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Przeżyj niezapomnianą przygodę w Republice Południowej Afryki.  

 

Podczas 7- dniowej wycieczki, doznasz najlepszych wrażeń z jazdy motorem 

poprzez zbalansowaną trasę na gładkich drogach jak i drogach żużlowych i 

trudnych szutrowych. 

 

Fantastyczna sceneria podczas jazdy wzdłuż niesamowitej linii wybrzeża Cape 

Town, Hermanus i Przylądka Igielnego, lub podczas jazdy poprzez kręte górskie 

przełęcze i słynną pustynię Karoo.  

 

Dołącz do naszego zespołu motocyklistów i wybierz się w niezapomnianą 

podróż. Podróż, która pozostawi Ci nowe wspomnienia, fantastyczne 

doświadczenia i wielu nowych przyjaciół w RPA! 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAJU 
• Język angielski jest powszechnie używany 

• Wizy nie są wymagane przy pobycie nie dłuższym niż 30 

dni 

• Przy pobycie w Kapsztadzie szczepionki 

przeciwmalaryczne nie są wymagane 

• Walutą obowiązującą w RPA jest rand (ZAR) 

• Strefa czasowa ta sama co w Polsce 



 

Alan o sobie … 

 
Jako młody chłopiec ojciec wprowadził mnie w świat motocykli, kupił mi mój 

pierwszy motocykl w wieku 10 lat. Był to motocykl crossowy Kawasaki KX80. W 

wieku 12 lat zacząłem się ścigać. Stąd moja pasja która tkwi we mnie do dzisiaj.  

Na przestrzeni lat byłem zaangażowany w wiele form jazdy, takich jak wyścigi 

drogowe, żużel, enduro, jazda próbna i jazda przygodowa.  

Byłem częścią ekipy pomocniczej holenderskiego zespołu National Geographic 

Channel, dokumentującej wyprawę śladami duetu Ewan McGregor and Charlie 

Boorman któży odbyli epicką podróż “The Long Way Down” (Londyn - Kapsztad). 

Współpracuję z lokalnymi firmami nadawczymi, takimi jak SABC i Supersport, 

filmując i transmitując maratony na żywo. 

Jako zapalony motocyklista, zapraszam do przyłączenia się do epickiej przygody 

“Safari Motorem” i tworzenia wspólnych wspomnień.  

Nasz przewodnik  
Alan Foxcroft 

5 prostych zasad  Alana: 

 

 Trzymaj się lewej ... mijaj po prawej. 

Trzymaj się limitów prędkości. 

Zostaw swoje ego w domu. 

Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny. 

Nie pij i nie jedź.  



Dzień 1:  Przyjazd do Kapsztadu 

 

• Przylot do Kapsztadu 

• Powitanie przez przedstawiciela Safari Studio 

• Transfer z lotniska do hotelu  

• Kolacja w hotelu 

• Nocleg 



Dzień 2: Cape Town  

Trasa około 180km  

 

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Odebranie motorów którymi będziemy się poruszać 

podczas całego pobytu w RPA. 

• Przejazd drogą wzdłuż Blouberg i Milnerton. 

• Zwiedzanie Półwyspu Przylądkowego rozpoczynającego 

się przejazdem przez zielone przedmieścia  a następnie 

przejazd do historycznego miasteczka Muizenberg. 

• Przejazd wzdłuż wybrzeża,  przez dawne miasteczka 

rybackie w Fishhoek i Kalk Bay, następnie 

południowoafrykańskie miasteczko marynarki wojennej  

Simonstown. 

• Ruszamy do słynnego miejsca spotkań oceanów 

Atlantyckiego i Indyjskiego czyli tak zwany Cape Point. 

• Czas na obiad, tutaj będziemy kosztować lokalnej kuchni 

południowoafrykańskiej. 

• Przejazd przez najpiękniejszą i dramatyczną część trasy 

Chapmans Peak do zatoki Hout Bay. 

• Przejazd przez słynną miejscowość letniskową Camps Bay 

a następnie w kierunku V&A Waterfront. 

• Powrót do bazy w Blouberg 

• Kolacja w Restauracji Mojo  

• Nocleg 

 



Dzień 3: Cape Town - Hermanus 

Trasa około 150km  

  

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Przejazd w kierunku szlaku wina.  

• Przejazd przez kręte drogi wschodniego wybrzeża, 

pokonując nadmorskie miejscowoci Strand, Gordon Bay. 

• Obiad w lokalnej restauracji Hermanus. 

• Obserwacja wielorybów z lądu (sezon od lipca do grudnia), 

lub po prostu odpoczynek na plaży. 

• Kolacja w lokalnej restauracji. 

• Nocleg. 



Dzień 4: Hermanus - Swellendam 

Trasa około 260km  

 

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Wyruszamy w  kierunku Przylądka Igielnego, znany również jako “Cape 

of Storm”, jest oficjalnie południowym zakończeniem kontynentu 

afrykańskiego.  

• Obiad w lokalnej restauracji. 

• Przejazd w głąb lądu przez urocze miasteczko Karoo do miasteczka 

Swellendam gdzie zatrzymamy się na noc.  

• Tradycyjny południowoafrykański braai  (lub grilowanie). 

• Nocleg. 



Dzień 5: Swellendam - Ladismith 

Trasa około 150km  

 

• Śniadanie w hotelu 

• Dzisiaj spędzimy dzień jeżdżąc słynną trasą południowoafrykańską 62 przez 

malownicze miasteczka jak Barrydale. 

• Wizyta w legendarnym barze i restauracji Ronnies Sex Shop, mekka dla 

afrykańskich motocyklistów. 

• Obiad w lokalnej restauracji. 

• W krótkiej odległości, u podnóża gór, znajduje się miasteczko Ladismith 

gdzie spędzimy resztę dnia. 

• Jeźdźców zapraszamy do kąpieli w gorących źródłach w pobliżu Calitzdorp.  

• Kolacja 

• Nocleg 



Dzień 6: Ladismith - Matjiesfontein 

Trasa około 150km  

 

• Śniadanie w hotelu 

• Od Ladismith ruszamy w dalszą drogę przez ukryte doliny Sewe 

Weeks Poort, gdzie zatrzymamy się na chwilę aby podziwiać 

otaczający nas wspaniały widok. 

• Z przełęczy dojeżdżamy do autostrady na krótką przejażdżkę do 

Matijiesfontain, małego miasteczka kolejowego, przesiąkniętego 

południowoafrykańską historią, gdzie odwiedzimy lokalne muzeum 

transportu.  

• Obiad w lokalnej restauracji. 

• Kolacja. 

• Nocleg. 



Dzień 7: Matjiesfontein – Ceres Valley 

Trasa około 180km  

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Opuszczając Matjiesfontein, 

kontynuujemy jazdę terenową, przejazd 

przez rustykalne Klein Karoo poprzez 

przełęcze do doliny Ceres. 

• Wizyta w Rezerwacie Fairy Glen w 

poszukiwaniu wielkiej afrykańskiej 

piątki. 

• Obiad w lokalnej restauracji. 

• Resztę dnia spędzimy na odpoczynku i 

degustacji najlepszego wina w regionie. 

• Kolacja. 

• Nocleg. 



Dzień 8: Ceres Valley – Kapsztad 

Trasa około 120km  

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Przejazd od Slanghoek krętymi drogami Bainskloof. 

• Obiad w lokalnej restauracji. 

• Obieramy kierunek oceanu i wracamy do Kapsztadu. 

• Pożegnalna kolacja w tradycyjnej afrykańskiej restauracji 

Gold, gdzie zabawiać nas będą tańcami i  śpiewami do 

których serdecznie zapraszamy się przyłączyć.  

• Nocleg w Kapsztadzie. 



 

 

Dzień 9: Kapsztad wylot 

 

 

• Śniadanie w hotelu. 

• Transfer na lotnisko w Kapsztadzie na powrotny lot do domu. 

• Tutaj kończy się twoja przygoda z Afryką 

 

Do Zobaczania !  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Depozyt na karcie kredytowej będzie anulowany po zwrocie pojazdu  

*Możliwość rezerwacji innych terminów przy grupie od pięciu osób – prosimy o kontakt  

RODZAJ MOTORU CENA ZA OSOBĘ W 

USD - kierowca 

CENA ZA OSOBĘ W 

USD - pasażer 

DOSTĘPNE 

TERMINY WYPRAW 

DEPOZYT W 

ZAR* 

Royal Enfield Classic 500cc 
2,860 

 
2,220.- 

17/02/2018-25/02/2018 

07/04/2018-15/04/2018 

16/06/2018-24/06/2018 

18/08/2018-26/08/2018 

13/10/2018-21/10/2018 

08/12/2018-16/12/2018 

10,000.- 

BMW G310GS (2018) 3,460.- 2,700.- 

10/03/2018-18/03/2018 

19/05/2018-27/05/2018 

14/07/2018-22/07/2018 

15/09/2018-23/09/2018 

10/11/2018-18/11/2018 

 

15,000.- 

BMW F700GS (2017) 4,150.- 3,200.- 17,500.- 

BMW F800 GS (2017) 4,240.- 3,260.- 17,500.- 

BMW F800 GS Adventure 

(2017) 
4,420.- 3,390.- 20,000.- 

BMW R1200 GS (2017) 

(Liguid Cool) 
4,610.- 3,530.- 20,000.- 

BMW R1200 GS Adventure 

(2017) (Liquid Cool) 
4,920.- 3,750.- 20,000.- 



WLICZONE W CENĘ 

 

• Noclegi w B&B, hotele 3 gwiazdkowe i jedna noc typu kamping  

• Angielskojęzyczny specjalistyczny przewodnik od dnia 1 do dnia 9.  

• Transfery z i na lotnisko 

• Wszystkie atrakcje i bilety wstępów jak podane w programie 

•  Posiłki jak przedstawione w programie (3 posiłki dziennie) 

• Napoje do posiłków: woda 0.5l , kawa , herbata, 1 napój 

bezalkoholowy 

• Podstawowe ubezpieczenie motocyklistyczne  

• Wynajem motoru (cena zależna od rodzaju pojazdu) 

• Specjalistyczny mechanik 

• Bęzyna  

• Mashals  

• Pojazd pomocniczy na  bagaże z polskojęzycznym kierowcą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prosimy zapoznać się z regulaminem sprzedaży 

NIE WLICZONE W CENĘ 

 

• Osobiste wydatki 

• Przeloty międzynarodowe 

• Ubezpieczenie osobiste 

• Napoje alkoholowe 

• Opcjonalne zajęcia turystyczne  

 
 

 

WYMAGANIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH: 

 
 

• Ważne paszporty i wizy 

• Prawa jazdy na motory obowiązujące w RPA 

• Musi mieć ukończone 18 lat i co najmniej roczne doświadczenie w 

jeździe na motorze 

• Bagaż maksymalnie 15kg 

• Coś ciepłego, ochrona przed wiatrem 

• Odpowiednia odzież wierzchnia  - ochronne wyposażenie 

motocyklowe, w tym spodnie, kurtka, buty i rękawice (możliwość 

wypożyczenia za dodatkową opłatą)  

• Kask  
 

*Minimalna liczba uczestników 5 / maksymalna liczba uczestników 10. 

Zastrzegamy prawo anulacji wyprawy przy niewystarczającej liczbie uczestników 

 



www.safaristudio.net / info@safaristudio.net 

 

 

http://www.safaristudio.net/
mailto:info@safaristudio.net

