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ARCHITEKTOW POLSKICH
NAJC'EKAWSZE MIEJSCA AFRYKI Z POSTOJEM W DUBAJU

DUBAJ ETIOPIA TANZANTA RPA
ZIMBABWE ZAMBIA

2O

dni

TERMIN: 21.01- 09.02.2016

:Fffi.*GRAM WYCCEeAKx
Żbiórka na lstnisku w Warszawie dwie godziny
pr7ed od lotem. Szczegółowa informacja
o Zbiórce i godzinie odloiu jest podana
'"! programie, który otrzymuje każdy ucŻestnik
wycieczki. Wylot do Dubaju. Po przylocie
przejazd do hotelu, Żakwaterowanie, nocleg '

ezień 2

zwiedzanie miasta: dzieinica Deira, wizyti
na Złotym BaŻafze !bazarzeZ przyprawami. Przejazd wzdłużsheik Zayed Roac.
zwaną uIicą drapaczy chmur. Następnie przewidywany jest Wjazd na Palm
i,,pniU" półwyspu
jumeiłah, sŹtuczny półr..łysep W kształcie pa!my. Na
',l|śclech'' n owoczesnej
zbudowano apaftamentowce i hotele. Postój W Marina city, u ltra
dzielnicy Z porta!'ni jachtowymi zbudowanymi rniędŻy apariamentowcami' obiad
_
w restauracji' wyJazd !1a najwyższy obecnie budyneK świata 5u.dZ Chaiiia
o Wysokości B2Bm, podziwianle panoramy miasta z tarasu Widokowego
na Wysol(osci 45Ż m na 1Ż4 piętrze. wleczorem pokaz olcrzymich grająCycn
fontan', fantastyczne Widowisko śWiatłoi dźWięk' Nocleg W hoteIu W Duba-lu'

ś

'*zy'eń
Po śniadaniu p:'Zejazd na lotnisko

iwyloi do Addis Abeby. objazd położonego

.]dw.q.iźacililliasialŻ'fnleozanle.entiumn,,:etiopoiii.Koiacja'!vlokainejrestóUiaCjl
'moziiwośćspióbolvania kuchni etiopskiej' Nocleg W hotelu W Addis Abebie'

Szieri

:

Wylot do Lalibeji. Przylot do leżącej niemal na Wysokości 3000 m n'p'm' LaIibeii,
nlewątpliwie je.jnego Z architekton'CŻnych cu(jóW tego śWiata. Jak głosi iegenda'
później
W XlI Wieku liról L'tibela, rŻądŻący krajem z mjasta Roha (nazwę Zmieniono
Właśniena Lalibela), kazał wykuć w skale
wulkanicznej jedenaście kościołów.Kościcł:j
Żostały Wykute razem z fasadami W i3ki sposćb,
Ze ich dachy są położone poniżej powierzchłi
gruntu. Nocleg w hotelu w Lalibeli.
d1Żar!'

:

Dalsze ZWiedZanie skalnych kościołóW,niekióre
z n:ch są do dZisiaj .elem pielg!-Zymek
EtiopczykóW Ź Całego krajU i miejscem waznYch
urocŻystośai religijnych, które często mozemY
zaobserwować. Po południu ZWiedzanie jednego
Z położonychw górach mon6sty!-óW. LalibeIa

pozostaje W pamięci. {\ocleg W hotelu W Lalibeli'
długo
które
miejsce,
Wspaniałe
.o
,
Lalibeli cio Addis AD-^bV' DaisZV ciaa Ż\''\eĄz?'"'''' '' s\l]'
kosclol
oraŻ
selasje
Hajle
7
Trójcy
9;obem
,xiasta : DodŹi!łiamy Katedrę sW.
kaw\'
słynnej
lerzeqo. Kolacja i degustacja
etiopskiej' i\ćocleg w hoiei!'

orr"iu'cl n* ioinisko'

!Ą/Vlot Z

co lanzanii' LądujemY na Iotnis1{''
'u'tot
l i;;;;;;^;ń;rt, łtóre;esi- połozone u s''óc
;'aj"vvżśzejEÓrv Afryki' PrŻy doblej
]ul'"
oć.n os.,"o,*iu ra się znakomity Widok
do Aruszy'
,-ru *uay* (ilimandzaro' Przejazd
podnóża
un)ułłi"qo miasta leżącego u
wulkanu Mi Meru Nocleg w hotelu'

gzieó 8

jłvooiounanie do safa'i iostatnie Żakup"

RoWu AfryKańSkieqo' czyli WieIkie]
przeó wyjazdem ,,w dzicz" ' oo"ijJio-r"u*ędZi
lotoqfafowac kilkusetletnie
,ollnv Rvltowe]' Po mInięclu .l"jiń ł'lunvir-u -ozemv NgorongorÓ' obsŹar
chronionej
JłłoJo']óii"j oo oioo'ż. wiuiJ Jo strefy
tereny' pełne naturalnvcn pasiwlsi<
*u''"uni''ne
p'ę*n",
obe]mU]Ć
chronionv
ed.Y.l1:.M1:a jowie ' Dojazd
l dzikiej zwieŹyny' Na
jiotym t"l."nl" *oqą 'i"szka:]
Zwiąlanvch
właśnieiula; oólonano nlezwykłyc Źnaiezisi< Wjazd
;;-iĘ'J"^
naułl na nasze pochodzenie'
- '""'l^hliAli'm o'n"
"'"n''uiJórło po o'-oo'" poszuk!!vdn!e i obsŁlv'dLid
luksLrsowyrF
to miejsce] <ota'ja' Nocleg W "lodzy"'
fi,';;:;1ł;;
jr'","i'.ió*'ivni"
poło,ony*'* niezwykłym miejscu na krawędzi Ngorongorc'
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iJNEsco i za|icŻanv do _IedneEo z cudow
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obserwac]a słoF"
lJiu'i,''i"ru qutu nkóW antylop, bawołóun'
piękne]
i*o*'i innv.ń ZWierZą[ W Wyjątkowo
sienerii. runcir w formie suchego prowianl'''
Kolacja i nocleg w ,,Iodży'''

iuńiv' c*u'untowana

azięń j.E

Piękny poranek z widokiem na Ngorongoro'
po*.ót'do ArUszy i lunch po drodze'
w'.lui'xu do oobliskiej WŚi Tengeru' gdZie
zn'aiduie się najWiększy poIski cmenta17
* i'r'vl",-*ł"e ńi" tutaj AngIicy eWakuowali

joist<ich zesłańców, którym Udało się uciec Z ZSRR Z armią Andersa. i\ocleg
!v hotelu.

i:.zi!źń :ź
Przelot na zanzibar. Zanuibar do należąca obecnie do Tanzanii wvspa Ba oceanie
indyjskim Słynna Z Upi'aw korzennych, rafy koralowej i l]ogatej hisio|ii' Fl-zejaZ.
lla Wschodnie Wybrzeże Wyspy iWypoczynek' Koiacja i nocleg W bung3lowach
U1

L\ uląLy.

a}z!'ą4:::2

Wypoczynek na 7anzibatze
\Ą/ bungalcwach przy plazv,

-

plazowanie, spacery' kąpiele. Koiacja' Nccieq

Ranc zwj3dzanie Zabytkow3go, uj']ikatcwego starego rniasta Wpisanego na l]stę
UNESCO. Wylct do Johennesburga. Przejazd do hotelu, nocleg.

:;Z,eż =.-1

Zwiedzanie lohannesburga. Historyczne cent:'um z najstarsuymi budi/nkami miasla
Z czasóW gorączki Złota sprzed ponacj stu lat. Sanaon - nowoczesna czesc mia:I.
Stadion piłkarski Soccer c!Ęv. ZWiedzanie pobliSkiej Pretorii, stolic}.' RPA: dom
Krugera, budynki opery iteairll, church SqUare' ratusz oraz budynki Unii położone
na wzgórzu z bujnymi ogrodami, pomnik upam jętnjający historię wędrówek
Dioniei'skich BUróW, Pałac sprawiedliwośCi, W tlm bUdVnkU W i963 r. Został
skaŻany Nelson Mande|a' Lunch podcŻas Zwiedzania. Nccieg W ]ohannesburgu.
fi-;_;

śl^-

Wylot do Livinqstone W Zambii' LąCjujerny W kolejnym airykańskim krajU.
nad Wodospa.iy'wiktoi_ii. i-e najpiękniejsze Wodospady Afryki są
'VVcleczkana rzece Zambezi na qranicy tiwóch krajów. Nocleg W hotelu W pcbliżU
położone
Livingsionr.

:

f''r.*iż' j6
Przejazd do pobIiskiego Zimbabwe. Dojazd do fiitssta Victoria Fal|s. pÓdziwianie
'i1icdospadóW Wiktorii od strony Zimbabwe, które tworzy spadająca W stumetrową
szcŻelinę lŻeka Zambezi na szerokości 1700m. W tym cniu chętni nrogą wziąć
udział W aktyvvnościach, Ż których słynie okolica, iakich jak spacer z lwami,
cŻy saiari na słoniach (dodaikowo płatnej.
Powrót na łocjeq.
>.=!:: i.-)
Przeloi Z przesia.!ka_ cc Ka3sztedu (capś
ToWn). Po połudn!!! Żr^jieczanie miasta: WyjĘZć
na gói'ującą nad met!-opolią Górę Si,jłow.|,
!'uahiiwe b.riwan, nadiriorskie iceni!-um zć'.

ł-

9treią Dieszą, barami i sklepami. Nocleg W hotelu W Kapsztadzie.

#zień ź8

Przejazd do rezerwatu Przylądka Dobrej Nadziei i dotarcie do samego przylądka'
Tam, na umownym krańcu Afryki, będzierny miell czas na spacery nad pięknvrnl
klifami ifotografię na tle tablicy Ustawionej W tym historycznym miejscu' W drocze
powrotne] przystaniemy przy koionii pingwinóW. Kolacja kończąca pobyt W Afryce'
Nlocleg w hotelu w Kapsztadzie.

Dzieti Xg

prze]azd na lotniskÓ i Wylot Z przesiadką do WarsŻawy.

Ez6eń 2f:
przylot do WarsŻawy'

CEN&:
Cena w ook. 2-osobowvm:

6385 UsD

+

850 UsD dÓpłata w kraiach docelowvch

:iatłośćw UsD (na konto LlsD) lub w PLN ina konto PLN) według śr'ednieeo kursu NBP
dnia Wpłaty'
I

20% ceny wycieczki pldtne do 2 dni od ldpisu

rata;

rcta;

l!

il!

łata:

Ż5% ceny Wycieczk| ptatne 90 dni p!"Zed datą wyjazdu

platnośćdo 10a% - 45 dni przed ciatą wylazou

Cena waŹna do 29.06.2015

:*wxgnezxrutrA ZAWARTE w erNiE:
- biletv

loinicze

- optatv i podatki lotn;skowe
-

wszelkie inne kosZtY tran5oortu

'erenoWĆ,

iranspori Wodny)

\'ĄJg

program {klimatYzowane mikrobusy, samochoo',,

Z

-

\,wcieczki wg programu

administracv]ne
W progr3mie i opłatv
WVmienionych
obiektów
- Wstępy co
_
w programie 12 posiłkóW
wymienione
iobiady
kolacje
- oositki: śniadania w hotelach'
- noclegi - hotele 3*

i4*

nieszczqś!iwych wypadk'ów'
nasiępsiw
le'Zen!e'
kosztóW
,.eŹgiecZenie w zakresie

bagażu
w wybranych mieiscach
- lokalni przewodnicy
poi5ki pi!ot na całej trasie

ese{& sE€

*&€3s6ł'*JE:

prŻewodnicyi'
kierowcr7' lokaini
(bagaŹowi'
USD/os
110
'zwyczaiowych napiWkóW - ok'
170 UsD)'
Wiz Wg aktua!nych stawek {ok'
napoi'
i
posiłków
pozostałYch
pokoju 1-osob'
- ewentua!na dopłata do

- 1115 UsD/os'

*Ł{&s3;
min. 9 miesięcy od daty
Paszport musi bYć Ważnv
wolnvch stron na \ izY'

w'lctu i posiadać co na]mniej

5

Ż3leca się prof ilaktvkę antYmalarvczną'

SŻcZepień |uc w!'_
książeczki
cio
wpisane
prŻeciW żółtejfebrŻe
cboWiązkowe szczepienie
o braku możliwościsŻczepienia'
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