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De la  2815 €/pers 
 16 zile/13 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 30.12.2022 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion Bucuresti – 

Johannesburg  

Cape Town – Bucuresti cu compania 

aeriana Qatar Airways 

• Taxe de aeroport 

• Transferuri conform programului 

• 13 nopti cazare hoteluri de 3* si 4* 

• Mic dejun 

• 3 x Demipensiune 

• Transport cu intr-un vehicul de lux cu 

aer conditionat cu sofer vorbitor de 

limba engleza. 

• Zbor intern Drakensberg – Durban 

• Ghid insotitor local vorbitor de limba 

Engleza. 

• Taxe intrare obiective turistice si 

parcuri nationale, mentionate in 

program 

• Safari într-un vehicul de safari deschis 

cu un ranger vorbitor de engleză. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Taxe de viză 

• Excursiile optionale  

• Alte taxe si cheltuieli personale 

• Alte mese decat cele mentionate  

• Bauturile la mese 

• Alte obiective turistice decat cele 

mentionate in program  

• Bacsisuri pentru soferi si ghizi 

• Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

insa va recomandam sa le incheiati) 

 

De ce o să iubești această aventură? 
 

De la ținuturile vaste ale savanei, în inima teritoriilor animalelor sălbatice 

africane care trăiesc în Parcul Național Kruger, până la fermecătoarea coastă 

a Oceanului Atlantic, această parte a Africii de Sud este o destinație 

excelentă pentru o vacanță de Anul Nou. 

 

Ai ocazia să pășești în una dintre cele mai cunoscute destinații în care ai 

ocazia să urmărești pe viu impresionanta sălbaticie africană cu fauna 

specifică a continentului, în Parcul  Național Kruger. Te așteaptă aici toate 

speciile emblematice de safari din Africa – elefant, leu, leopard, ghepard, 

rinocer, bivol, girafă, hipopotam și zebră, dar și alte 137 de mamifere și 

peste 500 de soiuri de păsări.  

Program 

 ZIUA 1 - Pleacare din Bucuresti 

Plecăm din București, spre străvechiul continent al Africii. Ne imbarcam pe 

zborul Qatar Airways, cu o scurta escala la Doha, si apoi catre destinatia noastra 

finala, Johannesburg. 

 

 ZIUA 2 - Johannesburg  

Sosire pe Aeroportul Internațional OR Tambo. Întâlnire și transfer direct la hotel 

pentru check-in. Dimineata este libera. După-amiaza  se va face un tur al orașului 

iar la apus se va sosi la cazare. Cina de Anul Nou va fi  la hotel/restaurant si este 

inclusă in pret - include băutură la sosire, cină și divertisment. Transfer înapoi la 

hotel. 

Cazare: Holiday Inn Sandton. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 3 - Johannesburg 

Mic dejun la hotel. Dimineața este liberă apoi vom merge sa vizitam  

Muzeul Leagănul omenirii, inclusiv peșterile Sterkfontein și Centrul Maropeng.  

Inainte de pranz vom face un tur de artă stradală in Maboneng.  

Pranzul este pe cont propriu. Transferul înapoi la hotel se va face oricand doriti.  

Cazare: Holiday Inn Sandton. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 4 - Johannesburg/ Hazyview 

Micul dejun se va lua la hotel. Vom face check-out și vom fi transferați la 

Hazyview. Transferul va dura aproximativ 6 ore. Pranzul va fi pe cont propriu.  

Revelion Africa de Sud 
Aventură de Anul Nou  
Johannesburg – Hazyview – Eswatin – Hluhluwe – Umhlanga – Drakensberg – Durban - Port Elizabeth - 

Tsitsikamma National Park - Cape Town 
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Dupa-amiaza se va ajunge la hotel, unde se va face check-in-ul. In timpul ramas 

aveti posibilitatea sa va relaxati sau sa vizitati imprejurimile. 

Cazare: Umbhaba Eco Lodge. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 5 - Parcul Național Kruger 

După un mic-dejun copios, azi descoperim Parcul Natural Kruger, unde vom avea 

ocazia de a observa animale sălbatice specifice zonei. Imensul parc se întinde pe 

o lungime de 352km de-a lungul graniței cu Mozambic și pe o lățime de 64km. 

Aici sunt mai multe specii de mamifere decat in oricare alta rezervatie africana 

de safari, iar studiile arata ca este parcul cu cea mai mare biodiversitate din 

lume. Cu putin noroc veti putea vedea toate animalele din grupul Big Five, dar 

poate si cele din grupul Little Five–testoasa-leopard, soarecele-elefant, tesatorul 

bivolului, carabusul-rinocer si bineinteles, leul-furnicilor. 

Pranzul va fi pe cont propriu. După-amiaza, târziu, se va face transfer înapoi la 

cabana.  

Cazare: Umbhaba Eco Lodge. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 6 - Hazyviewe/ Eswatini 

Azi vom lua micul dejun la hotel, dupa care vom face check out si vom pleca spre 

Eswatini, intr-un transfer care va dura aproximativ 5 ore. Dupa sosirea la hotel si 

check-in vom avea timp liber sa ne bucuram de facilitatile hotelului.  

Cazare: Foresters Arms Hotel. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 7 - Eswatini/ Hluhluwe 

Mergem după mic-dejun către St. Lucia, situat chiar pe coasta Oceanului Indian. 

Această minunată rezervație este recunoscuta de UNESCO ca fiind cel mai mare 

sistem de lacuri estuariene din Africa.  

In aceasta zi vom avea șansa de a face alte activități opționale, cum ar fi 

observarea balenelor (iunie până în noiembrie) și observarea țestoaselor din 

noiembrie până în martie.  

Cazare: Hluhluwe River Lodge. Mese: Mic dejun, cina 

*Excursie optionala: Excursie cu barca 2 ore in Estuarul St. Lucia pentru a 

observa hipopotami și crocodili 

 

 ZIUA 8 - Hluhluwe/ Umhlanga 

Vom lua micul dejun la hotel, dupa care vom pleca spre Umhlanga, intr-un 

transfer care va dura aproximativ 3 ore si jumatate. Vom ajunge la hotel dupa-

amiaza, iar dupa cazare va veti putea relaxa pe plaja. 

Cazare: Garden Court Umhlanga. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 9 - Umhlanga/ Drakensberg 

Dupa mic-dejun, vom lua un transfer catre Drakensberg. Pe ruta tranferului vom 

face o oprire la situl dedicat momentului in care a fost capturat Nelson Mandela. 

Dupa-amiaza, se va face cazarea la hotel, unde ne vom putea petrece timpul dupa 

bunul plac.  

Cazare: Cathedral Peak Hotel. Mese: Mic dejun, cina 

 

 ZIUA 10 - Drakensberg 

Dupa servirea micului dejun vom putea fie sa ne relaxam toata ziua la cazare, fie 

sa alegem una dintre activitatile optionale din oferta: drumeții, plimbări cu 

balonul cu aer cald, rubber tubing, mountain biking, călărie, degustare de vinuri, 

ciclism, tiroliană, plimbari cu scuterul.  

Cazare: Cathedral Peak Hotel. Mese: Mic dejun, cina 

 

 ZIUA 11 - Drakensberg/ Durban 

Vom lua micul dejun  la hotel, vom face check-out si vom porni intr-un transfer 

de aproximativ 3 ore catre Aeroportul International King Shaka. Vom servi 

pranzul pe cont propriu si ne vom imbarca in zborul de transfer catre Portul 

B I N E  D E  S T I U T  

• O parte din călătorie se face cu 

vehicule speciale, dar vei merge și pe 

jos. Asigură-te că ai încălțări 

confortabile. În safari, ține cont că 

întâlnirea cu animalele sălbatice este 

un privilegiu de care va trebui sa ne 

bucurăm în liniște totală și respectând 

toate măsurile de siguranță pe care ni 

le vor comunica cei care organizează 

excursia.  

• Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, totuși în cazul 

familiilor cu copii, recomandăm ca 

vârsta minimă a participanților minori 

să fie de 5 ani.  

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Cetăţenii români care doresc să 

călătorească în Etiopia au nevoie 

de viză de intrare. 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

• Pentru sumele colectate de catre ghid, 

in numele turistului, pentru achitarea 

diferitelor biletele de intrare la 

obiective/bilete de vaporas/feribot, 

clientul va primi tichetele locale. 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel 

sau din cameră, hotelierul poate 

solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif, etc.); în 

momentul sosirii la hotel solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu cu 

exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

• Este recomandat să luați banii de 

cheltuit în numerar, în lire sterline, 

euro sau dolari americani (bacnotele 

cu valori mari de obicei obțin cursuri 

de schimb mai bune). 
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Elizabeth. Dupa sosirea in aeroport, vom fi transferati catre locul de cazare. In 

timpul trasferului, se va face si un tur de prezentare al orasului.  

Cazare: The Paxton Hotel. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 12 - Port Elizabeth/ Tsitsikamma National Park 

Dupa mic-dejun, vom pleca in transfer catre Tsitsikamma National Park. 

Transferul se va face prin Coastal Route, unde vom face o oprire la Stormsriver si 

vom avea parte de o plimbare in natura. Podul suspendat care atârnă peste apele 

râului se întinde pe 77 de metri și este una dintre cele mai populare atracții 

turistice din regiunea Tsitsikamma. Acolo vom face o pauza pentru fotografii.  

Inainte de pranz, vom ajunge la Tsitsikamma Village Inn, unde ne vom caza. 

Pranzul este pe cont propriu, dar va recomandam sa il luati la Marilyn's Diner. 

Dupa pranz, va puteti organiza timpul dupa bunul plac.  

Cazare: Tsitsikamma Village Inn. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 13 - Tsitsikamma National Park/ Cape Town 

După mic-dejun, facem bagajele și pornim catre Cape Town, prin Garden Route. 

Vom ajunge seara si ne vom caza la hotel.  

Cazare: Premier Hotel Cape Town. Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 14 – Relaxare 

Vom lua micul dejun la hotel, dupa care ne vom putea bucura de plajele 

litoralului Oceanului Atlantic.  

Cazare: Premier Hotel Cape Town. Mese: Mic dejun 
  
  ZIUA 15 – Plecare spre casa 

După mic-dejun, facem bagajele și pornim catre Aeroportul International Cape 

Town pentru zborul spre Doha. 

Mese: Mic dejun 

 

 ZIUA 16 – Sosire Bucuresti 

Ne mai ramane doar sa ne imbarcam pentru intoarcerea acasa, cu regretul ca 

cele 15 zile au trecut parca prea repede… 
 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere 

760 € 

FIRST MINUTE 

Reducere    

510 € 

PROMO 

Reducere 

255 € 

STANDARD 

2815 € 3065€ 3320 € 3575 € 

Pret de persoana in camera dubla* 
 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

  

 

 
E C H I P A M E N T E 

 

• Îmbrăcămintea ar trebui să fie 

ușoară, totuși un fleece cald și un 

pulover/cămăși groase sunt esențiale, 

deoarece nopțile (și ziua) pot fi foarte 

reci 

• Aduceți o lanternă, sticlă de apă, 

pălărie de soare, ochelari de soare și 

protecție solară. Binoclulul este 

esențial pentru vizionarea jocurilor și 

este recomandat un obiectiv de 300 

mm pentru fotografie. Vă 

recomandăm să aduceți și un costum 

de baie.   

 

V A C C I N A R I  

MAE recomanda vaccinarea împotriva 

hepatitei A, poliomielitei, tetanus-ului, 

febrei tifoide şi febrei galbene.  

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

Supliment single 450 € 

Pret pentru copil 2 - 14 ani 2252 € 

(cazare in camera cu 2 adulti) 

*Excursie optionala: Excursie cu barca 2 

ore in Estuarul St. Lucia pentru a observa 

hipopotami și crocodili 25 € 

*Excursie optionala plimbare cu balonul 

cu aer cald (min. 5 pax participanti) 230€ 

*Excurise optionala echitatie 2 ore 30 € 

*Excursie optionala zbor cu elicopterul 

15 minute 95 € 

 

O R A R  D E  Z B O R  

Plecare 

QR 220  30DEC OTPDOH 1150 1730 

QR1365 30DEC  DOHJNB 2025 0400+1 

Sosire  

QR1372 13JAN CPTDOH 1255 2340   

QR 219 14JAN  DOHOTP 0140 0550  

 

I M P R E S I I  

Asteptam impresii si recomandari la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

 

C A Z A R I  

• Holiday Inn Sandton Rivonia Street; 

• Umbhaba Eco Lodge; 

• Foresters Arms Hotel; 

• Hluhluwe River Lodge; 

• Garden Court Umhlanga; 

• Cathedral Peak Hotel; 

• The Paxton Hotel; 

• Tsitsikamma Village Inn; 

• Premier Hotel Cape Town. 
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