KAPSZTAD - PRETORIA
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- PODRÓŻ Z POLSKĄ GRUPĄ OKOŁO 20 os.PLAN PODRÓŻY I MAPA
INFORMACJE O POLACH GOLFOWYCH
SPECYFIKACJA POCIĄGU
INFORMACJE OGÓLNE

PLAN PODRÓŻY

GOŚCIE WYPOCZYWAJĄCY

GOLFIŚCI

DZIEŃ 1: KAPSZTAD
Odjazd ze stacji w Kapsztadzie. Czas na odświeżenie i możliwość skorzystania z wygód ogólnodostępnego wagonu
wypoczynkowego, jak i podziwianie mijanych krajobrazów w wagonie obserwacyjnym na tyłach pociągu.
Lunch serwowany w wagonach restauracyjnych. Przejazd przez spektakularne pasma górskie i malownicze winnice Prowincji
Przylądka Zachodniego.
Podwieczorek serwowany w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja w wagonach restauracyjnych w drodze do Voorbaai. Ubiór: formalny

DZIEŃ 2: KNYSNA
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych.
Opuszczenie pokładu pociągu w George. Malownicza
podróż do Knysna. Następnie rejs promem po lagunie.
Lunch serwowany przed powrotem do pociągu.
Opcjonalny transfer do centrum lub muzeum kolejnictwa.
Podwieczorek w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Transfer do Fancourt na kolację. Ubiór: Smart Casual

DZIEŃ 2: FANCOURT/ERNIE ELS OUBAAI
Prosimy o spakowanie ubrań na kolację w Fancourt.
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych aż do
odjazdu. Transfer do Fancourt Golf Estate (ok 15 min)
LUB Ernie Els Oubaai (ok. 30 min) na tee off i lunch.
Czas wolny na odświeżenie się.
Dołączenie do wypoczywających Gości na kolacji
w Fancourt. Ubiór: Smart Casual

Rano pociąg przejeżdża przez Trasę Ogrodów (Garden Route), wąski nadmorski pas leżący pomiędzy głęboko osadzonymi
przybrzeżnymi klifami i górami w niewielkiej odległości od morza. Nazwa tej trasy pochodzi od niezwykle zielonej, bujnej i unikalnej
roślinności. George i Knysna leżą pomiędzy majestatycznymi górami Outeniqua na północy i Oceanem Indyjskim na południu. Knysna
jest to jedno z najbardziej popularnych miasteczek na Trasie Ogrodów. Słynie z pięknych widoków, otwartej na ocean laguny, której
wejścia strzegą majestatyczne klify zwane Głowami Knysny (Knysna Heads)

DZIEŃ 3: OUDTSHOORN
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych do 10:00
Wizyta na farmie strusi w Oudtshoorn.
Powrót do pociągu.
Lunch serwowany w wagonach restauracyjnych.
Podwieczorek w wagonie wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja w wagonach restauracyjnych w drodze do Port
Elizabeth. Ubiór: formalny

DZIEŃ 3: ERNIE ELS OUBAAI/FANCOURT
Śniadanie serwowane jest w wagonach restauracyjnych aż
do odjazdu. Transfer do Ernie Els Oubaai (ok 30 min) LUB
Fancourt Estate (ok 15 min) na tee off i lunch. Następnie
malownicza, około godzinna przejażdżka do Oudtshoorn.
Późny lunch serwowany jest w wagonach restauracyjnych.
Podwieczorek w wagonie wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

Przejazd przez suchą, półpustynną kotlinę nazwaną Karru Małym (Klein Karoo), gdzie deszczowe chmury docierają niezmiernie
rzadko. Ten region położony jest u podnóża majestatycznego pasma górskiego Swartberg, gdzie wiele rzek, strumieni i wodospadów
ma swoje źródła. Oudtshoorn jest uważany za centrum Karru Małego i znane jako światowa stolica strusi. Hodowla tego ptactwa
stała się podstawą prosperity mieszkańców, a w początkach XX wieku kilku z nich zostało milionerami.

DZIEŃ 4: ADDO
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych.
Wycieczka po Port Elizabeth.
Wyjazd do Coerney. Lunch.
Safari w Parku Narodowym Addo Elephant, trzecim co
do wielkości rezerwacie narodowym RPA, rozciągającym się
od półpustynnego Karru, przez pasmo górskie Zuurberg
i dolinę rzeki Sundays do wybrzeża Oceanu Indyjskiego.
Park jest domem dla jednej z najgęstszych populacji słoni
afrykańskich na ziemi - około 600.

DZIEŃ 4: HUMEWOOD
Śniadanie serwowane jest w wagonach restauracyjnych aż
do odjazdu
Transfer (ok15 min) do Humewood Golf Course na tee off
i lunch.
Przejazd malowniczą trasą (ok. 70 min) przez góry
Zuurberg do Coerney i powrót do pociągu. Aż do kolejnego
popołudnia wagon obserwacyjny będzie znajdował się
z przodu pociągu.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

DZIEŃ 5: CZAS WOLNY NA POKŁADZIE POCIĄGU
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych do godziny 10:00.
Lunch. Przejazd przez Karru, rozległą i piękną półpustynię rozciągającą się na wielkim południowoafrykańskim płaskowyżu
z rozproszonymi miasteczkami i wioskami. Następnie pociąg przeprawi się przez Wielkie Urwisko (Great Escarpment) suchy
południowo-wschodni region porośnięty różnorodnymi trawami, krzewami i sukulentami.
Podwieczorek w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym. Pociąg kieruje się w stronę Kroonstad.
Kolacja w wagonach restauracyjnych w drodze do Ladysmith. Ubiór: Smart Casual lub z motywami afrykańskimi
Góry Smocze (Drakensberg Mountains) łańcuch górski ciągnący się na długości ponad 1000 km. Po raz pierwszy zostały tak
nazwane przez Voortrekkerów, którzy sądzili, że nieprzerwany łańcuch mocno zwietrzałych szczytów przypomina im kolce na
grzbiecie smoka.

DZIEŃ 6: SPION KOP

DZIEŃ 6: CHAMPAGNE SPORTS

Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych
Transfer (ok. 30 min) do Spion Kop Lodge, aby usłyszeć
historyczną opowieść o bitwie pod Spion Kop oraz przejść
śladami Churchilla i Gandhiego.

Śniadanie serwowane jest w wagonach restauracyjnych aż
do odjazdu. Transfer (ok. 75 min) do Champagne Sports
Resort na tee off i lunch.
Powrót (ok. 45 min) do pociągu w Estcourt. Tuż za

Lunch w lodge.
Po południu safari w rezerwacie o powierzchni
przekraczającej 4 000 hektarów LUB relaks w lodge.
Powrót do pociągu. Przyjazd do Estcourt.

Chieveley, po prawej stronie torów, stoi pomnik Winstona

Podwieczorek w wagonie wypoczynkowym i obserwacyjnym.

Kolacja w wagonach restauracyjnych w drodze do

Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

Pietermaritzburg. Ubiór: formalny

DZIEŃ 7: DURBAN
Śniadanie serwowane jest w wagonach restauracyjnych.
Podróż przez zapierającą dech w piersiach Dolinę Tysiąca
Wzgórz.
Zwiedzanie miasta Durban - wizyta w ogrodach
botanicznych, lunch na plaży w Umhlanga, a popołudniem
czas wolny. Durban jest trzecim co do wielkości miastem
w RPA i cieszy się ogromnym znaczeniem dzięki swojemu
przemysłowi i bardzo dużemu portowi.

Churchilla, który został tu schwytany w listopadzie 1899 r.
podczas próby uwolnienia pociągu pancernego
uwięzionego przez zasadzkę Burów.

DZIEŃ 7: DURBAN/BEACHWOOD/ZIMBALI
Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych aż do
odjazdu.
Podróż przez zapierającą dech w piersiach Dolinę Tysiąca
Wzgórz, aż do Durban Country Club ( ok. 75 min) LUB
Beachwood (ok. 75 min) LUB Zimbali (ok. 90 min) na tee
off i lunch.

Podwieczorek serwowany wagonach wypoczynkowym
i obserwacyjnym. Dalszy przejazd na północ wzdłuż
wybrzeża Oceanu Indyjskiego.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

Podwieczorek serwowany wagonach wypoczynkowym
i obserwacyjnym. Dalszy przejazd na północ wzdłuż
wybrzeża Oceanu Indyjskiego.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny

DZIEŃ 8: HLUHLUWE-IMFOLOZI PARK

GRANICA: GOLELA, RPA / MPAKA, ESWATINI

Śniadanie kontynentalne serwowane jest do momentu odjazdu.
Transfer (ok. 30 min) do Parku Narodowego Hluhluwe na safari. Jako najstarszy ogłoszony rezerwat dzikiej przyrody
w Afryce, Hluhluwe składa się z 960 km² górzystego terenu w centralnej części Zululand i jest znany z bogatej fauny i flory.
Jest to jedyny park państwowy prowincji KwaZulu-Natal, w którym występuje cała Wielka Piątka.
Lunch serwowany w wagonach restauracyjnych. Pociąg jedzie dalej w kierunku Eswatini. Formalności graniczne.
Podwieczorek serwowany wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja w wagonach restauracyjnych w drodze do Mpaka. Ubiór: formalny

DZIEŃ 9: ESWATINI

DZIEŃ 9: NKONYENI
Śniadanie serwowane aż do momentu odjazdu.
Transfer do Nkonyeni na tee off i lunch.
Podwieczorek w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny
Przejazd o RPA. Formalności graniczne.

Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych.
Transfer (ok. 90 min) do fabryki świec Swazi Candles i
wioski kulturalnej Mantenga na zwiedzanie i lunch.
Kolacja w wagonach restauracyjnych. Ubiór: formalny
Przejazd do RPA. Formalności graniczne.

Maleńkie Królestwo Eswatini zajmuje zaledwie 17 000 km2, z czego większość to tereny górzyste. Jak na tak mały kraj, zaskakujące
jest to, że posiada dwie stolice: Mbabane - stolicą administracyjną oraz Lobamba siedziba króla i parlamentu. 19 kwietnia 2018 król
Mswati III ogłosił, że dla uczczenia 50. rocznicy niepodległości Królestwo Suazi zmienia nazwę na Królestwo Eswatini. Nowa nazwa
oznacza w języku suazi "kraj ludu Suazi".
W Swazi Candles, goście są zaproszeni do interakcji z rzemieślnikami, którzy wykonują różne świece. Rzeźby w drewnie, kolorowe
tkaniny i wspaniałe wyroby koszykarskie są również wystawione. Położona w górach wioska Mantenga jest żywym muzeum dawnych
tradycji, które odzwierciedlają typowy styl życia Swazi w latach 50-tych XIX wieku.

DZIEŃ 10: P.N. KRUGERA

DZIEŃ 10: LEOPARD CREEK/WHITE RIVER/NELSPRUIT

Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych.
Safari w Parku Narodowym Krugera z herbatą, lunchem i
okazją do zrobienia zakupów.
Powrót do pociągu.
Podwieczorek w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Pociąg kierując się na zachód przemierza Góry Smocze.
Kolacja. Ubiór: Smart Casual lub w stylu lat 20

Śniadanie serwowane w wagonach restauracyjnych.
Transfer do Leopard Creek (ok.15 min) LUB White River
Country Club (ok.75 min) LUB Nelspruit (ok.60 min) na tee
off i lunch.
Powrót do pociągu.
Podwieczorek w wagonach wypoczynkowym i obserwacyjnym.
Kolacja. Ubiór: Smart Casual lub w stylu lat 20

Park Krugera (2 miliony hektarów) jest światowym liderem w zaawansowanych technikach zarządzania środowiskiem i domem dla
imponującej liczby gatunków, m.in. 336 gatunków drzew, 507 gatunków ptaków, 49 gatunków ryb, 34 gatunków płazów, 114 gatunków
gadów, i 147 gatunków ssaków, w tym Wielkiej Piątki.

DZIEŃ 11: PRETORIA
Należy upewnić się, że bagaż jest gotowy do odbioru o 16:45 i że mają Państwo paszport.
Śniadanie serwowane jest w wagonach restauracyjnych do godziny 10:00.
Lunch serwowany w wagonach restauracyjnych.
Koniec podróży na stacji Rovos Rail w Pretorii.

UBIÓR: Należy zabrać odpowiedni strój na wycieczki/safari: poranki i wieczory bywają chłodne, natomiast popołudniami znacznie się ociepla. Zaleca
się zabranie ciepłej odzieży, wygodnych butów, kapelusza i ochrony przeciwsłonecznej. Na pokładzie dostępne są peleryny przeciwdeszczowe.
Informacje na temat ubioru na polach golfowych znajdują się w części Informacje o polach golfowych.
WYCIECZKI: Wycieczki mogą ulec zmianie. Godziny są przybliżone i nie mogą być zagwarantowane. Plan podróży dla golfistów jest wcześniej
zarezerwowany, więc dodatkowi gracze nie mogą być akceptowani.
ŚWIADCZENIA
ZAWARTE W CENIE: Zakwaterowanie; wszystkie posiłki; wszystkie napoje na pokładzie; room service; pranie w ograniczonym zakresie; wycieczki
z wykwalifikowanym przewodnikiem (gdzie dotyczy); opłaty za wstępy zgodnie z planem podróży; podatek państwowy; aktywności golfowe (green fee,
wózki, posiłki oraz herbata/kawa i woda butelkowana).
NIE ZAWARTE W CENIE: wszystkie inne napoje poza pociągiem; międzynarodowy/francuski szampan; napiwki; wydatki osobiste; wizy; ubezpieczenie
podróżne; transfery przed i po podróży, przeloty.
POSIŁKI NA POKŁADZIE: Śniadanie 07:00-10:00 - Lunch 13:00 - Podwieczorek 16:30 - Kolacja 19:30 (o ile nie wskazano inaczej)

INFORMACJE O POLACH GOLFOWYCH

LEOPARD CREEK
Kruger Park Malelane • Parklands • 6 631m • Carts compulsory • www.leopardcreek.co.za
Ten ultra-ekskluzywny, światowej klasy obiekt jest dziełem magnata Johana Ruperta i jak można się spodziewać, nie szczędzono na nim
kosztów. Otoczone od północy i zachodu malowniczą rzeką Crocodile River i Parkiem Narodowym Krugera, pole reprezentuje
afrykański golf w najlepszym wydaniu. Innowacyjne techniki architektoniczne i krajobrazowe sprawiają, że pole jest naturalnie
chronione przed zwierzętami, a jeziora i małe strumyki przepływają przez teren, tworząc malownicze widoki i ciekawe strategie golfowe.
Signature hole: 13th - par 5 - 505m. Tutaj green znajduje się na skraju rzeki, ale 32m nad poziomem wody, oferując wspaniałe widoki
na Park Krugera.

WHITE RIVER
Nelspruit • Parklands • 6 036m • Carts available • www.whiterivercountryclub.co.za
Naturalnie dostosowane do dna doliny, na której leży, White River znajduje się u stóp kilku prywatnych rezerwatów przyrody. Otwarte
w 1924 roku, zostało zaprojektowane przez Gary'ego Playera i Rega Taylora. Długa, wijąca się rzeka, która biegnie przez pole jest cechą
charakterystyczną tego miejsca i domem dla zdumiewającego bogactwa flory i fauny.
Signature hole: 5-ty - par 3 - 138m: Ten dołek wymaga dokładnego strzału z tee nad rzeką na łagodnie nachylony green.

NELSPRUIT GOLF CLUB
Nelspruit • Parklands • 5 700m • Carts available • www.nelspruitgolfclub.co.za
Nelspruit leży w żyznej dolinie rzeki Crocodile w gorącym i wilgotnym Lowveld. Stanowi bardzo ważne miejsce na mapie turystycznej ze
względu na bliskie sąsiedztwo Parku Narodowego Krugera. Założone w listopadzie 1928 roku Nelspruit Golf Club jest jednym z
najlepszych pól golfowych w prowincji Mpumalanga. Pole jest projektu Boba Grimsdella, zbudowanym wśród skał. Przez prawie 30 lat
było to dziewięciodołkowe pole, zanim Grimsdell nie ukończył kolejnych dziewięciu dołków w 1967 roku. Pozostawiono je w dużej
mierze nietknięte aż do 1998 roku, kiedy to Peter Matcovich zmodernizował je. Nelspruit Golf Club jest znany z organizacji corocznego
Jock of the Bushveld Festival of Golf, uważanego za największy amatorski turniej tego typu na świecie. Obecnie przyjeżdża tu około
800 amatorów z całego świata, którzy rozgrywają ponad 2 000 rund w ciągu majowego tygodnia.

DURBAN COUNTRY CLUB
Durban • Semi-links • 6 157m • Carts available • www.dcclub.co.za
Durban Country Club został założony w 1922 i wybudowany na bagiennym terenie niedaleko wybrzeży Oceanu Indyjskiego, otoczone
wysokimi wydmami. Warunki naturalne terenu przysporzyły ogromnych trudności budowniczym. Gigantyczne wydmy zostały
zniwelowane, a gęsty busz i drzewa wycięte i wywiezione. Klub, ze względu na klasyczną architekturę w stylu Cape Dutch bujną
roślinność, pofałdowane wydmy i piękne otoczenie Oceanu Indyjskiego, był miejscem wielu ważnych uroczystości w swojej bogatej
historii.
Signature Hole: 3rd - par 5- 468m Tee shot z najwyższego punktu na polu golfowym w kierunku doliny, całkowicie zdając się na
podmuchy oceanu.

DURBAN BEACHWOOD
Durban • Semi-links • 6 016m • Carts available • www.dcclub.co.za
Nadmorski układ Beachwood zasłużenie otrzymał wyróżnienia za jego nieskazitelną kondycję. Pierwotnie zaprojektowany przez Sid &
Jack Brews w 1930 roku. Kiedy połączył się z Durban Country Club w późnych latach 90-tych, zespół projektantów Gary'ego Playera
został poproszony o unowocześnienie i przeprojektowanie niektórych dołków, wprowadzając jednocześnie dodatkowe przeszkody.
Teren jest pofałdowany, dzięki czemu fairway podążają naturalnymi dolinami pomiędzy wysokimi trawiastymi brzegami, wymagając
precyzyjnych strzałów.
Signature Hole: 6th - par 4 - 410m Jeden z najbardziej wymagających dołków, znajduje się wysoko na wydmach i skręca w lewo, z
potokiem, krzewami i przeszkodą wodną do pokonania na drodze do greenu.

ZIMBALI
North Coast KwaZulu-Natal • Links Coastal & Parklands • 6 524m • Carts compulsory • www.zimbalicc.co.za
Prawdziwie spektakularny golfowy teren oferujący wspaniałe panoramy na okoliczne wzgórza, lasy i ocean. Pole otwarte zostało w
1998 roku z przeznaczeniem dla graczy o różnych poziomach umiejętności. Jako teren dbający o ekologię, pola tee są często
usytuowane w nieco kłopotliwych miejscach, aby uniknąć ingerencji w środowisko naturalne. The Pierwsze 11 dołków prowadzi przez
falujące wzgórza z idealnymi punktami widokowymi, z których można podziwiać wspaniałe widoki. Dołki od 12 do 18 pozwalają odkryć
rdzenny las Zimbali

CHAMPAGNE SPORTS RESORT
Drakensberg • Mountain • 7 400m • Carts available • www.champagnesportsresort.com
Położenie w pięknym otoczeniu Gór Smoczch, sprawia, że pole Champagne Sport Resort jest jednym z najbardziej malowniczych i
niezapomnianych pól golfowych w RPA. Zaprojektowane przez Hugh Baiocchi i Kevina Currena, z powodzeniem łączy naturalne
atrybuty terenu z nowoczesnymi wymaganiami wysokiej jakości pola golfowego. Zarówno profesjonaliści jak i nowicjusze docenią 84
dobrze wyposażone bunkry, które otaczają fairway i green. Jakość greenów jest zasługą Trevora Livesey'a, którego pasja pozostaje
niezmienna. Pole wkomponowane jest w krajobraz łagodnych stoków, gdzie niższe wzgórza tworzą kalejdoskop barw z drzewami,
rzekami i tamami, stanowiącymi wyzwanie dla graczy.

HUMEWOOD
Port Elizabeth • Links • 6 225m • Walking course • www.humewoodgolf.co.za
Położone na wydmach na brzegu Algoa Bay, charakteryzujące się gęstym buszem nadmorskim, bagnami, wzniesieniami i zagłębieniami.
Chociaż fairway'e są szerokie i pofałdowane, aby zrekompensować silne wiatry, szorstka otaczająca je roślinność jest bezlitosna dla
gracza. Dołki są proste, ale zadbane. Zatokowe greeny są szybkie i twarde, bez żadnych wodnych przeszkód. Kilka bunkrów jest dobrze
rozmieszczonych, z twardymi, stromymi ścianami.
Signature hole: 13th - par 4 - 408m. Ten dołek biegnie pod górę wzdłuż mocno nachylonego terenu z trudnym pół-ślepym podejściem
do maleńkiego greenu ukrytego za nasypem po prawej, bunkrem po lewej i gęstym buszem za nim.

OUBAAI GOLF CLUB
Herold’s Bay • Links • 6 516m • Carts available • www.oubaai.co.za
Przy projektowaniu Oubaai, Ernie Els i jego zespół w pełni wykorzystali spektakularny krajobraz. Pole ma szczególne umiejscowienie na
klifie z wysokim punktem widokowym ponad rzekami i dolinami Filozofia projektu pola opierała się na elastyczności, gdzie koncepcje są
przekształcane w zależności od krajobrazu, a nie odwrotnie.
Signature hole: 17th - par 3 - 132m. Z podwyższonym tee i zapierającym dech w piersiach widokiem na Ocean Indyjski, ciągle
zmieniające się wiatry i pofałdowana zieleń strzeżona przez cztery bunkry sprawiają, że jest to trudny dołek.

FANCOURT COUNTRY CLUB
George • 2 Parkland • Carts available • www.fancourt.co.za
1. MONTAGU - 6 714m • Pole jest znakomicie przygotowane, z wspaniałym układem obejmującym duże połacie zróżnicowanego terenu
na pofałdowanym gruncie.
Dojrzałe drzewa, rabaty kwiatowe, krzewy i przeszkody wodne zapewniają kolorowy kontrast.
Signature hole: 17th - par 3 - 190m
2. OUTENIQUA • 6 312m • Pole zostało nazwane na cześć pasma górskiego wznoszącego się nad okolicą. Uważane jest za łatwiejsze,
ponieważ jest bardziej otwarte, jednak również posiada wymagające miejsca.
Signature hole: 14th - par 4 - 421m

DRESS CODE
Dopuszczalna odzież:
Koszule z kołnierzykiem i rękawami muszą być podwinięte
Tradycyjne długie lub krótkie spodnie golfowe
Krótkie spodnie z pończochami do kolan lub krótkimi białymi skarpetkami
Damskie spódnice lub culottes muszą mieć długość do kolan.
Kapelusze golfowe lub piki noszone z daszkiem do przodu
Buty golfowe z miękkimi kolcami

Niedopuszczalna odzież:
T-shirty, kamizelki lub koszule bez rękawów
Dżinsy z denimu.
Spodnie dresowe lub spodnie typu cargo
Szorty sznurowane.
Buty bez skarpet
Buty sportowe typu cross-trainer

SPECYFIKACJA POCIĄGU - PRZEDZIAŁ PULLMAN GOLD
PRZEDZIAŁY I WAGONY
Każdy pociąg posiada wagony mieszkalne,
wagony restauracyjne, wagon
wypoczynkowy (±26 miejsc), mały sklep
z pamiątkami, salon dla palących
(±11 miejsc) oraz wagon obserwacyjny
(±32 miejsca) z balkonem na świeżym
powietrzu. Trzy rodzaje apartamentów są
eleganckie i przestronne, oferując
pasażerom prywatność, komfort i luksus
z podwójnymi lub podwójnymi łóżkami oraz
wyposażeniem i udogodnieniami
o najwyższym standardzie. Wszystkie
posiadają łazienkę z prysznicem, toaletą
i umywalką, zestaw do parzenia herbaty,
sejfy, klimatyzację, pościel oraz są
codziennie sprzątane. W pokojach znajduje
się odpowiednia ilość miejsca do
przechowywania oraz małe szafki
z wieszakami i półkami.
Układ apartamentów może różnić się od
przedstawionego na zdjęciach.

PRZEDZIAŁ DELUXE

INFORMACJE OGÓLNE
UDOGODNIENIA:
Rovos Rail zapewnia kompletny zestaw z następującymi produktami z RPA: mydło (25g), chusteczki higieniczne, szampon (30ml),
odżywka do włosów (30ml), żel pod prysznic (30ml), balsam do rąk i ciała (30ml), krem do opalania SPF50 (30ml), balsam do ust (4,8g),
krem do opalania SPF50 (8ml), żel odstraszający owady (8ml), płatki kosmetyczne, patyczki do uszu, pilnik do paznokci, mały zestaw
do szycia, zatyczki do uszu i czepek pod prysznic.
WALUTA
- RPA - tylko Randy. W pociągu akceptowane są wszystkie najpopularniejsze karty kredytowe.
- Poza RPA - Randy są akceptowane w Namibii i Eswatini. Dolary amerykańskie są akceptowane w Zimbabwe, Tanzanii (tylko w Dar es
Salaam), Demokratycznej Republice Konga i Angoli. Gotówka jest wysoce zalecana. Hotele i duże sklepy akceptują karty kredytowe.
- Dolary amerykańskie wydrukowane przed 2013 rokiem lub wyglądające na zużyte nie będą akceptowane. Niskie nominały zalecane na
zakupy/gratyfikacje. Większe nominały zalecane do wymiany pieniędzy na lokalną walutę, ponieważ można uzyskać lepszy kurs.
DIETA:
dokładane są wszelkie starania, aby zaspokoić wymagania dietetyczne pod warunkiem, że szczegółowa prośba została zgłoszona w
momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli nie zostanie zgłoszona specjalna prośba, szefowie kuchni dołożą wszelkich starań, aby
przygotować odpowiednie posiłki ze składników dostępnych na pokładzie.
WYŻYWIENIE:
Posiłki na pokładzie są serwowane w wagonach restauracyjnych i są dopełniane przez wybór doskonałych win
południowoafrykańskich. Śniadanie: 07:00-10:00 - Lunch: 13:00 - Podwieczorek: 16:30 - Formalna kolacja: 19:30. Serwis barowy jest od
07:00-±01:00. Wszystkie posiłki serwowane są w tych godzinach, chyba że w rozkładzie jazdy podano inaczej. Gong zwiastuje lunch i
kolację.
UBIÓR
- W ciągu dnia na pokładzie obowiązuje styl smart casual: schludny, konwencjonalny, ale stosunkowo nieformalny, łączący elementy
stroju swobodnego i formalnego.
- Strój wieczorowy jest bardziej formalny: dla panów minimalnym wymogiem jest marynarka i krawat, natomiast paniom proponuje
proponowane są sukienki koktajlowe/wieczorowe lub garsonki. Podczas długich podróży organizowane są wieczory tematyczne, na
które goście mogą ubrać się odpowiednio do danego motywu lub wybrać strój smart casual;
- Wycieczki poza pociągiem: wygodne obuwie do chodzenia, krem z filtrem UV i nakrycie głowy. W razie potrzeby dostępne są koce i
peleryny przeciwdeszczowe.
- Safari: poranki i wieczory bywają chłodne, natomiast popołudniami znacznie się ociepla.
SZLAFROKI:
dla każdego gościa zapewniany jest wygodny, dopasowany do rozmiaru szlafrok oraz pantofle. Chcąc zabrać pamiątkowy szlafrok do
domu, można go kupić w sklepie z pamiątkami.
ELEKTRYCZNOŚĆ:
220V AC 50Hz 3-punktowe okrągłe wtyczki ścienne oraz 2-bolcowe wtyczki 110V/220V do golarek i ładowarek. Porty USB znajdują się
w każdym apartamencie. Dostępne są adaptery międzynarodowe.
SKLEPIK Z PREZENTAMI:
w pociągu oraz na stacji Rovos Rail w Pretorii znajduje się mały sklepik z pamiątkami. Ze względu na zmienne kursy walut preferowane
jest płacenie kartami kredytowymi.
GRATYFIKACJE:
napiwki dla personelu zależą od Państwa uznania. Jeśli zechcą Państwo okazać swoje uznanie w ten sposób, w Państwa apartamencie
będzie znajdować się odpowiednio oznaczona koperta, którą można przekazać bezpośrednio Kierownikowi Pociągu, który rozdzieli
wszelkie kwoty proporcjonalnie pomiędzy pracowników załogi. Sugerowana jest kwota pomiędzy ZAR100-300 (± 10-20 USD) na osobę
za noc, w zależności od długości podróży. podróży.

PRALNIA:
na pokładzie dostępna jest pralnia (10 sztuk/dzień), składająca się z pralek, suszarek i żelazek parowych. Czas realizacji zamówienia
wynosi 48 godzin, więc nie ma możliwości zapewnić prania na cały tydzień. Nie ma pralni chemicznych na trasie ani na pokładzie.
Należy pamiętać, że mimo iż jest to usługa bezpłatna, personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które mogą zostać uszkodzone
lub zgubione w tym procesie.
BAGAŻ:
Bagaż można przechowywać w apartamencie pod łóżkiem lub nad drzwiami na półce bagażowej, która zapewnia dużo miejsca do
przechowywania. Nie ma ograniczeń dotyczących bagażu na pokładzie, choć nie zalecamy więcej niż dwóch dużych walizek. Na
wybranych długich trasach goście otrzymują torbę Rovos Rail tog, która może być używana podczas nocnych podróży lub jako bagaż
podręczny w samolocie. Miękka torba jest preferowana podczas transferów lotniczych, gdzie waga bagażu jest ograniczona do 15 kg.
MAGAZYNY, MAPY I GRY:
w wagonach obserwacyjnym i wypoczynkowym znajdują się gry planszowe, karty, stół do gry w karty, książki i czasopisma. W
apartamencie znajduje się mapa, plan podróży oraz magazyn Journeys zawierający interesujące artykuły związane z trasą poróży. Jeśli
dostarczona mapa nie jest wystarczająco dokładna, można zakupić bardziej szczegółową w sklepie z pamiątkami.
ZDROWIE
- Wszyscy goście ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że są zdolni do podjęcia wycieczek i aktywności.
- W momencie dokonywania rezerwacji należy poinformować, jeśli mają miejsce jakiekolwiek schorzenia, niepełnosprawność lub
alergie.
- Zalecane są środki przeciwmalaryczne. Obszary występowania malarii: Eswatini, Park Krugera, północna Botswana, Zimbabwe,
Zambia, Etosha, Tanzania, DRK i Angola.
- Zalecane szczepienia (nie wymagane): WZW A + B, Polio, Tężec, Cholera (niskie ryzyko).
NAGŁE PRZYPADKI MEDYCZNE:
Każdy pociąg jest wyposażony w standardowy zestaw medyczny, tlen, automatyczny defibrylator i wózek inwalidzki. W nagłych
przypadkach dostępne są prywatne szpitale medyczne. Poza RPA, prywatne szpitale nie są gwarantowane. W razie potrzeby możliwe
jest zorganizowanie transportu medycznego do placówki (na rachunek podróżnego). Wszyscy kierownicy pociągów posiadają
ukończony kurs pierwszej pomocy i zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych.
URZĄDZENIA MOBILNE I INTERNET:
Aby zachować ducha podróży, na pokładzie nie ma ani radioodbiorników ani telewizorów. Korzystanie z telefonów komórkowych,
laptopów i wszystkiego, co może przeszkadzać innym gościom, jest ograniczone wyłącznie do prywatnych pomieszczeń. Zasięg jest
słaby, szczególnie gdy pociąg jest w ruchu.
PALENIE:
w pociągu palenie dozwolone jest tylko w Club Lounge (w palarni). Należy jednak pamiętać, że wnętrze pociągu wykonane jest z
drewna i trzeba zachować wszelkie środki ostrożności.
BEZPIECZEŃSTWO:
w każdym apartamencie znajduje się elektroniczny sejf. Podczas pobytu na pokładzie zachęcamy do zamykania okiennic, natomiast
podczas pobytu poza pociągiem najlepiej zasłonić żaluzje i zamknąć okna.
TEMPERATURA I STREFY CZASOWE:
Wszystkie wagony publiczne wyposażone są w klimatyzację. Każdy apartament posiada indywidualnie sterowaną klimatyzację, która
może być również ustawiona na tryb grzania. Podczas pracy klimatyzacji okna powinny być zamknięte.

CENY I DANE KONTAKTOWE
Oferta przygotowana przez TravelMe Sp. z o.o., oficjalnego przedstawiciela Rovos Rail w Polsce.
Termin podróży pociągiem: 07.11 – 17.11.2022
Cena All Inclusive programu African Golf Collage:
- Przedział Pullman Gold: 26500zł od osoby
- Przedział DeLuxe 38500zł od osoby
Sugerowana data wylotu z Polski: 05.11
Cena nie obejmuje przelotu z Polski oraz ewentualnych dodatkowych noclegów, poza programem AGC.

Istnieje możliwość wydłużenia pobytu w Afryce o np.:
- Wodospady Wiktorii w Zimbabwe
- Delta Okavango w Botswanie
- Plaże w Kenii lub Tanzanii
- Safari w Serengeti w Tanzanii
- i wiele więcej...

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z przedstawicielem TravelMe.
Opiekun wyjazdu: Bartosz Domagała, tel. 664-554-445 lub 608-883-900, bartosz@travelme.pl

Oferta przygotowana w dniu 06.04.2021.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w przypadku znaczącej zmiany kursu PLN/ZAR.

TravelMe Sp. z o.o.
Ul. Dunajewskiego 6 pok. 402
31-133 Kraków

