
 

 
 

ЮЖНА АФРИКА, ЗИМБАБВЕ, 
БОТСВАНА – 2021 

 

Кейптаун - Херманус - Стеленбош – Национален парк Крюгер – Уайт Ривър - Йоханесбург – 
Водопадите Виктория, Зимбабве – Ботсвана 

15 дни / 12 нощувки 

 

Дати на пътуване:  

16.04 – 29.04.2021 г. 
 
 

 
 

 
 

Настаняване Дестинация База на изхранване Продължителност 

Inn on the Square Кейптаун B&B 2 нощувки 

Windsor Hotel Hermanus Херманус B&B 1 нощувка 

Stellenbosch Hotel Стеленбош B&B 1 нощувка 

Nkambeni Safari Camp Национален парк Крюгер HB 2 нощувка 

Stille Woning Guest House Уайт Ривър B&B 1 нощувка 

Safari Club SA Йоханесбург B&B 2 нощувки 

The Kingdom Hotel Водопадите Виктория, 
Зимбабве 

B&B 3 нощувки 

 
 
Легенда 

B&B: Bed and Breakfast – нощувка и закуска; HB: Half Board – нощувка със закуска и вечеря 
 

ПРОГРАМА: 

https://wetu.com/iBrochure/9434_49657_6956


 

 
 

Ден 1: София – Кейптаун 

Среща на летище София с водача на групата в 19:30 ч. за полет до Кейптаун през Истанбул в 21:30 ч. 

Кацане в Истанбул в 22:55 . Излитане за Кейптаун в 01:55 ч. 

 

Ден 2: Кейптаун 

С пристигането на международното летище в Кейптаун  в 11:20 ч. ще бъдете посрещнати от 

представител на нашия партньор в Южна Африка. Първата ни спирка  ще бъде планината Тейбъл. Без 

съмнение тази забележителност прави града уникален сам по себе си. Издигайки се на 1000 м над 

морското равнище, тази планина е символ на града. Няма никакво оправдание да посетиш Кейптаун 

и да не се качиш на върха на планината Тейбъл. 

Самият Кейптаун географски е разположен  съвсем близо до мястото, където се срещат Индийският и 

Атлантическият океан. Градът е сгушен между склоновете на планината Тейбъл и едноименния 

залив. Някои градове са забележителни с богатата си култура, пищния нощен живот, космополитната 

си атмосфера и невероятна архитектура... Други предлагат отнемащи дъха природни картини и 

невероятни природни чудеса. Кейптаун има късмета да бъде благословен с всички тези  атракции и 

дори много повече. С живописното си пристанище, световноизвестните си плажове, прочутите 

винарни и планинското си местоположение с богато разнообразия на растителен и животински свят, 

Кейптаун пленява сърцето на всеки, който го посети. 

Нощувка със закуска в Inn on the Square Hotel 

 

Ден 3: Кейптаун 

След закуска се отправяме на целодневен тур до полуостров Кейп и нос Добра Надежда. 

Ще преминем по един от най-живописните крайбрежни пътища в света със 114 завоя в продължение 
на 9 км. 

Старото рибарско селище в Хоут Бей сега е много популярна част от околността на Кейптаун. 
Предпочитано място за семейни почивки, селището предлага много туристически атракции, круизи и 
великолепни ресторанти с прясна морска храна. 

Ще направим круиз с лодка до Острова на тюлените (40 до 60 минути). Калипсо е единствената  
моторница с прозрачно дъно в Южна Африка, направена за комфорт и сигурност на пътниците. 
Лодката е така изработена, че позволява наблюдаването на морския живот и тюлените от близка 
дистанция в тяхната естествена среда. 

Нос Добра Надежда заедно със съседния до него Кейп Пойнт, е впечатляващо място, покрито с 
ендемични растителни видове, отнемащи дъха заливчета, плажове и зелени хълмове и долини. 
Всичко това се намира на едва 60 км от Кейптаун. Районът е обявен за защитен растителен резерват 
под защитата на ЮНЕСКО, тъй като е един от най-богатите на растителни видове в света, дом на 
около 20% от африканската флора. 

На връщане ще спрем в Саймънс Таун за кратка почивка. Градчето е много гостоприемно и богато на 
история и специфична атмосфера. По желание можем да посетим Болдърс Бийч, където живее 
голяма колония африкански пингвини (срещу допълнително заплащане). 

Нощувка със закуска в Inn on the Square Hotel 

 

Ден 4: Херманус 

След закуска ще направим кратка разходка до центъра на Кейптаун и до живописно оцветения 
квартал Бо-Каап, в миналото наричан малайския квартал. Най-старата постройка тук днес е 
превърната в музей.  

След това се отправяме към Херманус, разположен на 140 км от Кейптаун и построен на живописно и 



 

 
 

красиво място – на брега на залива Walker Bay. Израстнал от малко курортно селище, днес Херманус е 
най-известното място за наблюдение на китове в света (от юли до ноември). Тук има отлични 
ресторантчета, кафета и барове покрай брега. Възможни места за посещение са стария пристанищен 
музей, самото старо пристанище и музея на къщата на кита. 
Нощувка със закуска в Windsor Hotel 

 
 

Ден 5: Стеленбош 

След закуска се отправяме на обиколка из прочутите винени полета на Южна Африка. 

По пътя ще посетим най-голямата в района колония на пингвини Stony Point. Това е великолепно 
място, на което от близо можем да се запознаем с комичните джуджета в тяхната естествена среда. 
Колонията на пингвините е тук от 1982 г. и е една от трите в ЮАР. Заради човешката дейност в района 
и нападенията на хищници мястото е било оградено през 1987 г. и скоро тук започнали да гнездят и 
корморани.  

Следва посещение на Spier dam и Lanzerac Estate, където ще опитаме внимателно селектирани 
вкусове шоколад и вино от най-добрите селекции. 

Вечерта ще прекараме в Стеленбош, живописно университетско градче, заобиколено от планини и 
лозарски полета. Ако се разходим по улиците, ще се потопим в атмосферата на добре запазената 
викторианска архитектура на бурите, погледите ни ще бъдат привлечени от малки галерии, 
работилнички, бутици за дрехи и подаръци. Красиви и привлекателни ресторантчета ще ни предложат 
отлична храна и изтънчени вина. 
Нощувка със закуска в Stellenbosch Hotel 
 

Ден 6: Национален парк Крюгер, лагера Нкамбени 

След закуска се отправяме към летището в Кейптаун за полет до Йоханесбург, където ще  бъдем 
посрещнати от нашия гид за следващите няколко дни и с който ще се отправим към парка Крюгер. 

Като пристигнем в лагера Нкамбени ще имаме кратко време за освежаване преди да се отправим на 
вечерно сафари. След връщането ще ни бъде сервирана вечеря в лагера. 

Нощувка със закуска и вечеря в Nkambeni Safari Camp 

Национален парк Крюгер 

Разпрострял се на повече от 2 милиона хектара, Национален парк Крюгер е един от най-големите 

резервати за диви животни в света и една наистина забележителна дестинация. Благодарение на 

изключително голямата територия на парка, посетителите имат възможност да се докоснат до 

фантастично разнообразие от променящи се панорами и екосистеми до впечатляващ масив от 

животни, растения и птици. Крюгер е дом на над 130 вида бозайници и над 500 вида птици. При 

повече късмет тук е възможно да срещнем голямата петорка: слон, леопард, лъв, бивол и носорог. 
 

Ден 7: Национален парк Крюгер 

Днес ще се отправим на целодневно сафари в Национален парк Крюгер. За обяд ще си 
организираме пикник. 
Вечерята ще ни бъде сервирана в лагера след като се върнем. 
Нощувка със закуска, обяд и вечеря в Nkambeni Safari Camp 

 

Ден 8: Уайт Ривър 

След закуска се отправяме на път по Панорамния път към Уайт Ривър.  

По пътя ще спрем на няколко места, представляващи интерес  като природа и атракции: 

- Graskop Gorge Lift Company,  
- Водопадите Lisbon, 
- Природните феномени Bourke's Luck Potholes, 
- God's Window и красивата панорама 



 

 
 

- 3 Rondavels с изглед към реката Blyde и каньона, образуван от нея. 
 

Уайт Ривър е малко и спокойно градче, изградено от малка фермерска общност, фокусирана върху 
отглеждането на тропически плодове, зеленчуци, цветя и дървесина. Три напоителни стени, гори, 
ботаническа градина, разсадник и красиви скални образувания засилват магическото въздействие на 
природата. В свободното си време можем да се разходим из градчето и да открием Националната 
ботаническа градина, винарните Rottcher, музеят на Уайт Ривър или фермерския пазар Багдад. 
Нощувка със закуска в Stille Woning Guesthouse 
 

Ден 9: Йоханесбург 

След закуска се отправяме обратно към Йоханесбург, където ще останем 2 вечери. 

Първо ще посетим диаментената мина Кулинан за тур по повърхността. Тук е намерен най-големият 
диамант в света (3106 карата). Ще научим интересни факти за тези най-ценни камъни. 

Ще завършим програмата с музея на апартейда, отворен през 2001 година и признат за най-известния 
музей в света, касаещ Африка на 20-ти век, като в основата е историята за апартейда. 

Йоханесбург 

Йоханесбург е един от най-големите и най-жизнени градове. Наричат го икономическата столица на 
ЮАР и портал към южната част на страната. Въпреки, че не е толкова популярен в сравнение с другите 
градове в ЮАР, тук има достатъчно много интересни места. Една от най-популярните 
забележителности е районът Совето, където се намира и къщата на Нелсън Мандела. 
Нощувка със закуска в Safari Club SA   

 

Ден 10: Йоханесбург 

Днес ще посетим Люлката на човечеството, пещерите Стеркфонтейн, мемориала на Хектор Питерсън и 
най-големия и най-стар квартал на Йоханесбург – Совето. 

Разположена на едва 90 км от Йоханесбург, Люлката на живота е един от най-богатите обекти на 
хоминиди в света, където са били открити нашите известни предци, г-жа Плес, Малката стъпка и 
Седиба. Това място притежава статута на обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, тъй 
като тук са открити 40% от вкаменелостите на хуманоиди в света. Археологическите разкопки 
продължават и днес. 

Пещерите Стеркфонтейн са популярна туристическа атракция, известна със своите разкопки и находки 
на фосили. Достъпът до пещерите е осигурен с модерни пешеходни пътеки, водещи до местата за 
разкопки, където са открити световно признати вкаменелости. 

На 16 юни 1976 г. в Йоханесбург, квартал Совето, започва мирна демонстрация за образователни 
реформи. Всичко се превръща в един хаос, когато полицейските сили отговарят на протестиращите 
студенти с куршуми. Една от най-трагичните жертви на този ден става 13-годишният Хектор Питерсън, 
попаднал в кръстосан огън. Музеят на Хектор, разположен близо до мястото на неговата смърт, е 
направен, за да си спомняме за събитията от този ден и причините, довели до тях. 

Нощувка със закуска в Safari Club SA 
 
 

Ден 11: Виктория Фолс, Зимбабве 

След закуска ще се отправим към международното летище OR Tambo на Йоханесбург за полет до 
Виктория Фолс, селището в Зимбабве, което е кръстено на едноименните водопади и което се намира 
непосредствено до тях. Ще бъдем посрещнати и настанени в нашия хотел за следващите 3 дни. 
Вечерта имаме включена вечеря в един от най-добрите ресторанти, препоръчван във всички 
справочници - Boma. Вечерята е традиционна и придружена с програма, която впечатлява всеки 
европеец. И не само това, но останалото нека е изненада! 

 

Зимбабве 



 

 
 

Държава с неподправена природна красота, приятелски настроени хора и богата култура, статутът на 

Зимбабве като една от водещите сафари дестинации в Африка беше сериозно увреден от годините 

на политическа нестабилност. Но сега, когато страната превъзмогна размириците и се върна в 

състояние на равновесие, тя отново се очертава като една от най-желаните дестинации на 

континента. Водопадът Виктория, известен на местните жители като „Димът, който гърми“, е едно от 

седемте природни чудеса на света, а силата на тази масивна водна завеса, която се влива в река 

Замбези, е удивителна и незабравима.  

 
 

Виктория Фолс, Зимбабве 

Почивайки на южните брегове на река Замбези в западния край на едноименния водопад, това 

популярно туристическо градче е достатъчно компактно за разходка и е идеална база за 

пътешественици, изследващи седмото чудо на света, огромния  и величествен водопад Виктория. 

Около две трети от водопадите могат да бъдат разгледани от страната на Зимбабве. Популярните 

занимания включват живописни полети над водопадите с хеликоптер, бънджи скокове от моста над 

река Замбези, рафтинг и еднодневни екскурзии до националния парк Чобе в съседна Ботсвана. 

Нощувка с вечеря и закуска в Kingdom Hotel 
 
 

Ден 12: Виктория Фолс, Зимбабве 

Днес ще посветим деня на водопадите Виктория, от страната на Зимбабве. През 150-милионната 

си година водопадите падат все така с мощен грохот в река Замбези като тази мощ е най-голяма 

през месец май всяка година. Изживяването е наистина вдъхновяващо и всички сетива са 

ангажирани – зрение, слух, обоняние. Усещането е, че сме застанали наистина пред върховния 

шедьовър на природата. Няма как снимка да изобрази това усещане, когато лично застанете пред 

подобно величие. (Нашите партньори осигуряват дъждобрани, в случай на нужда, но за ваше 

лично спокойствие си носете ваш в джоба.) 

Можете също така за своя сметка и с помощта на нашия водач да се включите в някои 

допълнителни дейности като: 

- разглеждане на водопадите от страната на Замбия - Цена: 85 USD , като допълнително се 

заплаща виза за Замбия в размер на 20 USD 

- Полет с хеликоптер над водопадите от страната на Зимбабве 12/13 мин. Цена: 165 USD 

- Круиз на залез слънце по река Замбези. Цена: 89 USD 

Нощувка със закуска в Kingdom Hotel 
 
 

Ден 13: Национален парк Чобе, Ботсвана 

Днес ще прекосим границата между Зимбабве и Ботсвана, ще бъдем посрещнати от местен гид в 
Казангула, Ботсвана, и ще навлезем на територията на Национален парк Чобе за сутрешно сафари с 
лодка по река Чобе. Водата привлича много диви животни и възможностите за наблюдението им са 
отлични откъм реката. Това приключение ще приключи около 12:30 часа и ще се отправим към базата 
на нашия партньор за обяд (вкл. в цената). След обяда ще направим втората част от нашето сафари, но 
този път с 4х4 джипове. Ще имаме възможност да се насладим на изобилието от диви животни в 
Чобе. Трябва да се отбележи, че Чобе е резерватът с най-много слонове от всички подобни в света – 
около 124 000 от тези величествени животни обикалят територията на парка необезпокоявани. 
Толкова са много, че понякога на залез слънце долината покрай реката почернява от слонове, отишли 
на водопой. 

След края на сафарито ще бъдем трансферирани обратно до границата, където ще ни посрещнат 



 

 
 

нашите партньори от Зимбабве, за да ни върнат в хотела около 18:00 часа. 
Нощувка със закуска в Kingdom Hotel 
 
 

Ден 14: Край на програмата 

За съжаление всяко хубаво пътешествие има своя край. Надяваме се, обаче, това пътуване да 

остави у вас незабравими и колоритни спомени. 

След закуска имаме трансфер до летището на Виктория Фолс за полет до Йоханесбург, където 

след кратък престой ще вземем полет обратно към дома в 18:10 ч. Кацане в Истанбул в 04:55 ч. 

на следващия ден. 

 

Ден 15: Истанбул – София  

Полет Истанбул – София излита в 07:50 и каца на Терминал 2, София в 09:05 ч. 
 

Цени: 

Период на пътуване: Цена на човек в двойна стая: 
Цена на човек в единична 

стая: 

16.04 – 29.04.2021 г. 3640 € / 7119 лв 4170 € / 8156 лв 

 

Цената включва: 

• Самолетен билет с Turkish Airlines - София – Кейптаун и Йоханесбург – София с включен 

багаж до 30 кг или подобен полет; 

• Самолетен билет Кейптаун - Йоханесбург с включен багаж до 20 кг;  

• Самолетен билет Йоханесбург – Виктория Фолс – Йоханесбург с включен багаж до 20 кг; 

• Всички летищни такси; 

• Всички трансфери по програмата; 

• 2 нощувки в хотел Inn on the Square в Кейптаун на база закуска; 

• 1 нощувка в хотел Windsor Hotel Hermanus в Херманус на база закуска; 

• 1 нощувка в хотел Stellenbosch Hotel в Стеленбош на база закуска; 

• 2 нощувки в Nkambeni Safari Camp в Национален парк Крюгер на база закуска и вечеря; 

• 1 нощувка в хотел Stille Woning Guest House в Уайт Ривър на база закуска; 

• 2 нощувки в Safari Club SA в Йоханесбург на база закуска; 

• 3 нощувки в The Kingdom Hotel – Водопадите Виктория, Зимбабве на база закуска; 

• Вечеря в един от най-добрите ресторанти с програма – Boma, Виктория Фолс; 

• Кратка обзорна обиколка на Кейптаун; 

• Целодневен тур до нос Добра Надежда; 

• Разходка до центъра на Кейптаун и до живописно оцветения квартал Бо-Каап; 

• Обиколка на прочутите винени полета на Южна Африка; 

• Посещение на колония на пингвини – Stony Point; 

• Вечерно сафари в парка Крюгер; 

• Целодневно сафари в Национален парк Крюгер; 

• Фотопаузи на:  

o Graskop Gorge Lift Company 
o Водопадите Lisbon 



 

 
 

o Природните феномени Bourke's Luck Potholes 
o God's Window и красивата панорама 
o 3 Rondavels с изглед към реката Blyde и каньона, образуван от нея 

• Тур по повърхността на диаментената мина Кулинан ; 

• Посещение на музея на апартейда; 

• Посещение на комплекс „Люлката на човечеството“, пещерите Стеркфонтейн, мемориала  

на Хектор Питерсън и най-големия и най-стар квартал на Йоханесбург – Совето; 

• Посещение на водопадите Виктория, от страната на Зимбабве; 

• Еднодневно сафари до Ботсвана в Национален парк Чобе; 

• Обслужване от местни екскурзоводи (АЕ) по време на всички трансфери и екскурзии по 

програмата;  

• Водач-преводач от Туроператора по време на цялото пътуване;  

• Медицинска застраховка с асистанс и покритие 10 000 евро на ЗД Евроинс; 

Цената не включва: 

• Виза ЮАР – 65 лева, подава се лично в посолството на ЮАР в България; 

• Такса обработка на документи – 20 лв (заплащат се предварително в България); 

• Виза Зимбабве – 45$ на човек - цена за двукратна виза,получава се на място; 

• Разглеждане на водопадите от страната на Замбия - Цена: ~ 85 USD , като допълнително се 

заплаща виза за Замбия в размер на 20 USD; 

• Полет с хеликоптер над водопадите от страната на Зимбабве 12/13 мин. Цена: ~ 165 USD; 

• Круиз на залез слънце по река Замбези. Цена: ~ 89 USD; 

• Бакшиши за местните екскурзоводи и шофьори – 50 USD за целия престой (заплащат се на 

място на водача на групата); 

• Застраховка „Отмяна на пътуване” със ЗД „Евроинс”; 

• Доплащане за медицинска застраховка за туристи от 64 до 74 години; 

• Доплащане за медицинска застраховка за туристи над 74 години (туристи над 74 г. се 

застраховат при различни условия, възможно е застрахователната компания да изисква 

попълване на здравна декларация); 

• Разходи от лично естество; 

• Посещения на обекти извън описаните в програмата и входните такси за тях; 
 

Забележки: 

• Минимален брой туристи за провеждане на пътуването: 14 

• При несъбран минимум записани туристи е възможно да има доплащане. 

• Уведомяване за несъбран минимален брой туристи – 30 дни преди заминаване. 

• Цените на допълнителните екскурзии подлежат на препотвърждение. 

• Пътуването е свързано с пешеходни обиколки, поради което НЕ е подходящо за лица с 

намалена или ограничена подвижност. 

• Реда и последователността на провеждане на някои от мероприятията може да бъде 

променен с оглед оптимизиране на програмата. 

• Посещението на някои от споменатите природни обекти зависят от климатичните 

условия. При неподходящи такива е възможно да отпаднат от програмата. 

• Няма задължителни медицински изисквания. 



 

 
 

• Възможно е АК за международния полет да бъде променена  

• Пакетната цена е калкулирана по курс 1,75 лв. за щатски долар към 17.07.2020 г. При 

промяна на обменния валутен курс с повече от 5 % в периода до началото на 

туристическото пътуване, ТО си запазва правото за прекалкулиране на основната пакетна 

цена, съобразно промяната на валутния курс. 

Условия за записване: 

Дата на 

пътуване: 

Депозит при 

сключване на 

договора: 

Второ плащане: Трето плащане: 
Финално 

доплащане: 

 

16.04 – 29.04.2021 г. 

 

2500 лв 
1100 лв до 

21.12.2020 г. 

2200 лв до 

04.02.2021 г. 

Доплащане до: 

01.03.2021 г. 

 

В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на Потребителя, ТО 

възстановява платената сума за пътуването, като при самолетните програми удържа 

стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните 

такси за отказ:   

 

Стандартни такси за прекратяване: 
От деня следващ деня на подписване на договора дo 185 дни преди датата на тръгване 
Потребителят се освобождава от такса за прекратяване (стига това да не противоречи на 
анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети, в който случай 
такива разходи ще се считат за невъзстановими от Туроператора. Извършените невъзстановими 
разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. )  
а. от 184 до 85 дни от датата на тръгване – 35% от цената на туристическия пакет;  
б. от 84 до 65 дни от датата на тръгване – 50% от цената на туристическия пакет;  
в. от 64 до 35 дни от датата на тръгване – 80% от цената на туристическия пакет;  
г. под 35 дни от датата на тръгване – 100% от цената на туристическия пакет;  
* В случаите на удържане на такса за прекратяване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако за пакета е платено с ваучер, издаден като 

компенсация за отменено пътуване, то таксата за прекратяване не може да бъде по-малко от размера на депозита, независимо кога е 

анулирано пътуването.  

  

Допълнителна информация за изискванията за виза за ЮАР: 

• Международен паспорт, валиден минимум шест месеца от датата на заминаване 

• Паспортът трябва да има най-малко четири свободни страници за визи, като две от тези 

страници трябва да са съседни 

• Два броя снимки в паспортен формат 

• Попълнен визов формуляр на английски език – ТО съдейства 

• Банково извлечение, удостверяващо финансови средства или извлечение от заплата, 

които да могат да обезпечат разноските по време на планираното пребиваване на 

територията на ЮАР. В извлечението трябва да са отразени входящите и изходящи 

парични потоци за последните 3 месеца и крайното салдо трябва да е положително, като 

трябва да не е по-малко от 800 евро. Задължително изискване е извлечението да е 

издадено на английски език и с подпис и печат на съответната банка на всяка страница 

• Служебна бележка от учреждението, в което работите – заемана длъжност (от кога сте на 

този пост и упомената месечната заплата  за последните 6 месеца), отпуск за периода на 



 

 
 

пребиваване в ЮАР, написна на английски език с подпис и печат 

• Хотелска резервация или копие от такава  – ТО съдейства 

• Самолетен билет – копие – ТО съдейства 

• Виза за ЮАР – 65 лв  

• Непълнолетни, пътуващи само с единия родител трябва да притежават нотариално 

заверена декларация за съгласие от другия родител, преведена и легализирана на 

английски език. 
 

Вид използван транспорт: 

• Самолет 

• Автобус / Бус 

• Джип 

• Моторна лодка 

 

„Отмяна от пътуване“:  ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна  застраховка 

“Отмяна на пътуване” на ЗД Евроинс АД, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща 

разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради 

здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяванена дело, съкращаване 

от работа и др.  

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от 

Закона за туризма, с полица №: 13062010010120 на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД.  

 

 
 
 
За резервации: 
„Интер Травел Партнерс“ ЕООД 
Тел. +359 28270342; +359 888 882138 
mail to: sofia@intertravelpartners.com 
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