
Revelion Africa de Sud   
Circuit & Sejur Sun City / Cascadele Victoria (Zambia) 

 
 

 
program avion 13 zile   

 

Ziua 1. BUCUREȘTI – CAPE TOWN 

Întâlnire cu însoțitorul de grup în aeroportul Henri Coanda (Otopeni), îmbarcare și zbor spre Cape Town via Istanbul. 

Noapte și cină la bord. 

Ziua 2. CAPE TOWN 

Sosire în Cape Town, care (dacă starea vremii permite) se va putea admira mai întâi de pe Table Mountain, înalt de 1086 m, 

unde se ajunge cu telecabina. Continuare cu un tur panoramic admirând Castelul, Parlamentul, Primăria, Slave Lodge si 

Cartierul Malay Bo-Kaap. Cazare în Cape Town la Protea Hotel Victoria Junction sau similar. 

Ziua 3. CAPUL BUNEI SPERANȚE 

Mic dejun. Plecare cu autocarul spre Hout Bay pentru o mini croazieră până la insula Duiker unde se vor vedea colonii de 

foci.  Continuare spre  Rezervația Capului Bunei Speranțe ajungând la Cape Point, urmată de Simon’s Town si colonia de 

pinguini Jackass (pinguinii africani) de la Boulder’s Beach. Ultima oprire va fi la Grădina Botanică Kirstenbosch. Întoarcere la 

hotel. 

Ziua 4. CAPE TOWN -  ZONA VITICOLĂ CU DEGUSTARE DE VIN 

Mic dejun. Timp liber in Cape Town pentru explorarea orasului pe cont propriu sau excursie optionala in zona viticola 

(Franschhoek, Stellenbosh), cu degustare de vinuri. Intoarcere si cazare in Cape Town. 

Ziua 5. CAPE TOWN – JOHANNESBURG 

Mic dejun. Transfer la aeroport și zbor spre Johannesburg. Sosire și tur panoramic al centrului istoric: Constitution Hill, 

Carlton Center, Podul Nelson Mandela, Brixton Tower. Cazare Johannesburg- Sandton Southern Sun Katherine Street Hotel 

sau similar. 

Ziua 6. JOHANNESBURG - KRUGER NATIONAL PARK 

Mic dejun. Plecare spre Kruger National Park unde se întâlnesc  ‘Cei Cinci Magnifici ai Africii’ (The Big Five) – leul, leopardul, 

elefantul, rinocerul și bivolul. Se va face prima ieșire în rezervație în autovehicule speciale, împreună cu ghizi locali calificați, 

până la apusul soarelui.  Cină și cazare în lodge Hippo Hollow Country Estate, zona Parc Kruger. 

Ziua 7. KRUGER NATIONAL PARK 

Mic dejun. Dimineața devreme, o nouă ieșire în rezervație în care se vor putea întâlni nenumărate animale sălbatice în 

habitatul lor natural, precum gazele, antilope gnu, bizoni, rinoceri, elefanți, hiene, șacali, girafe, lei, leoparzi, gheparzi etc. 

Prânz sub formă de picnic în timpul safariului. Întoarcere în lodge pentru cină și cazare. 

Ziua 8. KRUGER NATIONAL PARK – CANIONUL BLYDE RIVER - PRETORIA  

Mic dejun. Plecare spre Pretoria parcurgând Panorama Route, trecând prin canionul Blyde River, unde se vor vedea: Wonder 

View, Bourke's Luck Potholes, the Three Rondavels. Sosire Pretoria și cazare Hotel Centurion sau similar. 

Ziua 9. PRETORIA & MINELE DE DIAMANT CULLINAN – SUN CITY 

Mic dejun. Se vizitează Pretoria cu Voortrekker Monument, Church Square, Kruger House, Primăria, Melrose House, cartierul 

guvernamental Union Building. Excursia continuă cu vizita faimoaselor Mine de Diamant Cullinan. Intoarcere in Pretoria si 

cazare.  

 

 

 

 

 

 

 BONUS : vizita în Parcul Kruger, Panorama Route, Pretoria & Sun City !   ● BONUS : asigurare medicală și storno !  

 
 

 
 
 



 

Optiunea A (Sejur in SUN CITY) 

 

Ziua 10. SUN CITY & LEAGĂNUL OMENIRII  

Mic dejun. Plecare spre Sun City. Sosire si timp liber pentru relaxare si vizite individuale. Cazare la același hotel. 

Ziua 11. SUN CITY 

Mic dejun. Zi dedicată în întregime relaxării și vizitelor individuale în Sun City sau excursie optională (disponibil doar în 

engleză cu ghid local)  la unul dintre cele mai interesante situri sud-africane din Patrimoniul Mondial UNESCO: ansamblul 

Maropeng-Sterkfontain.. Cazare la același hotel. 

Ziua 12 SUN CITY - JOHANNESBURG  

Mic dejun. Timp liber în Sun City până la transferul la aeroport pentru reuniurea cu restul grupului și însoțitorul de grup 

urmat de zborul de întoarcere în tară via Istanbul. Noapte și cină la bord. 

Ziua 13. BUCUREȘTI 

Aterizare pe aeroportul din Istanbul, iar după o scurtă escală, îmbarcare pentru zborul spre București, ultima etapă a acestei 

călătorii. Sosire în București în cursul dimineții. 

 

Optiunea B (Excursie in Zambia – Cascadele Victoria cu ghidul român insoțitor) 

 

Ziua 10. CASCADELE VICTORIA – ZAMBIA   

Mic dejun. Transfer la aeroportul din Johannesburg pentru zborul spre Zambia, într-o excursie (cu însoțitorul român de 

grup) prilej de a admira cea mai mare cascadă din lume – Victoria Falls. Sosire în Livingstone și transfer la hotelul situat în 

apropierea cascadei. Croazieră la apus de soare pe râul Zambezi (inclusă). Cazare Avani Vic Falls Resort. 

Ziua 11. CASCADELE VICTORIA 

Mic dejun. Dimineața este consacrată turului cascadei numită de localnici Mosi-oa-Tunya – fumul care tună. Atenție, aici 

este nevoie de pelerină! Cazare la același hotel în Livingstone. 

Ziua 12. LIVINGSTONE - JOHANNESBURG 

Mic dejun. Timp liber pentru relaxare înainte de transferul la aeroportul din Livingstone pentru prima etapă a călătoriei spre 

casă. Zbor spre Johannesburg. După o scurtă escală și reunirea cu grupul rămas în Sun City, îmbarcare în zborul spre 

Europa. Noapte și cina la bord. 

Ziua 13. BUCUREȘTI 

Aterizare pe aeroportul din Istanbul, iar după o scurtă escală, îmbarcare pentru zborul spre București, ultima etapă a acestei 

călătorii. Sosire în București în cursul dimineții. 
 

SERVICII INCLUSE: NU SUNT INCLUSE IN COSTUL PROGRAMULUI: 

 
 transport cu avionul pe ruta București – Cape Town / 

Johannesburg-București cu escală; 
 transport cu avionul pe ruta Cape Town – Johannesburg; 
 taxe de aeroport pentru zborurile internaționale și zborul 

intern; 
 transferurile cuprinse în program, transport  pe durata 

programului cu autocar/minibus licențiat și cu mașini de 
teren speciale pe durata safariului; 

 intrările la obiectivele turistice și în rezervații: 
 cazare 10 nopti cu mic dejun în cameră dublă, în 

hoteluri/lodgeuri de 3-4* (norme locale); 
 1 prânz și 2 cine conform program; 
 însoțitor român pe durata traseului; 
 asigurare medicală + storno (*valoare storno asigurată – 

până la  8.500 lei / călătorie. 

 
 taxă de viză și procesare Africa de Sud (se achită 
obligatoriu la înscriere): 55 €; 
● bacșisuri (se achită obligatoriu la însoțitorul de 
grup): 5 € / pers/zi; 
● Cină festivă de Revelion în Restaurantul Gold cu 
transferuri dus-întors:130 € (opțiunea se face doar 
la înscriere)  ; 
● excursiile opționale; 
 intrările la obiectivele turistice vizitate; 
● alte servicii decât cele menționate. 
 

 
 

PLECARI TARIF DUBLA / ADULT 
SUPLIMENT SINGLE 

/ ADULT 

29 decembrie / Opțiunea A (Sun City) 2769 € 599 € 

Tarif Early Booking optiunea A 2605 € 599 € 

29 decembrie / Opțiunea B (Zambia – Cascadele Victoria) 3389 € 685 € 

Tarif Early Booking / Opțiunea B  3225 € 685 € 

 



Nu se acordă reduceri pentru a treia persoană adultă în cameră. Grup minim 25 pers. Pentru un grup de 20-24 pers, tariful se 
majorează cu 135 €/ pers.  Reducere Early Booking până la 15.07.2019. Reducerile nu se cumuleaza! 

 
 

 

 EXCURSII ȘI ACTIVITĂȚI OPȚIONALE: 
■ Zona viticolă (Franschhoek, Stellenbosh): 55 €  

 
Orar de zbor (compania Turkish Airlines) – ore locale: 
 

29-Dec 
București 21:15 Istanbul 23:50 

Istanbul 02:25 Bangkok  12:35 (30-Dec) 

08-Ian  
Bangkok 19:15 Istanbul 06:05  

Istanbul 08:15 București 08:35 

     

 

OBSERVATII: 

Transferuri GRATUITE la / de la Aeroportul Henri Coanda din urmatoarele zone: 

MOLDOVA: (firma: AutoVip, Zuzu, Transfero) 

-              Iasi, Roman,Barlad, Vaslui, Bacau, Onesti, Adjud, Panciu, Galati, Tecuci, Braila, Focsani, Rm.Sarat, Buzau 

SUD EST: (firma Direct Aeroport) 

-              Constanta, Mangalia, Fetesti, Cernavoda 

CENTRU – VEST (firma Direct Aeroport) 

-              Fagaras, Zarnesti, Brasov, Busteni, Azuga, Sf.Gheorghe 
 
 

CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE:  

Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
Tarifele sunt in euro / persoana. Tarifele sunt valabile pentru grup  minim de 25 persoane. In cazul in care nu se intruneste 

numarul minim pretul se poate majora cu pana la 10%. Aceasta conditie este acceptata de cei inscrisi la excursie automat, la 
semnarea contractului de prestari servicii turistice. 

Rezervarile care beneficiaza de Early Booking se confirma la momentul inscrierii sau in termen de cel mult 5 zile de la inscriere. 
Inscrierea  presupune achitarea de catre turist : 

a. 100% avans din tariful final, in 3 zile de la inscriere; 
In cazul in care turistul renunta la excursie, anularea acestia (pachete de Craciun / Revelion) este supusa unor conditii speciale de 

penalizare:  
a. 50% daca retragerea se face cu mai mult de 30 de zile inaintea inceperii excursiei; 

b. 100% daca retragerea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii sau daca turistul nu se prezinta la locul de imbarcare in ziua si 
la ora stabilita. 

In cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifica, astfel: 
a. 25 % daca retragerea se face pana la 60 de zile inaintea inceperii excursiei; 

b. 35 % daca retragerea se face intre 59 -45 zile inaintea inceperii excursiei; 
c. 60 % daca retragerea se face intre 44 -28 zile inaintea inceperii excursiei; 

d. 75 % daca retragerea se face intre 27 – 15 zile inaintea inceperii excursiei; 
e. 100 % daca retragerea se face mai tarziu de 15 zile inaintea inceperii excursiei sau daca turistul nu se prezinta la locul de 

plecare in ziua si la ora stabilita. 
Rezervarile anulate care beneficiaza de reduceri 'Early Booking' (inscrieri timpurii), sunt supuse unor conditii speciale de 

penalizare:  
 a. 30% daca retragerea se face pana cu cel mult 60 zile inaintea inceperii excursiei 

 b. 50% daca retragerea se face intre 59 si 30 zile inaintea plecarii 
 c. 100% daca retragerea se face mai tarziu de 30 zile inaintea plecarii sau daca turistul nu se prezinta la locul de imbarcare in ziua 

si la ora stabilita. 
Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 5 zile de la data depunerii cererii. 

Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, croazierei este cea oficial atribuita de organele de resort din tarile vizitate.  
Traseul poate fi modificat in anumite situatii speciale, functie de conditii climatice, orare de zbor etc.  

Compania aeriana si orele de zbor mentionate sunt cu titlu informativ si pot fi modificate. Agentia nu este responsabila in cazul in 
care programul turistic nu poate fi realizat, partial sau total, datorita modificarii orarului de zbor, intarzierii sau anularii curselor 

aeriene. Siguranta bagajelor pe durata transportului aerian cade in sarcina companiei aeriene. Greutatea maxima admisa a 
bagajelor de cala este de 23 kg.  

Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de 
cult etc. Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo 

unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea 
muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si 

orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare 

prealabila. Copiii minori pot calatori doar: a) insotiti de ambii parinti b) insotiti de unul din parinti care sa aibe acordul notarial al  

parintelui care nu calatoreste (sau incredintare prin hotarare judecatoreasca definitiva, certificat de deces); c) insotiti de un adult 
cu certificat de cazier judiciar in original si acordul notarial al ambilor parinti.  


