princ Albert, kde zůstaneme přes noc. 

7. den – průjezd dalším kaňonem Meiringspoort je překrásný, užijeme si skalnatou krajinu s buší, 
jak ji voda modelovala miliony let. Tento den také navštívíme některou z mnoha pštrosích farem. 
Noc v malebném Wilderness. 



8. den – po legendární a známé Garden route, dojedeme opět krásnými scenériemi do 
Plettenberg Bay – město s kouzelným zálivem a plážemi. Prohlédneme si bizardní skalnaté 
koryto řeky Stormsriver. Na noc zůstaneme v zeleném zajetí pralesní oblasti Tsitsikama. 
9. den – po snídani nás čeká příjemná ranní procházka kolem ústí řeky Stormsriver opět 
s mnoha působivými scenériemi. Potom přejedeme na letiště do Port Elizabeth, odkud 
přeletíme do Durbanu. 
10. den – Durban je moderní jihoafrické město, můžete tu strávit den už u teplého Indického 
oceánu na plážích, navštívit skvělé, rozlehlé akvárium nebo zvolit relax podle vaší chuti. 
11. den – dopoledne si ještě užijeme volna v Durbanu, odpoledne se vydáme k fascinujím Dračím 
Horám 

12.den – volný den k procházkám v Dračích Horách, uvidíte překrásná horská panoramata. Kdo 
bude mít chuť, vyrazíme na celodenní trekový výlet do Dračích hor, vyšlápneme si na 
Amphitheater, fascinující místo, s výhledy do okolních skalisek, odkud se řítí v pěti kaskádách 
Tugela, druhý nejvyšší vodopád na světě. Základ pro výšlap je poměrně vysoko, takže se 
překonává jen kolem 500 výškových metrů a trek zvládnou i netrénovaní zdraví jedinci. Na trase 
je nutné překonat asi 20m žebřík. Při treku tak navštívíme i kousek Lesotha. 

13. den – přejezd do oblasti Graskopu města, které je bránou k Blyde River Canyon 
14. den – cestou po Panorama Route si zajedeme na nejkrásnější vyhlídky na vodopády a Blyde 
River Canyon, abychom se pokochali krásou třetího největšího kaňonu na světě, který tady řeka 



Blyde River vytvořila. Vyhlíkky tu mají názvy jako např. God´s Window, Three Rondavels, 
Wonder View 

15. – 17 den – Krugerův národní park je nejrozsáhleším v celé jižní Africe, Žije zde velké 
množství africké divoké zvěře – stejně tak i všichni zástupci tzv. Velké pětky - lvi, leopardi, sloni, 
buvoli, nosorožci, také hyeny, gepardi, množství druhů půvabných antilop, žirafy, zebry, 
hroši,... nesčetně zástupců ptačí říše. Máme dva a půl dne, abychom si dosyta užili volně žijící 
africké zvěře! První noc budeme v kempu Skukuza, druhou v K Brug . 17. den ráno si ještě 
užijeme safari v parku, odpoledne se vydáme do Johannesburgu, kde přespíme. 

18. den – z Johannesburgu přeletíme do Kasane v Botswaně, v pozdní odpoledne vyjedeme na 
člunu po řece Chobe ve stejnojmenném parku za zvěří, poplujeme až do západu slunce. Je to 
parádní zážitek, pozorování zvěře z řeky má zcela jiné dimenze. Chobe je navíc vyhlášená oblast 
s jednou s největších koncentrací zvěře v Africe! Je to perla mezi národními parky se zvěří! Má 
nejvíc Slonů! 
19. den – v otevřeném džípu pojedeme pozorovat divokou zvěř, odpoledne ve vydáme do 
Zimbabwe na Viktoriiny vodopády, což je asi hodinka cesty. 
20.-21. den – Viktoriiny vodopády je 1700 m široké koryto řeky Zambezi, řítící se do přes sto 
metrů hluboké průrvy, užijete si jich při dopolední procházce. V pozdní odpoledne se nalodíme 
a čeká nás parádní plavba po magické řece Zambezi, plné hrochů, krokodýlů i slonů. Na lodi je 
občerstvení, v ceně jsou i nápoje, včetně alkoholu. Poplujeme do západu slunce, odtud název 
plavby – sunset cruise. Druhý den můžete využít k velmi zajímavým aktivitám, jako jsou 
adrenalinový rafting, kanoing, let helikoptérou..  
22. den odlet do Evropy, 23. den přílet do Prahy (Vídně) 



 

V ceně je zahrnuto: 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 

denně snídaně 
ubytování (hotely, lodge, bungalovy, bacpacker, v Krugeru pevná chatka stanového typu) 
vstuné do parku Cape Point a na Mys Dobré naděje 
vstup do NP Stormsriver 
vstup do Blyde River Canyon 
vtup do Krugerova parku 
veškerá pozemní přeprava 
česká průvodkyně 

V ceně není zahrnuto: 

– mezinárodní letenky do Kapského Města a zpět z Viktoriiných vodopádů (Kasane, 
   Livingstonu), můžeme pro vás zajistit 
-- letenka z port Elizabeth do Durbanu a letenka z JHB do Kasane 
– cestovní pojištění, nápoje, víza do Zimbabwe (30 USD) 


