WYPRAWA
WINIARSKA

RPA

Misja Wino & Slow Travel

To autorski format wyjazdów dla miłośników wina
i podróży firmowany przez Kondrat Wina Wybrane.
Zabierzemy Was w magiczną podróż śladami winnic i win,
które możecie znaleźć w ofercie Kondrat Wina Wybrane.
Razem odkrywamy wszystkie magiczne miejsca
z kieliszkiem wspaniałego wina w ręku, poznając
jednocześnie wyjątkową kulturę, kuchnię i uroki każdego
z tych krajów. Wyjazdy planowane są w małych grupach,
nie przekraczających 20 osób, co pozwoli nam wytworzyć
intymną, wręcz rodzinną atmosferę, tak rożną od
masowych wyjazdów turystycznych. Pozwalamy się
wyspać, zwiedzamy powoli, leniwie, unikamy bieganiny,
próbujemy lokalnych smaczków i cieszymy się swoim
towarzystwem. Serdecznie zapraszamy wszystkich
z Państwa, którzy razem z nami, w tym hedonistycznym
charakterze, pragną zwiedzać świat.

Przeżyj przygodę i odkryj fascynujące RPA!

Wina z RPA

RPA poprzez swoją lokalizację na kontynencie
afrykańskim często jest kojarzone z bardzo gorącym
klimatem, co nie ma odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Regiony takie jak Elgin,
Stellenbosch, Constantia zlokalizowane na samym
południu kraju, odznaczają się bliskością
południowego koła biegunowego oraz zimnych
prądów oceanicznych, oraz wiatrów (cape doctor)
które sprawiają, że klimat jest łagodny i pozbawiony
skrajnie wysokich temperatur. O przychylności
klimatu dla stworzeń zimnolubnych stanowi fakt,
iż na plażach możemy znaleźć pingwiny. Pod
względem szczepów winnych odnajdziemy tam
unikatowe pinotage, a także chenin blanc, pinot
noir, sauvignon blanc oraz wiele innych. Najczęściej
uprawianym w RPA szczepem jest cabernet
sauvignon. Robi się z niego zarówno wina
jednoodmianowe, jak i blendy np. w stylu bordoskim
z merlotem i cabernet franc. Całkiem popularny jest
merlot, z którego wina mają zwykle pełny
i śliwkowy charakter. Charakter win z RPA zbliżony
jest do win europejskich.

Plan wyjazdu
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o 12:44
O 15:45 wylot z Warszawy, przylot do Doha o 23:10.

DZIEŃ I
19.01

Przylot do Cape Town

DZIEŃ II
20.01

Wylot z Doha o 02:15 rano, przylot do Cape Town o 11.15. Formalności
graniczne.
Lekki lunch w postaci małych przekąsek - lokalne samosas czyli trójkątne
pierożki nadziewane wołowiną, kurczakiem lub warzywami w curry oraz
aromatyczne malajskie ciastka.
Punkt początkowy naszej wycieczki to najpiękniejsze miasto RPA, dlatego
jeszcze tego samego dnia wybierzemy się na city tour po Kapsztadzie.
Następnie wjedziemy na Table Mountain, skąd rozciąga się zapierający
dech w piersiach widok na Półwysep Przylądkowy, miasto Kapsztad, Głowę
Lwa oraz wybrzeże Atlantyku.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Czas na odpoczynek.
Kolacja - Afrykański wieczór w restauracji Gold z "interactive drumming
session" czyli nauką gry na bębnach afrykańskich.
Nocleg.

Przylądek Dobrej Nadziei

DZIEŃ III
21.01

Śniadanie w hotelu.
Dzisiejszą podróż rozpoczniemy od przejazdu malowniczą trasą
Chapman's Peek Drive, udamy się na Boulders Beach, aby obejrzeć
kolonię zagrożonych wyginięciem pingwinów afrykańskich.
Następnie udamy się na Przylądek Dobrej Nadziei, najbardziej wysunięty
na południowy zachód punkt Afryki i zdobędziemy latarnię morską Cape
Point. Po wizycie w Parku Narodowym zwiedzimy słynne winnice Cape
Point, gdzie czeka na nas degustacja win oraz piknik. Powrót do hotelu
pod wieczór.
Kolacja we własnym zakresie. W odległości spacerowej od hotelu znajdują
się bary i restauracje.
Nocleg.

Zwiedzanie regionu Paarl & Stellenbosch

Dzień IV
22.01

Wykwaterowanie. Po śniadaniu wyjazd z miasta do regionu Cape
Winelands. Wyśmienite jedzenie i wina zaspokoją każde podniebienie,
a nieprzeciętne widoki ucieszą oczy.
Pierwszym postojem na trasie będzie Avondale Wine Estate, gdzie udamy
się traktorem na "Winne Safari", podczas którego dowiemy się ciekawych
rzeczy na temat zrównoważonej uprawy oraz ekologicznej bio - uprawy.
Wizytę zakończymy degustacją 7 win.
Lunch w Faber Restaurant.
Następnie degustacja MCC w Simonsig Wine Estate – jednym z pionierów
MCC- win musujących w RPA.
Zakwaterowanie w hotelu w Stellenbosch. Stellenbosch to mekka dla
wielbicieli win, wysmakowanych kawiarni i urokliwych zakamarków.
Czas wolny na odpoczynek. Kolacja we własnym zakresie.
Nocleg w Stellenbosch.

Dolina Franschhoek

Dzień V
23.01

Śniadanie. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od wizyty i degustacji
w winnicy Delaire Graff.
Następnie udamy się na spacer po ogrodzie w Bablonstores Gardens.
Na obiad przejedziemy do Grande Provence Wine Estate, winnicy, która
oprócz wina i bardzo dobrego jedzenia posiada na swoim terenie
galerię sztuki. W rozległym parku będzie można podziwiać
ponadgabarytowe dzieła sztuki wykonane z metalu i kamienia.
Po południu czas wolny na zwiedzanie Franschhoek.
Dla spragnionych winnic spontaniczna wyprawa do kliku magicznych
miejsc.
Kolacja we własnym zakresie.
Nocleg.

Breede River Wine Valley

Dzień VI
24.01

Śniadanie. Wykwaterowanie.
2,5h przejazd przez doliny rzeki Breede, która jest chronionym obszarem
produkcji wina w regionie Przylądka Zachodniego. Otoczona z trzech stron
pasmami górskimi dolina, odpowiada za dużą część całkowitej produkcji wina
w kraju.
Przyjazd do Roberson. Czas wolny na lunch.
W godzinach popołudniowych zatrzymamy się w winnicy Weltevrede.
Zaczniemy od spotkania z gospodarzem, za którym będziemy podążać przez
podziemne tunele i próbować Chardonnay WELTEVREDE w różnych miejscach.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na odpoczynek.
Kolacja w towarzystwie właściciela winnicy, który opowie więcej o historii tego
miejsca.
Nocleg

BREEDE RIVER VALLEY WINE DISTRICT

Dzień VII
25.01

Po śniadaniu czas na krótki odpoczynek.
Wizyta w okazałej winnicy Arabella Wine Estete, która zdobyła podwójne
złoto w konkursie Michelangelo International Wine Challenge.
Obejrzymy tutaj potężną winiarnię i poznamy tajniki produkcji
Pinotage - które jest nie tylko charakterystycznym winem z RPA, ale
także symbolem afrykańskiego. Degustacja z lokalnymi przystawkami.
Następnie udamy się na farmę produkującą oliwę z oliwek, którą
zwiedzimy wraz z właścicielem, próbując różnych rodzajów oliwek,
tapenad i oliw z oliwek.
Powrót do hotelu. Czas wolny na odpoczynek.
Kolacja. Nocleg.

Into The Wild

Dzień VIII
26.01

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Rezerwatu Aquila Private Game, na którego terenie żyją
zwierzęta zaliczane do wielkiej piątki Afryki. Lunch w lodży.
Po południu weźniemy udział w lokalnym safari " game drive"
samochodami z napędem 4x4. Jest to coś więcej, niż niezapomniane
doświadczenie dzikiej przyrody, afrykańskiej gościnności, tradycyjnych
przysmaków kulinarnych oraz doskonałości usług.
Wieczorem kolacja na terenie rezerwatu - miejsce kolacji to
niespodzianka.
Nocleg.

Droga do Hermanus ze zwiedzaniem Stanford oraz regionu
Hemel & Aarde Wine

Dzień IX
27.01

Wczesnym rankiem wybierzemy się na drugie safari.
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Hermanus ( Przylądek
Igielny ) - przylądek stanowiący najbardziej wysunięty na południe
kraniec Afryki. Przebiegający przez niego południk uznawany jest za
umowną granicę dwóch oceanów: Indyjskiego i Atlantyckiego.
Po drodze zatrzymamy się w winnicy Creative Wine Estate na
degustację win musujących.
Lunch w Spookfontein Wine Farm.
Po południu przejazd do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny, podczas,
którego będzie można zwiedzić malowniczo położone miasto
Hermanus.
Kolacja we własnym zakresie. Nocleg w Hotelu.

Winnica Lothian Wine Estate

Położone w pięknej scenerii nad brzegiem rzeki
Palmiet
i prywatnym jeziorem w dolinie Elgin, winnice Lothian
błyszczą jako klasa sama w sobie. Lata poszukiwań
idealnej lokalizacji sprawiły, że region Elgin stał się
doskonałym miejsce do uprawy winogron, używanych
do produkcji wyjątkowych odmian Pinot Noir w stylu
burgundzkim, Chardonnay, Riesling i Rosé.
Rzemieślnicza technika produkcji wina stosowana
przez rodzinę Wilsonów doskonale wpisuje się
w klimat Lothian House, która stanowi przykład
nowoczesnej architektury, połączonej z dbałością na
środowisko.

Dolina Wina Elgin

Dzień X
28.01

Śniadanie.
Wyjazd z Hermanus.
Następnie udamy się z wizyta na farmie "Heart of Abalone", gdzie
będziemy degustować abalone - uchowce znane ze swojego
wspaniałego smaku.
Przejedziemy do wyjątkowej winnicy Lothian, gdzie oprócz degustacji
wina czeka nas pyszny lunch. Winnica położona jest
w cudownej scenerii nad brzegiem rzeki Palmiet i prywatnym jeziorem
w dolinie Elgin.
Przejazd do Cape Town. Zakwaterowanie w jednym z najlepszych
hoteli w mieście The Table Bay Hotel 5*.
Czas wolny na wypoczynek.
Kolacja pożegnalna. Nocleg.

The Table Bay Hotel 5*
The Table Bay oferuje najwyższej klasy
zakwaterowanie oraz uważany
jest za jeden z najbardziej wyrafinowanych
obiektów w Cape Town.
Został otwarty w maju 1997 roku przez
byłego prezydenta Republiki Południowej
Afryki, Nelsona Mandeli.
Położony jest przy nadbrzeżu z okien
można podziwiać piękne widoki na port,
Górę Stołową i Ocean Atlantycki.
Pomimo długiej tradycji hotel nadal
wyznacza międzynarodowe standardy
w kuchni i obsłudze.
Wystrój łączy w sobie wyrafinowany świat
luksusu z lokalną tradycją.
.

Dzień Wolny. Wylot do Polski
Dzień XI
29.01

Dzień XII
30.01

Śniadanie w hotelu. Czas wolny.
Wykwaterowanie z możliwością pozostawienia bagażu w hotelu.
Czas na zakupy. Możliwość skorzystania, z wycieczek fakultatywnych ( za
dodatkową opłatą: rejs, zwiedzanie akwarium, przelot helikopterem)
Przewodnik pomoże w wyborze oraz w wykupieniu biletów.
Lunch we własnym zakresie.
Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski o godzinie 19:10.
Przylot do Doha o godzinie 5:55. Wylot z Doha o godzinie 07:25. Przylot
do Warszawy o godzinie 11:15.

Przeżyj przygodę i odkryj fascynujące RPA !
LICZBA UCZESTNIKÓW: maksymalnie 18 osób
ZAKWATEROWANIE:
Hotel 4*/5* w tym ostatnia noc w jednym
z najlepszych hoteli w Kapsztadzie
"The Table Bay Hotel 5*"
https://www.suninternational.com/tablebay/
LICZBA NOCLEGÓW NA MIEJSCU: 9
WYŻYWIENIE: śniadania + wybrane lunche
i kolacje oraz degustacje zgodnie z
programem
CENA :

świadczenia na miejscu 15290 PLN/ za
osobę zakwaterowaną w pokoju 2os.
bilet lotniczy od 3480 PLN/os

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
3 noclegi w hotelu Kapsztadzie (w tym ostatni noc
w hotelu The Table Bay 5*)
2 noce Stellenbosch
2 noce okolice Montagu
1 nocleg w lodży Aqulila Game Reserva
1 nocleg w Hermanus
9 x śniadanie, 6 x lunch, 5 x kolacja
Do posiłków wino między -1/2 - 1 butelki wina na osobę

Transport prywatnym autobusem dla całej grupy
Wizyty w 7 winnicach z degustacjami
Zwiedzanie miejsc wyszczególnionych w programie
2 safari
Polskojęzyczny pilot na czas zwiedzania
Opieka przedstawiciela Biura Podróży „Rapala”
Opieka przedstawiciela firmy Kondrat Wina Wybranespecjalisty od win, który będzie dzielił się swoją wiedzą
enologiczną

Wszystkie bilety wstępu
Ubezpieczenie KL, NW i bagażu z rozszerzeniem o Covid-19
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny
Fundusz Pomocowy
Przewodnik po RPA
Obsługa programu poprzez aplikację mobilną
Przelot na trasie Warszawa – Doha – Kapsztad – Doha Warszawa Warszawa liniami Quatar Airways z bagażem
rejestrowanym 23kg i podręcznym 8 kg
Wszystkie opłaty lotniskowe
Napiwki dla kierowców i obsługi

CENA NIE ZAWIERA
Ewentualnych testów PCR lub antygenowych (jeżeli
będą wymagane)
Wydatków osobistych
Posiłków i napojów niewymienionych w ofercie.
Przewidziana ilosć wina zostanie wpisana do umowy

