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Prezentul sud-african, safari şi natură neîmblânzită 
 

AFRICA DE SUD 
 

Cape Town – Suncity – Johannesburg – Parcul Național Kruger – Cape Winelands 
 
Farmecul acestei destinaţii este dat deopotrivă de prezentul african prin revelarea trecutului său, de 
mirodeniile exotice, de peisajele diverse cu plaje de nisip alb scăldate de apele turcoaz ale Oceanului Indian, 
cu lanţuri muntoase impunătoare, cu peşteri impresionante, cu trecători care oferă imagini spectaculoase, cu 
dune halucinante, cu cascade magnifice, cu sute de mii de hectare de habitat natural păstrat intact de decenii, 
cu Parcul Kruger care este unul dintre cele mai căutate pentru safari. Toate acestea, intrigă iubitorii de natură 
şi atrag turiştii care vor să trăiască o experienţă unică ce merită trăită măcar o dată în viaţă. 
 
Info Circuit 
 
 Traseu: Cape Town – Cape Winelands – Johannesburg – Suncity – Parcul Național Kruger  
 Nr. turişti: minim 2 turişti   
 Durată circuit: 10 zile  
 Tarif de la: 3050 EURO / persoană 
 Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane  
o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  
 Perioada: la cerere 

 
Top Obiective turistice din Circuitul Africa  
 
 Natură şi Peisaje: Muntele Table, Capul Bunei Speranţe, Peninsula Cape, Hour Bay, Rezervaţia 

Naturală Capul Bunei Sperante, Plaja Boulders, Parcul Naţional Kruger  
 
 Artă şi arhitectură: centrul Cape Town  

 
 Experienţe şi Distracţii: turul Insulei Robben, zona viticolă Cape Wines, croazieră cu şampanie la 

apus, plimbare cu elicopterul, degustare de vinuri  
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Ziua 1:  Bucureşti – Doha – Cape Town  
Plecare spre Doha cu compania Qatar Airways, zbor QR 220 (00:35 / 05:10) de unde se va pleca spre Cape 
Town cu zborul QR137 (08:00 / 17:15). La sosirea pe aeroportul internațional din Cape Town, întâlnire cu 
reprezentantul local, transfer privat la hotelul ales. Cazare la Hotelul Lagoon Beach Hotel & Spa 4*.  
 
Ziua 2:  Cape Town  
Mic dejun. În această dimineaţă veţi merge într-un tur privat de o jumătate de zi pentru a vizita principalele 
obiective turistice ale oraşului Cape Town, capitala legislativă a Africii de Sud, care a devenit în acelaşi timp 
destinaţia turistică cea mai populară din Africa de Sud, câştigându-şi pe bună dreptate reputaţia de “unul 
dintre cele mai frumoase oraşe din lume”. Aşezat la convergenţa a două oceane, Indian şi Atlantic, Cape 
Town-ul este un oraş sofisticat, dominat de Table Mountain, un oraş unde vechiul se întâlneşte cu noul, un 
oraş care oferă o gamă variată de peisaje, arhitectura urbană îmbinându-se armonios cu plajele cu nisip fin şi 
formaţiunile stâncoase din jurul peninsulei. Ziua va continua cu o scurtă oprire pentru a admira Table 
Mountain, masivul de granit şi calcar ce domină oraşul. Restul zilei vă puteţi bucura de un program liber pe 
care îl puteţi petrece așa cum vă doriţi sau puteți alege una dintre următoarele activități opţionale: turul 
Insulei Robben, excursie de o jumătate de zi pentru a vizita zona viticolă Cape Wine, croazieră cu şampanie 
pentru a admira apusul sau plimbare cu elicopterul. Cazare la Hotelul Lagoon Beach Hotel & Spa 4*. 
 
Ziua 3:  Cape Town – Capul Bunei Speranţe  
Mic dejun. În această dimineaţă veţi merge într-o excursie de o zi la Capul Bunei Speranţe, care va include 
turul Peninsulei Cape, lungă de 51 km şi lată de aproape 16 km și o vizită în Hout Bay, centrul industriei 
piscicole. Veţi vizita apoi Rezervaţia Naturală Cape of Good Hope - Capul Bunei Speranţe, care acoperă o 
suprafaţă de 7.680 ha, cu poteci pentru drumeţii, cu o floră de excepţie şi care adăposteşte elani, capre 
sălbatice, babuini şi struţi, oferind o privelişte magnifică asupra oceanului. După ce veți părăsi parcul, vă veți 
îndrepta către plaja Boulders, pentru a vizita colonia de pinguini Jakas. La întoarcerea în Cape Town veți 
trece prin Scarborough şi Kommetije. Seara veţi putea face plimbări individuale pe pitoreasca promenadă 
Victoria & Alfred Waterfront, inima comercială şi culturală a oraşului, o zonă plină de istorie, unde se 
găsesc numeroase restaurante, terase şi magazine. Cazare la Hotelul Lagoon Beach Hotel & Spa 4*. 
 
Ziua 4:  Cape Town – Cape Wineland 
Mic dejun. Deplasare cu maşina spre Cape Wineland şi cazare la hotelul L’Hermitage 4*. În cea de-a doua 
parte a zilei veţi merge într-un tur de degustare de vin, prilej cu care vă veţi putea delecta cu cele mai 
interesante soiuri de vin produse aici. Cazare la Hotelul L’Hermitage 4*. 
 
Ziua 5:  Cape Town – Johannesburg – Suncity  
Mic dejun. Transfer privat la aeroportul din Cape Town pentru zborul către Johannesburg. La sosirea pe 
aeroportul din Johannesburg veţi fi preluaţi de o maşină pentru un transfer privat de aproximativ două ore şi 
jumătate către Suncity. La sosirea în Suncity, program liber pentru relaxare sau activităţi individuale. Cazare 
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la Hotel Suncity Soho 4*. 
 
Ziua 6:  Suncity  
Mic dejun. Zi liberă pentru relaxare sau pentru diferite activităţi individuale. Puteţi alege una dintre 
numerosele activităţi de divertisment pe care le propune resortul în care vă aflaţi cazaţi: cazino, discotecă, 
teatru, plimbări cu Segway, spa şi tratamente de înfrumuseţare, zone de distracţie şi jocuri pentru cei mici, 
plimbări cu balonul cu aer cald, sporturi nautice, golf, drumeţie, navigaţie .  
 
Ziua 7:  Suncity – Parcul Naţional Kruger    
Mic dejun. Transfer privat la aeroportul din Suncity pentru zborul către Hazyview. La sosirea pe aeroportul 
din Hazyview veţi fi preluaţi de o maşină pentru un transfer privat de aproximativ două ore şi jumătate în 
cadrul Parcului Naţional Kruger unde veţi înnopta. Dejun la unitatea de cazare. În funcţie de ora de sosire, 
veţi putea merge într-un scurt safari cu un vehicul 4x4 în cadrul parcului. Cină şi cazare la Hoyo Hoyo Safari 
Lodge 5*. 
 
Ziua 8:  Parcul Național Kruger  
Plecare matinală cu mic dejun la pachet. Experienţa acestei zile de safari în Parcul Naţional Kruger, unul 
dintre cele mai cunoscute din lume, cu o suprafaţă de peste 2 mil. de hectare, traversat de peste 2.400 km de 
drumuri, declarat Parc Naţional încă din anul 1898 de către preşedintele Kruger, vă va da posibilitatea de a 
“gusta” Africa în forma sa pură. Veți vedea animalele în habitatul lor şi în funcţie de cât de norocoşi suntem, 
veți putea vedea “big five”, în traducere “marele cinci”: elefanţi, rinoceri, bivoli, lei şi leoparzi. Pe tot 
parcursul acestui safari, veți fi însoţiţi de un ghid calificat. Dacă veți asculta liniştea sălbăticiei şi veți privi 
cum soarele înveleşte natura cu razele lui, nu vă veți mai mira că animalele se simt atât de bine aici. Dejun și 
cină incluse. Cazare la Hoyo Hoyo Safari Lodge 5*. 
 
Ziua 9:  Parcul Național Kruger – Johannesburg – Doha 
Mic dejun. Până la ora 12:00, când se vor elibera camerele, vă veţi putea bucura de timp liber pentru 
plimbări. Transfer cu maşina către aeroportul internaţional din Johannesburg pentru plecarea spre Doha cu 
zborul companiei Qatar Airways QR1368 (20:40 / 06:30).  
 
Ziua 10:  Doha – Bucureşti 
Plecare din Doha spre București, cu zborul companiei Qatar Airways QR 221 (07:20 / 12:15). 
 
 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport intercontinental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Doha – Cape Town, Johannesburg – Doha – Bucureşti cu compania 
Qatar Airways 
- transport intern pe rutele Cape Town – Johannesburg, Sun City – Parcul Național Kruger  
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- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale  
- 9 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4* 
- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la numărul de turişti 
- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 
- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 
- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 
- “Drumul Vinului” cu oprire pentru degustare de vinuri 
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 
programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este 
menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și 
Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 
aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 
acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 
împliniți 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea 
- bacşişuri pentru ghizi şi şoferi, bagajişti  
- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 
local 
 
ACTE NECESARE: 
- paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate   
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 
 
ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI: 
- paşaport valabil cel puţin 6 luni de la data terminării călătoriei, cu 2 pagini neştampilate consecutiv pentru viză; nu se acceptă 
paşaport temporar 
- formular viză scris cu litere mari de tipar, cu pix negru şi semnat + 1 fotografie (color, recentă, de tip paşaport dimensiuni: 3,5 x 
4,5 cm pe hârtie lucioasă, cu faţa întreagă, fără şapcă, lobul urechilor vizibil, poziţie serioasă, pe fundal de culoare deschisă) 
- extras de cont recent (minim 2.000 USD sau echivalentul în lei sau euro, pe ultimele 3 luni)  
- adeverință de salariat în engleză sau traducere legalizată (cu următoarele mențiuni: funcție, număr zile concediu și faptul că 
turistul este în concediu și va continua, la întoarcere, activitatea în același loc de muncă) sau talon de pensie original; 
- în cazul copiilor: adeverinţă de elev, originalul şi copie după certificatul de naştere, certificatul de căsătorie al părinţilor sau 
divorţ şi acordul notarial al părinţilor (traduse în limba engleză) / în cazul studenţilor, adeverinţă de student, tradusă în limba 
engleză şi legalizată 
- copie după cartea de identitate 

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 
                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   
                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 
                                                                 GSM: 0722.620.738 ; 0744.346.246 

                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
   Nr. Reg Com. J40/6232/2000, Cod fiscal RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 
 

 

Notă: Actele se depun la Ambasadă pentru tot grupul, cu 4 săptămâni înainte de plecare, durata de procesare a vizelor fiind de 
aproximativ 3 săptămâni. Ambasada își rezervă dreptul de a solicita prezența personală a turiștilor la Ambasada Africii de Sud din 
București în vederea depunerii actelor. 
 
OBSERVAŢII: 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 
permite să părăsească teritoriul propriu 
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 
urmare a întârzierii acestora 
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 
standardele locale 
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 
rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 
precizat în program 
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 
pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 
promoţia fără un anunţ prealabil 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 
de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 
obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 
unor cheltuieli suplimentare aferente 
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 
- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.;  
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 
şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 
de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 
mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu 
sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri 
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 
evenimente politice neprevăzute, greve etc. 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 
certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 
de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului. 
- copiii au nevoie de paşaport individual  
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă 
şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 
cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 
- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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