KRUGER PARK in CAPE TOWN 2012
Obisk parka Kruger je posebno doživetje. Vsa ta množica živali, ki so včasih
prav nesramno skrite, včasih pa se ti ne umaknejo s poti, področje BIG 5
(lev, slon, bivol, nosorog in leopard) ter druge živali, od ptic do povodnih
konjev, antilop, zeber in vse to v čudoviti okolici rek, gozdov in grmičevja
mopane. Ker bomo sedem dni v privatnem delu parka, se bomo lahko vozili
tudi po brezpotjih in izstopali iz avtomobila – kar v javnem delu parka ni
dovoljeno. Zadnje 4 dni pa skok v Cape Town, čudovito mesto z mnogimi
ogledi (po želji) zgodovinskih in naravnih znamenitosti (zapor Mandele,
Mizasta gora, ogled morskih psov iz kletke – iz oči v oči, Rt dobre nade,…).

Program:
Iz letališča v Hoedspruitu imamo urejen prevoz do parka in nazaj, letalo do
Cape towna in nazaj v Johanesbourg. V parku Kruger nas čaka terensko
vozilo brez strehe in oken – deset sedežev, ki bo rezervirano samo za našo
skupino in nam bo vedno na voljo. Z nami pa bosta ves čas tudi ranger in
tracker.
Vseh 7 dni nas čaka luksuzno prenočišče – polni penzion v privatnem lodgu
(4*) v dvoposteljnih hiškah-rondavelah. Nam bodo predvsem pomembne
nove možnosti fotografiranja – ki so brezmejne. Tukaj ni meja in urnikov.
Ravno tako imamo avto, vodiča in stezosledca samo zase, urnik si
prilagajamo glede na naše želje (rjovenje levov nas požene v avto sredi
noči, če želimo seveda) in pripeljemo se lahko tako blizu, kolikor nam
dopustijo čuvaji – in verjemite, to je zelo blizu ali manj 
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Predviden urnik je prvi dan (01.09.2012) prihod v Hoedspruit okoli 12 ure,
prevoz do kampa (organizira lastnik kampa) in nato polodne že prvi safari.
Nato vsak dan zjutraj okoli 6 ure do 9.30-10.00 safari in okoli 15.30
popoldanski safari do noči, prihod v kamp po trdi temi do 18.30, če pa je kaj
zanimivega pa tudi kasneje, vmes kosilo, počitek, fotografski nasveti,
vprašanja, obdelava…

08.09.2012 pa po jutranjem safariju odhod na letališče v Hoedspruitu,
prevoz do Johanseburga in nato v Cape Town ali domov za tiste, ki ne želijo
v CT.
Cape Town – prebivanje (3 noči) v hotelu z zajtrkom, prevoz iz letališča in
nazaj. Možnost ogledov, ki niso zajeti v ceni, ki se začnejo v hotelu in vas
nazaj tudi vrnejo. Cape Town izbran med popotniki za eno najbolj
priljubljenih lokacij, ponuja mnogo. Izbirate lahko (samo nekaj možnosti)
obisk Roben Island – zapor Nelsona Mandele, Botanični vrtovi, stari del
mesta, obisk okoliški “vinskih” mest, potapljanje z morskimi psi (v
kletkah),…
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Kaj je zajeto v ceni:
 Prevoz iz letališča v Hoedspruitu do Krugerja ( cca 30min) – 10sedežni kombi
 Prevoz iz Johanesburga do Cape Towna in nazaj z letalom
 7 nočitev v lodgih v Ballule Natural Reserve in 3 nočitve v Cape Townu
 Vse safari vožnje v 10-sedežnem odprtem terenskem vozilu, samo za
našo skupino, največ 2 fotografa na eno vrsto v avtu (3 sedeži)
 Dnevne takse za park
 7-krat polni penzion Kruger in 3-krat nočitev in zajtrk (Cape Town)
 Voda, topli napitki in sokovi pri zajtrku, sok, pivo ali topli napitki ob
sončnem zahodu (na vožnji) v Krugerju
 Šofer – vodič - ranger
 Adapterji iz JAR električnega priključka na naš slovenski
 Nasveti za fotografiranje (tisti, ki jih boste želeli)
 Možnost prenosa fotografij iz vaših kartic na zunanje diske ali image
tanke – arhiviranje posnetkov (po predhodnem dogovoru).
Kaj ni zajeto:
 Prevoz iz Slovenije do Hoedspruita in nazaj
 Viza ja JAR (cca 100 EUR ali cca 50 EUR, če sami pošljete na Dunaj)
 Antimalariki (ki so priporočljivi za park Kruger) ali druga zdravila
 Brezalkoholne in alkoholne pijače, razen vode
 Hrana in pijača v Cape Townu
 Aktivnosti v Cape Townu
 Zdravstveno zavarovanje (mednarodno – je obvezno) in turistično
zavarovanje oz. zavarovanje opreme
 Enoposteljna soba (doplačilo 400 evrov)
 Ostalo, kar ni opisano v programu.
 Predvideni termin je od 1.9.2012 do 11.09.2012.
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Cena




aranžmaja:
cca 2.590 evrov – vezano na tečaj EUR-ZAR
cca 1.980 evrov – BREZ IZLETA V CAPE TOWN, samo 7 dni safarija
cca 400 evrov doplačilo za enoposteljno sobo

Način plačila:

700,00 EUR je potrebno vplačati ob prijavi

razliko pa do 90 dni pred odhodom
Št. udeležencev:
 Najmanj 5,
 največ 7 (vključno z menoj). Lahko tudi manj, samo potem se cena na
osebo zviša.
Ker se kampi hitro polnijo, ni veliko časa, da potrdimo vse rezervacije, zato
je rok za prijavo 15.03.2010 (plačilo avansa do 20.03.2010).
Prijave (in morebitna vprašanja) prosim na e-mail:
info@nature-phototours.com ali gorazd.golob@amis.net
ali mobilni telefon: 031 329 667
Fax.: 03 490 39 54
Naslov: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
Lep pozdrav, Gorazd Golob
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