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ETELÄ-AFRIKKAAN

Kapmaa – Hyväntoivonniemi – Kapkaupunki – Soweto – Pilanesberg (safari)
Etelä-Afrikan matkalla tutustumme Kapmaahan, missä
Atlantin ja Intian valtameren vedet kohtaavat
Hyväntoivonniemen edustalla. Kohteenamme ovat
Kapkaupunki ja viinitilat. Lennämme Johannesburgiin ja
näemme vastakohtien Soweton. Jatkamme bussilla
Pilanesbergin kansallispuistoon, jossa tavoitteenamme on
nähdä villieläinten ”Big Five”.

noustessa puistoajolla. Aamiaisen jälkeen voi rentoutua uimaaltaalla tai nauttia lodgen maksullisista kauneushoidoista. Iltapäivällä teemme toisen puistoajon. Liikumme eläinten ollessa
aktiivisimmillaan aikaisin aamulla ja illansuussa. (A, L, P)

A=aamiainen, L=lounas, RL=retkilounas, P=päivällinen (Safarilla on täysihoito, muuten puolihoito paitsi 6. matkapäivänä)

Pilanesberg – Johannesburg – 10. päivä, lauantai 7.11. Aamupäivällä voi nauttia Bakubung Lodgen tarjonnasta. Innokkaimmat
ehtivät vielä lisämaksulliselle aamusafarille. Lounaan jälkeen
ajamme bussilla Johannesburgin lentokentälle, josta klo 20.35
lentomme lähtee (Qatar Airways) Dohan kautta Suomeen. (A, L).

Pilanesberg (– Sun City) – 9. päivä, perjantai 6.11. Varhaisen
aamusafarimme ja aamiaisen jälkeen voi tutustua omatoimisesti Pilanesbergin kupeessa sijaitsevaan maksulliseen Sun Cityn
vapaa-ajankeskukseen. Alueella on hulppeita rakennuksia ja
golfkenttiä. Iltapäivällä teemme puistoajon. (A, L, P)

1. päivä, torstai 29.10. Lähtö Helsingistä (Qatar Airways)
klo 16.25 Dohan kautta (Qatar Airways) Kapkaupunkiin.
Simon’s Town – 2. päivä, perjantai 30.10. Saavumme Kapkaupunkiin klo 11.05. Jatkamme Simon’s Townin pieneen rannikkokaupunkiin. Majoitumme 3 yöksi hyvään Quayside-hotelliin (****). Iltapäivällä seuraamme läheisellä rannalla afrikanpingviiniyhdyskunnan puuhia. Tervetulopäivällinen. (RL, P)

11. päivä, sunnuntai 8.11. Saavumme Helsinkiin klo 13.55
Matkapäivät: 29.10.2020–08.11.2020
Matkan hinta: 3.390 €
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 484 €)
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 650 €

Hyväntoivonniemi – 3. päivä, lauantai 31.10. Hyväntoivonniemellä saa käsityksen Kapin alueen välimerellisestä ilmastosta. Siellä kasvaa yli 8500 kasvilajia. Saatamme kansallispuistossa
nähdä kapinvuoriseepran tai valkopäätopin. Palaamme hotelliin iltapäivällä. (A, L)

Lisäretki: Robben Island 45 €
Ennakkomaksu 550 €/hlö. Peruutusehdot B
Matkan hintaan sisältyvät:
– reittilennot turistiluokassa
– lentokenttäkuljetukset matkakohteissa
– majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainituissa
tai vastaavissa hotelleissa ja lodgessa
– safarilla täysihoito, muualla puolihoito paitsi 6. matkapäivänä
– ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket pääsymaksuineen
sekä puistojen sisäänpääsymaksut
– palvelupalkkiot ja kantajamaksut lodgessa ja hotellissa
– lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut
– juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille
– suomalainen matkanjohto

Kapmaan viinialueet – 4. päivä, sunnuntai 1.11. Ajamme
Constantian laaksoon viinitilalle maistelemaan viinejä ja syömään kevyen lounaan. Ajamme Chapman’s Peak -maisemareittiä Atlantin rantaa seuraillen tutustumaan hyväntekeväisyysjärjestö The Underdog Projectiin, jossa lapset oppivat empatiaa ja
ottamaan vastuuta hoitaessaan koiria. Iltapäivällä käymme vielä toisella viinitilalla. (A, RL)
Simon’s Town – Kapkaupunki – 5. päivä, maanantai 2.11. Tutustumme Kapkaupunkiin nousemalla kaapelihissillä Pöytävuorelle (säävaraus). Teemme kiertoajelun ennen majoittumista 2
yöksi hyvään Commodore-hotelliin (****). Se sijaitsee Waterfrontin kauppakeskuksen vieressä. (A, L)

Ryhmän minimikoko 15. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Matkan hinta perustuu 14.1.2020 voimassa olleisiin tariffeihin ja
valuuttakursseihin.

Kapkaupunki – 6. päivä, tiistai 3.11. Vierailemme läheisessä
townshipissä ja mahdollisuuksien mukaan sen koulussa. Iltapäivällä voi tehdä lisämaksullisen (45 €) retken Robben Island -vankilasaarelle (säävaraus), jossa Nelson Mandela vietti lähes 18
vuotta. Kansainväliselle ja englanninkieliselle retkelle ilmoittautuminen jo matkaa varatessa. (A)
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Kapkaupunki – Soweto – Pilanesberg (safari) – 7. päivä, keskiviikko 4.11. Lento Kapkaupungista Johannesburgiin. Tutustumme Sowetoon ja sen historiaan. Alueella on hökkeleiden lisäksi upeita paikallisten julkkisten taloja. Käymme Nelson Mandelan kotimuseossa (www.mandelahouse.co.za).
Sowetosta ajamme bussilla vajaa 3 tuntia Pilanesbergin kansallispuistoon. Puistossa on runsas eläimistö ja lintuharrastajille
paljon kiikaroitavaa. Majoitumme 3 yöksi hyvään Bakubung
Lodgeen (****). Safaritunnelmaan pääsemme Boma-grilli-illallisella, Afrikan tähtitaivaan alla (säävaraus). (A, RL, P)
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Varaa matka
Kaukomatkatoimisto Olympia
p. 09 6962 770 tai
www.olympia.fi
tai Yrjönkatu 9, Helsinki.

Pilanesberg – 8. päivä, torstai 5.11. Päivämme alkaa auringon
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