
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ЮАР И ЗИМБАБВЕ 
 

Кейп Таун, Йоханесбург, Сън Сити, Претория, провинция Мпумаланга, Национален 

парк Крюгер и Водопадите Виктория 

 

ПРОГРАМА: 

Ден 1 
Полет от София до Кейп Таун. 
  
Ден 2 
Кацане в Кейп Таун. Обзорна туристическа обиколка на града, включваща Adderley Street, 
Company Gardens, където се намират сградите на Парламента, квартала Кейп Малай, върха 
Сигнал, крайбрежието Виктория и Алфред, замъка Добра Надежда. След края на 
туристическата обиколка - настаняване в хотела. 
 
Ден 3 
Закуска. Целодневен тур до Нос Добра Надежда, включващ посещение на Залива Хаут,   
преминаване през предградията на Сий Пойнт, плажовете на Кампс Бей, дванадесетте 
Апостоли, пътуване по панорамния път Чапманс Пийк, природния резерват Кейп Пoйнт и 
полуостров Кейп, Нос Добра Надежда – мястото, където се срещат Атлантическият и 
Индийският океан, екскурзия до колонията с пингвини на плажа Болдърс, имението Groot 
Constantia, ботаническите градини Кирстенбош с включен обяд в крайбрежен ресторант. 
Връщане в Кейп Таун и нощувка в хотела. 
 
Ден 4 
Закуска. Целодневен винен тур на полуостров Кейп и Тейбъл Маунтин. Програмата започва с 
пътуване с кабинков лифт до известния връх Тейбъл Маунтин, от където се разкрива 
удивителна панорамна гледка към града и полуостров Кейп. Следва тур на най-известния 
винарски район в ЮАР - Стеленбош с дегустация във винарната KWV, посещение на музея 
Village Museum и известния магазин на Oom Samie. Връщане в Кейп Таун и нощувка в хотела. 
 
Ден 5 
Закуска и напускане на хотела. Трансфер до летище Кейп Таун за полет до Йоханесбург. 
Пристигане на летището в Йоханесбург и трансфер до хотела.  Свободно време или 
допълнителна туристическа програма.  
 
Ден 6 
Закуска. Целодневна туристическа програма в Голд Рийф Сити, Совето и Йоханесбург, 
включваща посещения на старинните къщи, превърнати в музеи, слизане под земята и 
разглеждане на една от първите златни мини в района на Йоханесбург, леярна за злато, 
площада на Свободата в Совето, седалището на Нелсън Мандела, мемориалът Хектор 
Петерсон, старата къща на Нелсън Мандела, имението на Уини Мандела, градския център, 
Newtown Cultural Precinct и кметството в Йоханесбург. Нощувка в хотела. 
 
Ден 7 
Закуска. Отпътуване за Сън Сити – най-известния курорт в ЮАР, прочут с хотелите, казината, 
игрищата за голф и развлекателните си комплекси. Свободно време в Сън Сити. Възможност 
за обиколка на казината или посещение на Valley of Waves - един от най-съвременните водни 



паркове в света. В късния следобяд - отпътуване за Претория и настаняване в хотел. 
 
Ден 8 
Закуска. Туристическа обиколка на Претория, включваща посещение на правителствените 
сгради, където е седалището на президента, площада Чърч Скуеър – историческия център на 
града, Мелроуз Хаус, Монумента Фортрекер. Следобяд - отпътуване към северните райони на 
провинция Мпумаланга. Настаняване в хотел, вечеря и нощувка. 
 
Ден 9 
Закуска. Отпътуване за националения парк Крюгер – един от най-големите резервати на 
планетата, разположен на площ от 2 000 000 хектара, дом на "5-те големи" - бивол, леопард, 
лъв, слон и носорог.  Настаняване в хотел Protea Hotel Kruger Gate, намиращ се на границата на 
парка Крюгер. Следобяд – сафари в парка и наблюдение на дивите животни в естествена им 
среда. Вечеря в ресторанта на хотела. 
 
Ден 10 
Ранно сутрешно сафари в резервата и наблюдение на дивите животни. Следва връщане в 
хотела, закуска и свободно време. Следобедно сафари в парка Крюгер. Връщане в хотела за 
вечеря и нощувка. 
 
Ден 11 
Закуска. Отпътуване от парка към южната част на провинция Мпумаланга. Разглеждане на 
природните феномени и историческите забележителности по Панорамния Път – Прозореца на 
Господ, Щастливите Понори на Бурк, Блайд Ривър Каньон, "Трите рондавели". Настаняване в 
хотела, вечеря и нощувка. 
 
Ден 12 
 Закуска и отпътуване за Йоханесбург. 
Полет от Йоханесбург до София ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПЪТУВАНЕТО ДО 
ВОДОПАДИТЕ ВИКТОРИЯ. 
 

ПАКЕТ УСЛУГИ: 
- Самолетни билети за международните и вътрешните полети: 
* София – Кейп Таун и  Йоханесбург – София на BritishAirways и TurkishAirlines; 
* Кейп Таун – Йоханесбург; 
- 3 нощувки с включени закуски, в двойна стая в хотел 4* в Кейп Таун; 
- 2 нощувки с включени закуски, в двойна стая в хотел 4* в Йоханесбург; 
- 1 нощувка с включена закуска, в двойна стая в хотел в 4* Претория; 
- 1 нощувка с включена закуска и вечеря, в двойна стая в хотел 4* в Северна Мпумаланга; 
- 2 нощувки  с включени закуски и вечери, в двойна стая в хотел 4* на входа на националния 
парк Крюгер; 
- 1 нощувка с включена закуска и вечеря, в двойна стая в хотел 4* в Южна Мпумаланга; 
- Трансфери летище-хотел-летище в Кейп Таун и Йоханесбург; 
- 1 обяд в крайбрежен ресторант, по време на екскурзията до нос Добра Надежда; 
- Всички такси за посещение на резерватите и парковете по програмата; 
- Две следобедни и едно сутрешно сафари в национален парк Крюгер с открити джипове и 
квалифицирани рейнджъри; 
- Туристическа виза за ЮАР; 
- Здравна застраховка с покритие 10 000 евро; 
- Водач-придружител на групата от България; 
- Всички екскурзии и входни такси за обектите, упоменати в програмата в Кейп Таун, Нос 
Добра Надежда, Йоханесбург, Совето, Голд Рийф сити, Преротия, Национален Парк Крюгер, 
провинция Мпумаланга: 
* Билет за лифта до Тейбъл Маунтин и парковите такси; 
* Парковите такси за Залива Хаут и резерват Кейп Пoйнт; 
* Eкскурзия с кораб до колонията с пингвини на плажа Болдърс; 
* Входните такси за имението Groot Constantia и ботаническите градини Кирстенбош; 



* Винен тур с дегустация на вина във винарната KWV; 
* Посещение на музея Village Museum в гр. Стеленбош; 
* Входните такси за Голд Рийф сити, златната мина и леярната за злато; 
* Входните и паркови такси за национален парк Крюгер, Блайд Ривър Каньон, "Трите 
рондавели".  

 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА 

Дестинация Хотели 

Кейп Таун Townhouse hotel 4* или подобен 

Йоханесбург Protea Hotel Balalaika 4* или подобен 

Претория Court Classique Hotel 4* или подобен 

Северна Мпумаланга Critchley Hackle 4* или подобен 

Крюгер Protea Hotel Kruger Gate 4* или подобен 

Южна Мпумаланга Lone Creek River Lodge 4* или подобен 

 

ВЪЗМОЖНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА С ПЪТУВАНЕ ДО ВОДОПАДИТЕ 
ВИКТОРИЯ 
  
Ден 13 
Настаняване и нощувка в хотел на летище Йоханесбург. 
  
Ден 14 
Трансфер до летище Йоханесбург за полет до Ливингстън/водопадите Виктория. Трансфер и 
настаняване в хотела. Свободно време. По залез слънце – круиз по река Замбези. Връщане в 
хотела и нощувка. 
  
Ден 15 
Закуска и сутрешен тур до водопадите известни като “Гърмящия пушек”. 
Следобед - свободно време и възможност за допълнителна туристическа програма: рафтинг 
по река Замбези, тур с хеликоптер над водопадите, разходка със слон (срещу допълнително 
заплащане). Нощувка. 
  
Ден 16 
Закуска и трансфер до летище Водопадите Виктория/Ливингстън за полет до Йоханесбург. 
Полет от Йоханесбург за София. 

ПАКЕТ УСЛУГИ: 
- Самолетен билет Йоханесбург – Ливингстън/ Водопадите Виктория – Йоханесбург ; 
- 1 нощувка с включена закуска, в двойна стая в хотел в района на летище Йоханесбург; 
- 2 нощувки с включени закуски, в двойна стая в хотел на Водопадите Виктория; 
- Трансфери летище - хотел - летище Йоханесбург и Ливингстън/Водопадите Виктория; 
- Вечерен круиз по река Замбези; 
- Тур на Водопадите Виктория; 
- Входни такси за парка, в района, на който се намира водопада; 
- Виза за Зимбабве/Замбия. 

Дестинация Хотели 

Йоханесбург 
THE SAFARI CLUB SA HOTEL или 
подобен 

Водопадите 
Виктория 

The Kingdom at Victoria Falls или 
подобен 

 

http://www.townhouse.co.za/
http://www.balalaika.co.za/
http://www.courtclassique.co.za/
http://www.urbanhiphotels.com/our-hotel-accommodation/critchley-hackle
http://www.proteahotels.com/protea-hotel-kruger-gate.html
http://www.lonecreek.co.za/
http://www.safariclubsa.co.za/
http://www.africansunhotels.com/

