
 
 

 

 

Safari & Wine w RPA  

12 dni 
 

Organizator 

 
Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński, 

tel.: +48 792 004 069 (PL), e-mail: biuro@tamadatour.pl, 

www.tamadatour.pl. 

 
Program – 12 dni 

 
Johannesburg – Limpopo – Rezerwat Mabula – Soweto – 

Johannesburg – Kapsztad – Stellenbosch – Franschhoek – 
Paarl – Kapsztad 

 

 
 

Wyrusz na kraniec Afryki tropem dzikiej przyrody, bogactwa 

kultur, znakomitego wina i zawiłych dziejów Republiki 

Południowej Afryki! Jedź na safari, gdzie wśród egzotycznych 

baobabów, akacji i aloesów zobaczysz słonie, nosorożce, lwy, 

bawoły, lamparty, hipopotamy, żyrafy i strusie, a w skalistych 

zatoczkach półwyspu Przylądkowego natkniesz się na foki, 

wieloryby i pingwiny. Odkryj tropikalne plaże, nieprzebyte busze, 

bajeczne góry, pustynie i zielone doliny ze słynnymi winnicami. 

Zajrzyj do krytych strzechą chat, kolorowych dzielnic miast, 

portów rybackich i na gwarne bazary. W zgiełku codzienności 

wsłuchaj się w unikalne języki afrikaans, zulu, xhosa. Odnajdź 

pamiątki z czasów kolonizacji holenderskiej i brytyjskiej oraz 

niesławnego apartheidu. Poczuj rytm lokalnego życia, gdzie 

różne grupy etniczne, tradycje i spojrzenia na świat przenikają 

się pod afrykańskim słońcem.  

 
 

 
1. dzień – spotkanie na lotnisku Chopina (Okęcie) w 
Warszawie, w hali odlotów, z przedstawicielem biura Tamada 
Tour. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do 
Johannesburga. 
 

 
 

2. dzień – przylot na lotnisko OR Tambo w Johannesburgu. 

Spotkanie z polskim przewodnikiem i przejazd do Mabula Game 

Reserve, prywatnego rezerwatu przyrody w prowincji Limpopo 

(ok. 2,5 godz.). Lunch. Zakwaterowanie w Mabula Game Lodge 

– hotelu z krytymi strzechą domkami w afrykańskim stylu. 

Popołudniowy relaks z herbatą, kawą i przekąskami. Wyjazd na 

emocjonujące safari o zachodzie słońca w rezerwacie 

Mabula. Jeżeli dopisze nam szczęście, zobaczymy tzw. Wielką 

Piątkę Afryki – słonie sawannowe, nosorożce czarne, lwy, 

bawoły afrykańskie i lamparty, a także inne fascynujące dzikie 

zwierzęta, jak kolorowe dzioborożce, żyrafy, antylopy, zebry, 

gepardy, hieny, szakale, guźce czy borsuki, które przemykają 

wśród baobabów, akacji i ciernistych krzewów w drodze do 

wodopoju. Po safari powrót do hotelu na kolację (w restauracji 

lub w bomie na świeżym powietrzu) i nocleg. 

 

3. dzień – wczesna pobudka, czas na kawę i herbatę. Wyjazd 

na safari o wschodzie słońca w rezerwacie Mabula. Powrót do 

hotelu. Śniadanie. Czas wolny, podczas którego można zajrzeć 

na basen albo do sklepiku z pamiątkami. Lunch. Czas wolny – 

chętni mogą skorzystać z hotelowego SPA (dodatkowo płatne). 

Po podwieczorku safari o zachodzie słońca. Powrót do hotelu 

na kolację i nocleg. 

 

 
 

4. dzień – wczesna pobudka, czas na kawę i herbatę. Safari o 

wschodzie słońca w rezerwacie Mabula. Powrót do hotelu na 

śniadanie. Czas wolny. Opcjonalną atrakcją tego dnia będzie 



 
 

 

spotkanie ze słoniami, podczas którego w bliskiej, bezpiecznej 

atmosferze i etycznych warunkach poznamy te łagodne giganty. 

Doświadczymy intelektu, empatii, delikatnej natury i stadnej 

troski słoni, a także niezwykłej więzi, która może się zrodzić 

między słoniem a człowiekiem. Pogłaskamy te ogromne ssaki, 

ze zdumieniem odkrywając, jak miękka jest ich skóra, nawet na 

podeszwach stóp. Weźmiemy też udział w eksperymencie, który 

umożliwi słoniom zapamiętanie naszych imion i rozpoznanie nas 

po zapachu. Poznamy siedmiu podopiecznych rezerwatu 

Mabula: Mussinę, Shan, Nuanedi, Chishuru, Chovę, Belę i 

Zambeziego, a kompetentni, doświadczeni i przyjaźni 

opiekunowie opowiedzą nam o indywidualnej osobowości 

każdego słonia, ich cechach gatunkowych i codziennym życiu. 

To będzie dzień pełen inspiracji, słoniowych przygód i 

prawdziwej miłości do dzikiej natury!  

 

 
 

Po podwieczorku wyjazd na safari o zachodzie słońca w 

rezerwacie Mabula. Uroczysta kolacja na świeżym powietrzu 

pod dużym, dzikim afrykańskim drzewem figowym, z muzyką na 

żywo, graną przez lokalny zespół Marimba. Powrót na nocleg do 

Mabula Game Lodge.  

 

 
 

5. dzień – po śniadaniu wymeldowanie i transfer do 

Johannesburga. Czas na odkrycie osiedla Soweto – symbolu 

walki z apartheidem (polityką segregacji rasowej). Podczas 

wędrówki barwną dziś dzielnicą poznamy zgubną ideologię 

apartheidu, przejmujące losy lokalnych mieszkańców i ich 

współczesne życie. Przerwa na lunch w restauracji na świeżym 

powietrzu. Następnie transfer na lotnisko w Johannesburgu. 

Późnym popołudniem lot z Johannesburga do Kapsztadu (ok. 2 

godz.). Po przylocie do Kapsztadu krótki przejazd do miasta 

Stellenbosch (ok. 30 min), do doliny uchodzącej za winiarską 

stolicę RPA. Zameldowanie w pensjonacie i chwila relaksu. 

Kolacja w słynnej restauracji The Fat Butcher, do której 

wybierzemy się spacerem. Powrót do pensjonatu na nocleg. 

 

6. dzień – po śniadaniu przejazd do doliny win Franschhoek 

na zwiedzanie okolicznych winnic. Na początek zatrzymamy się 

w Colmant Wine Estate, specjalizującej się w 

południowoafrykańskim winie musującym, produkowanym 

tradycyjną metodą zwaną Method Cap Classic. Następnie 

zjemy lunch nad brzegiem rzeki i zwiedzimy winnicę The Holden 

Manz Wine Estate. Kolejną atrakcją na naszej trasie będzie 

degustacja win premium w Plaisir de Merle Wine Estate. 

Powrót do pensjonatu na odpoczynek. Na kolację wybierzemy 

się do The Glenelley Wine Estate, na obrzeżach Stellenbosch. 

Powrót do pensjonatu na nocleg. 

 

 
 

7. dzień – po śniadaniu ruszymy do winnicy Bartinney Wine 

Estate, gdzie skosztujemy wino i poznamy bioróżnorodność 

lokalnych upraw. Lunch w winnicy. Po południu degustacja wina 

i czekolady w winnicy Muratie. Późnym popołudniem powrót do 

Stellenbosch. Czas wolny. Dla chętnych wieczorne zwiedzanie 

miasteczka (w odległości krótkiego spaceru od pensjonatu 

znajduje się wiele restauracji i kawiarni). Powrót do pensjonatu 

na nocleg. 

 

8. dzień – po śniadaniu w pensjonacie wymeldowanie i transfer 

do doliny winiarskiej Paarl. Wybierzemy się na winne safari w 

Avondale Wine Estate. Na lunch i degustację wina udamy się 

do Glen Carlou Wine Estate. Przejazd do Kapsztadu i 

zakwaterowanie w hotelu tuż przy plaży Camps Bay. Czas 

wolny. Wieczorem uroczysta kolacja w restauracji Gold. Powrót 

na nocleg do hotelu. 

 

 
 

9. dzień – po śniadaniu wybierzemy się na wycieczkę po 

półwyspie Przylądkowym. Przejedziemy słynną drogą 

Chapmans Peak Road. W Parku Narodowym Góry Stołowej 

odwiedzimy Rezerwat Przyrody Przylądka Dobrej Nadziei, 



 
 

 

latarnię morską Cape Point i krzyżową latarnię nawigacyjną 

The Cape of Good Hope Beacon. Na plaży Boulders 

spotkamy afrykańskie pingwiny przylądkowe. Na lunch zjemy 

lokalne ryby w porcie Kalk Bay. Po południu czas na kąpiel na 

plaży Muizenberg lub w basenie St. James Tidal. Wieczorem 

kolacja i czas wolny w Camps Bay. Nocleg w hotelu. 

 

 
 

10. dzień – śniadanie w hotelu. Opcjonalnie: poranny spływ 

kajakiem po zatoce Granger w poszukiwaniu delfinów. City tour 

w Kapsztadzie. Odwiedzimy Bo-Kaap (Cape Malay Quarter) – 

dawną dzielnicę niewolników, słynącą z kolorowych domów, 

a także The Company Gardens – najstarszy park w RPA z XVII 

w. oraz afrykański bazar na Green Market Square. Lokalny 

lunch w Clark’s eatery. Po posiłku wjedziemy kolejką linową na 

Górę Stołową. Wieczorem pożegnalna obiadokolacja w 

restauracji The Belly of the Beast lub podobnej. Powrót do 

hotelu na nocleg. 

 

11. dzień – po śniadaniu czas wolny w hotelu. Późny check-out. 

Transfer na lotnisko w Kapsztadzie. Wylot do Krakowa. 

  

12. dzień – przylot do Krakowa i zakończenie naszej 

afrykańskiej przygody. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Safari w Afryce to przygoda życia dla każdego miłośnika dzikiej 

natury! Na szlaku emocjonującej wyprawy ujrzymy w naturalnym 

środowisku dumnych władców sawanny: lwy, słonie, bawoły, 

nosorożce czarne i lamparty, zaliczane do tzw. Wielkiej Piątki 

Afryki. Jakie inne budzące podziw i charakterystyczne dla 

lokalnego ekosystemu zwierzęta uda się nam zobaczyć o świcie 

i zmierzchu, w drodze do wodopoju albo podczas leniwej 

drzemki w cieniu baobabów i akacji? Przy dozie szczęścia i 

cierpliwości wypatrzymy nie mniej groźne hipopotamy, guźce i 

hieny, smukłe żyrafy, antylopy i skoczniki, fascynujące strusie, 

marabuty, sępy, żurawie rajskie i kolorowe dzioborożce. A gdy 

uważnie spojrzymy pod nogi, wśród aloesów i ciernistych 

krzewów, porastających czerwone jak cegła gleby, natrafimy na 

Małą Piątkę Afryki, reprezentowaną przez urokliwe ryjoskoczki, 

bawoliki czerwonodziobe, mrówkolwy, żółwie lamparcie i 

rohatyńce nosorożce. Dokąd jeszcze zaprowadzą nas tropy 

egzotycznej fauny i flory?  

 

 
 

Wino z RPA. Republika Południowej Afryki to raj dla koneserów 

wina! Winiarstwo narodziło się tu na przełomie XVI i XVII w., gdy 

francuscy hugenoci oraz żeglarze z Holenderskiej Kompanii 

Wschodnioindyjskiej przywieźli do Kapsztadu pierwsze sadzonki 

winogron francuskich, niemieckich, hiszpańskich i czeskich, 

obok których w XIX w. pojawiły się także winogrona 

amerykańskie. Winiarstwo Południowej Afryki łączy światowe 

bogactwo szlachetnych odmian winogron z tradycyjnymi 

europejskimi metodami fermentacji. RPA słynie z win 

czerwonych, różowych i białych, takich jak cabernet sauvignon, 

sauvignon blanc, merlot, chardonnay, shiraz, chenin blanc, 

viognier czy semillon. Winiarskim znakiem rozpoznawczym RPA 

jest wino pinotage. Powstało ono w 1924 r. ze skrzyżowania 

odmian pinot noir i cinsault w winnicy Stellenbosch, założonej 

już w 1690 r. i nazwanej na cześć holenderskiego gubernatora 

Simona van der Stela. W okolicach Kapsztadu znajdziemy 

dziesiątki zabytkowych i nowych winnic, malowniczo położonych 

w słonecznych, urodzajnych dolinach – w Paarl, gdzie warto przy 

okazji zobaczyć pomnik języka afrikaans, w Franschhoek, gdzie 

bije kulinarne serce kraju, a przede wszystkim w dolinie 

Stellenbosch, uznawanej za ojczyznę i stolicę winiarstwa RPA. 

 

 
 

Półwysep Przylądkowy. Nie trzeba jechać na Antarktydę, żeby 

zobaczyć na żywo pingwiny! Te urocze nieloty znajdziemy też u 



 
 

 

wybrzeży Atlantyku na południu Afryki, m.in. w Namibii, Angoli, 

Kongo, Gabonie oraz w RPA, gdzie występują one na półwyspie 

Przylądkowym, np. na plaży Boulders i w Rezerwacie Przyrody 

Przylądka Dobrej Nadziei. Pingwiny przylądkowe mają czarno-

białe łebki i białe brzuszki z charakterystycznym czarnym 

pasem. Podobnie jak arktyczni kuzyni, afrykańskie pingwiny są 

świetnymi nurkami – chętnie polują na ryby, kałamarnice i małe 

skorupiaki, a w wolnych chwilach wypoczywają stadnie na 

nadbrzeżnych skałach. Wody południowej Afryki pingwiny 

przylądkowe dzielą z innymi fascynującymi stworzeniami, do 

których należą foki, orki, delfiny i imponujące walenie 

południowe, często widywane w pobliżu wioski rybackiej Kalk 

Bay. Półwysep Przylądkowy w RPA roi się od skarbów przyrody 

także w zielonym gąszczu na lądzie – wśród morza barwnych 

kwiatów można wytropić bawolce rude, daniele, elandy, pawiany 

niedźwiedzie, wyderki białolice i co najmniej 250 gatunków 

ptaków. Do tej oazy naturalnego piękna dojedziemy z Kapsztadu 

Chapmans Peak Road – jedną z najbardziej malowniczych dróg 

RPA, gdzie na emocjonujących zakrętach strzeliste skały 

opadają wprost do Oceanu Atlantyckiego. 

 

 
 

Kapsztad to jedna z trzech stolic, najstarsze miasto i kolebka 

wielokulturowości RPA. Leży na południowym krańcu Afryki, nad 

Oceanem Atlantyckim, nieopodal Przylądka Dobrej Nadziei, 

owianego wśród żeglarzy złą sławą z powodu skalistych lagun, 

zdradliwych mielizn i silnych sztormów. Paradoksalnie, właśnie 

te niesprzyjające warunki przyrodnicze przyczyniły się do 

powstania miasta. Kapsztad założyli w 1652 r. Holendrzy, którzy 

osiedlili się tu po katastrofie statku Nieuwe Haarlem z 25 marca 

1647 r. Bogaty, rozciągający się u podnóża malowniczej Góry 

Stołowej port przejęli w 1806 r. Brytyjczycy. Kapsztad nosi wiele 

śladów kolonialnej przeszłości, pozostając miastem 

multietnicznym i otwartym na zróżnicowane wpływy. Zobaczymy 

tu Zamek Dobrej Nadziei z 1679 r. – najstarszy budynek, gdzie 

znajdowała się rezydencja gubernatorów holenderskich i 

brytyjskich, ratusze i wieże zegarowe w stylu kolonialnym, 

zabytki kultury Khoikhoi – pasterskiego ludu, zamieszkującego 

te ziemie od II w. p.n.e., a także synagogi, meczety i słynne 

kolorowe domy w dzielnicy Bo-Kaap, która stała się synonimem 

wyzwolenia. Od lat 60. XVIII w. w Bo-Kaap mieszkali 

sprowadzeni przez Holendrów niewolnicy z Azji i przybysze z 

różnych zakątków świata – pod koniec XX w. wcześniej 

obowiązkowo białe budynki przemalowano na jaskrawe barwy w 

manifeście wolności po zniesieniu niewolnictwa. 

 

 

 
 

Soweto jest symbolem walki apartheidem – polityką segregacji 

rasowej, obowiązującą w RPA w latach 1949–1994. Zgodnie z 

apartheidowską ideologią ludzi podzielono ze względu na ich 

wygląd, pochodzenie i zwyczaje na wyższą klasę „białych” 

(Afrykanerów) oraz niższe klasy „czarnych” i „kolorowych”. 

Dyskryminacja przejawiała się w szeregu decyzji politycznych i 

gospodarczych oraz nowych konwenansów społecznych. 

Czarni i kolorowi utracili prawa polityczne i musieli podejmować 

ciężkie, nisko płatne prace fizyczne. Obowiązywał zakaz 

mieszanych małżeństw i kontaktów seksualnych. Ludzie z 

różnych klas mieli osobne szkoły i uczelnie, kina, restauracje, 

środki transportu publicznego, a także oddzielne dzielnice – dla 

czarnych i kolorowych zakładano w nieprzyjaznych częściach 

kraju swoiste rezerwaty, czego przykładem jest Soweto (skrót 

od South Western Townships), czyli zespół wydzielonych osiedli 

miejskich dla czarnoskórej i kolorowej klasy robotniczej, 

powstały w 1954 r. na obrzeżach Johannesburga. Pierwsi jego 

mieszkańcy zostali siłą przesiedleni z dzielnicy Sophiatown, 

którą zrównano z ziemią, „zdezynfekowano”, odnowiono i 

oddano białym rodzinom. Z powodu fatalnych warunków 

socjalnych i ekonomicznych Soweto szybko stało się 

najgorszym miejscem na Ziemi. Przez 20 lat bratobójcze walki 

plemion Zulu i Xhosa o władzę nad krajem w przyszłości, 

morderstwa, rosnąca przestępczość, skrajna bieda i szerzące 

się choroby były tu na porządku dziennym. 16 czerwca 1976 r. 

w Soweto doszło do rzezi, która doprowadziła do upadku 

apartheidu. Czarnoskórzy uczniowie wyszli wówczas na ulice w 

proteście przeciwko nauczaniu w języku afrikaans, który był 

przez rdzennych mieszkańców uważany za język białych 

najeźdźców. Krwawo stłumione manifestacje ponownie zwróciły 

oczy świata i ONZ na problem segregacji rasowej w RPA. 

Demontaż totalitarnej ideologii apartheidu trwał do lat 90.  W 

1981 r. znowelizowano Afrykańską Kartę Praw Człowieka i 

Ludów, a w 1994 r. wypuszczony z więzienia Nelson Mandela, 

przywódca ruchu oporu przeciwko apartheidowi, został 

prezydentem RPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Safari & Wine w RPA 12 dni 

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− międzynarodowe przeloty na trasie Warszawa – Johannesburg i 

Kapsztad – Kraków, 

− wewnętrzny przelot na trasie Johannesburg – Kapsztad lokalnymi 

liniami, 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (bus – klimatyzacja, Wi-

Fi, radio), 

− auta terenowe na safari, 

− noclegi w pensjonatach i hotelach klasy 4*,  

− wyżywienie (śniadania, lunche, kolacje), 

− uroczysta kolacja z muzyką na żywo, 

− degustacja wina w winnicach, 

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych atrakcji, 

− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika,  

− zwiedzanie w kameralnych grupach,  

− butelka wody mineralnej (0,5 l) dla każdego uczestnika, codziennie, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy. 

 

Cena nie obejmuje: 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych, 

− usług SPA w hotelach, 

− atrakcji oznaczonych jako fakultatywne – sesja ze słoniami, kajaki,  

− napiwków lokalnych, 

− napojów alkoholowych i bezalkoholowych do posiłków w programie 

wycieczki, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług niewymienionych w programie wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noclegi: 

 

− Prowincja Limpopo (Bela Bela) – Mabula Game Lodge to 4* hotel z 

krytymi strzechą domkami w charakterystycznym afrykańskim stylu. 

Położony pośród bujnej zielonej roślinności górskiej, idealnie wtapia 

się w otaczającą przyrodę za sprawą naturalnego designu i 

architektury. W hotelu znajdują się ponadto restauracja z dużym, 

słonecznym tarasem, boma – jadalnia na świeżym powietrzu używana 

na okazjonalne wieczory, The Mvubu Deck – przestrzeń imprezowa, 

wspólny salon, bar, sala konferencyjna, basen i SPA (basen 

bezpłatny, pozostałe usługi płatne dodatkowo). 

− Stellenbosch – Bonne Esperance to butikowy pensjonat położony w 

uroczej dolinie Stellenbosch, znanej z majestatycznych gór, bujnych 

winnic oraz bogactwa historii, sztuki i kultury. Pensjonat mieści się w 

wiktoriańskiej willi z 1907 r., która zachowała urok starego świata w 

połączeniu z nowoczesnymi, komfortowymi udogodnieniami. 

Pensjonat leży w odległości krótkiego spaceru od historycznego 

centrum miasta, gdzie znajduje się wiele sklepów, restauracji i 

kawiarni.  

− Kapsztad – Fayrways on the Bay to niewielki, uroczy 4* hotel, leżący 

zaledwie 100 m od plaży Camps Bay. Z jednej strony oferuje widok na 

Ocean Atlantycki, z drugiej zaś na rysującą się w oddali, 

monumentalną Górę Stołową. Malownicze otoczenie i dostępne w 

hotelu wygody umilają każdy pobyt.  
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