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DELTA OKAVANGO & P.N. CHOBE  
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, BOTSWANA, ZIMBABWE 

 

 
JOHANNESBURG – PALAPYE - DELTA OKAVANGO – GWETA – P . N. CHOBE – VICTORIA FALLS 

 
PROMOCJA!!! PRZY REZERWACJI W MARCU 2011 DO 1100 ZŁ  ZNIŻKI! 

 
 

 
 
 
Cena zawiera:  udział w programie wycieczki, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, zakwaterowanie przed i po wyprawie w hotelu w 
pokoju 2-osobowym, zakwaterowanie w domkach lub namiotach, wyżywienie: 9 śniadań, 7 lunchów, 6 kolacji, ubezpieczenie KL, NW i 
bagaż, opiekę anglojęzycznego przewodnika podczas całej wycieczki. 
Cena nie zawiera:  przelotu Warszawa –Johannesburg/ Victoria Falls – Warszawa (w kwocie ok. 3590 zł/osoba dorosła),  
obowiązkowej opłaty lokalnej w kwocie 745 USD/osoba w domku, 295 USD / osoba w namiocie, opłat wizowych, osobistych wydatków, 
napojów do posiłków, napiwków, posiłków w restauracjach. 
Uwagi: 1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W 
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 2. Przy wylotach w 
okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z 
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  3. Obywatele Polski przy wjeździe do Zimbabwe zobowiązani są posiadać 
wizę na czas pobytu. Wizę jednokrotną do Zimbabwe (ok. 35 USD) kupuje się na granicy kraju.  4. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom: tężec, polio, błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca się 
stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej. 5. Program jest ramowy i może ulec zmianie. 
 

ZAKWATEROWANIE TERMIN CENA REGULARNA CENA PROMOCYJNA 
Domki (DBL) 10.04-21.04.2011 4575 zł 3475 zł 
Domki (SGL) 10.04-21.04.2011 6099 zł 4999 zł 

Namioty (DBL) 10.04-21.04.2011 3860 zł 2975 zł 
Namioty (SGL) 10.04-21.04.2011 4370 zł 3485 zł 
Domki (DBL) 28.08-08.09.2011 4575 zł 3475 zł 
Domki (SGL) 28.08-08.09.2011 6099 zł 4999 zł 

Namioty (DBL) 28.08-08.09.2011 3860 zł 2975 zł 
Namioty (SGL) 28.08-08.09.2011 4370 zł 3485 zł 



2 
 

PROGRAM WYPRAWY 
 
Dzień 1:  Warszawa – Johannesburg 
Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem. Przelot do 
Johannesburga przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
 
Dzień 2: Johannesburg 
Przylot do Johannesburga i transfer do hotelu  The Lakes lub innego o podobnym standardzie. 
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 
Dzień 3: Botswana – Palapye 
Wyjeżdżamy z Johannesburga w kierunku północnym do Botswany. Po formalnościach na granicy udamy 
się do Palapye, niegdyś znanego jako Phalatswe, gdzie spędzimy naszą pierwszą noc. Palapye jest 
zlokalizowane na brzegach rzeki Lotsane. 
 
Dzień 4: Rezerwat Khama Rhino – Maun 
Dzisiejszego ranka odwiedzimy rezerwat Khama Ruino. Jest to jednostka założona w 1992 roku, której 
założeniem jest ochrona zagrożonego gatunku nosorożców.  Po południu przyjazd do Maun, przygotowanie 
do wyprawy do Delty Okavango, podczas której aparaty fotograficzne będą niezbędne! Późnym 
popołudniem będzie czas na fakultatywną wycieczkę na farmę krokodyli. 
Fakultatywnie: wizyta na farmie krokodyli 
 
Dzień 5/6: Delta Okavango 
Po południu dojedziemy do Maun. Osoby na trasie zakwaterowane w namiotach podróżują samochodami 
terenowymi i łodziami, osoby, które są zakwaterowane w domkach, polecą samolotem do Delty Okavango. 
W rejonie Delty Okavango spędzimy 2 kolejne dni. Podczas naszego pobytu w Delcie będziemy mieli okazję 
bliskiego obcowania z naturą. Wybierzemy się na spacer, by podziwiać piękno okolicznej przyrody, a jeśli 
będzie to możliwe zwiedzimy deltę za pomocą mokoro (tradycyjnej łodzi). Zwiedzanie Delty Okavango to z 
pewnością niezapomniane doświadczenie. 
Fakultatywnie (przy zakwaterowaniu w namiotach): widokowy lot nad Deltą 
 
Dzień 7: Gweta 
Opuszczamy Deltę i kierujemy się do Planet Baobab położonego pomiędzy Maun i Nata. Obszar ten słynie z 
licznego występowania wiekowych baobabów. 
Fakultatywnie: spacer po rezerwacie baobaów 
 
Dzień 8: Kasane - Park Narodowy Chobe 
Rano skierujemy się na północ w stronę Kasane. Dzisiejsze popołudnie spędzimy na rejsie po rzece 
wewnątrz Parku Narodowego Chobe oglądając dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Jest to 
wspaniała okazja by obejrzeć spektakularną dziką przyrodę Afryki z bliska. 
Fakultatywnie: Safari w P.N. Chobe 
 
Dzień 9/10: Zimbabwe – Wodospad Wiktorii 
Po przekroczeniu Zimbabwe, przybywamy do Wodospadów Wiktorii. Tego popołudnia pojedziemy zobaczyć 
wspaniałe Wodospady Wiktorii i doświadczymy ogłuszającego grzmotu wielkiej Zambezi. Następne kilka dni 
można spędzić odpoczywając lub korzystając z wielu fakultatywnych zajęć, które znajdują się w naszej 
ofercie.  
Fakultatywnie: poranne safari, rejs o zachodzie słońca po rzece Zambezi z kolacją, rafting po Zambezi, skoki 
na bungee, safari na grzbiecie słonia, posiłek w restauracji. 
 
DZIEŃ 11: Victoria Falls - Warszawa 
Transfer na lotnisko i wylot do Polski przez jeden z europejskich portów lotniczych.  
 
DZIEŃ 12: Warszawa 
Przylot do Warszawy, zakończenie wycieczki 
 
 


