
Južna Afrika

Program po dnevih

A. Južna Afrika, opisni program

Trasa poti: Johannesburg in Soweto township tour – nacionani park Kruger, safari – gorovje
Drakensberg, treking – Coffe Bay in Wild Coast treking – Jeffreys Bay, surfanje in SUPanje  -
Garden route, bungee, hoja z levi in kanuiranje  - Oudtshoorn in jahanje nojev, spust s kolesi –
Route 62 do Barrydale-a – Cape Agulhas – Gansbaai ali Mossel bay in potop z belimi morskimi
psi  - Hermanus, kiti in pokušina vin – Cape Town, Robben Island, Table Mountain, nightlife in
pingvini;

Na pot se bomo odpravili z najetimi avtomobili (limuzinami) s po tremi do štirimi osebami v
avtomobilu. Imeli pa bomo tudi polno opremljen jeep Toyota Hilux z opremo za kempiranje.
Opremo bomo z izjemo šotorov, spalnih vreč in podlog najeli v Južni Afriki. Tudi avtomobile
bomo najeli v Južni Afriki in se vozili sami, po levi strani. Večino poti kempiramo in v času
kempiranja tudi sami kuhamo (zajtrk in večerjo). Za nabavo in pripravo hrane bodo skrbele
dežurne ekipe, ki se bodo menjale na 2 do 3 dni.

Let v Johannesburg, kjer se bomo s kolesi odpravili na ogled Soweta, največjega townshipa na
svetu.

Premik do nacionalnega parka Kruger, enega najboljših parkov v Afriki, kjer na safarijih z malo
sreče ulovimo velikih 5.

Sledi vožnja do gorovja Drakensberg in trek po pokrajini, ki jemlje sapo. Mizasti vrhovi gora,
zelenje, slapovi in nori razgledi s kilometrskih prepadnih sten (brez skrbi, je popolnoma varno).
V Drakensbergu gremo na dva različna dnevna treka.

Nato se odpravimo na divjo obalo – Wild Coast, ki popolnoma opraviči svoje ime. Lušten in
nezahteven trek v kombinaciji s kopanjem na divjih plažah nam z lepoto »raztrga gate«. Na poti
se ustavimo v tradiconalni vasici ljudstva Xhosa in pri njih pojemo kosilo. Če bo možnost
obiščemo še lokalno šolo ali vrtec. Kempiramo v kampu povsem ob oceanu z razgledom za
milijon evrov.

V Jeffreys Bayu se odklopimo in spočijemo ali pa surfamo na enih najboljših valov za surfanje
pod nadzorom nekdanjega pro surferja. Kdor ne želi surfati ima ta dan možnost SUP-anja,
sprehajanja po sipinah, jahanja konj po belih peščenih plažah ali pa opazovanja kitov iz obale (v
času sezone).

Premik preko nacionalnega parka Tsitsikamma do 216m visokega mostu Bloukrans in opcija
skoka, bungee-ja za najbolj pogumne izmed nas. Popoldan se odpravimo na doživetje ki ga
nikoli ne pozabiš – hojo z levi. Recimo, da so siti in navajeni ljudi : )

Wilderness –  kampiramo v čudovitem kampu ob reki in se odpravimo na izlet s kanuji po ustju
reke do slapov, kjer se bomo skopali. Nato pa premik proti Oudtshoornu, svetovni prestolnici
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biznisa z noji in jahanje nojev. Kempiramo v luštnem kampu ob jezeru.

Naslednje jutro srečanje z divjimi Meerkati, kjer boste izvedeli vse o teh prikupnih in posrečenih
živalicah. Nato nas odpeljejo na vrh prelaza Swartberg od koder se spustimo s kolesi in
občudujemo neverjetno lepo pokrajino okoli nas. Sledi vožnja po verjetno eni najbolj panoramski
cestiv Afriki, slavni Route 62.

Obiščemo Cape Agulhas – najbolj južno točko Afrike od koder se nam odpre pogled tako na
Indijski kot Atlanski ocean . Sledi Gansbaai ali Mossel bay in eno najbolj norih doživetij – potop
v kletki in ogled velikih belih morskih psov. Doživetje, ki ga ne izbriše niti Alzheimer : )

Vožnja do Hermanusa, kjer si z obale pogledamo kite (v času sezone).

Za zaključek pa Cape Town – najlepše in najbolj kozmopolitansko mesto v Afriki. Izlet
na Robben Island -  južnoafriški goli otok. Vzpnemo se na Table Mountain (peš ali z žičnico) in
si pogledamo romantičen sončni zahod z Lions Head.  Zapeljejo nas po vinski cesti kjer
testiramo vrhunska južnoafriška vina. Obisk kolonije afriških pingvinov in postanek na plaži z
najlepšim razgledom na Cape Town.

Celotno pot se lahko skrajša za dva dni s tem, da izpustiš prvi dan v Johannesburgu in en dan v
Cape Townu. Mi seveda priporočamo celotno pot.

Nočitve: 6 x spimo v hostlu, brez lokalne kategorizacije. Vse ostale dni šotorimo v kempih z tuši
in wc-ji. V kolikor je želja se lahko tudi vse noči spi v sobah. V tem primeru je potovanje dražje
za približno 250€ (v primeru dvoposteljnih sob).

Prevozi: Prvi dan organiziramo prevoz s kombiji do hostla. Nato pa nas čaka približno 4500 km
vožnje (večino po asfaltiranih cestah) z najetimi avtomobili. Vozimo sami in to po levi strani. Pri
tem bomo zelo previdni!

B. Južna Afrika, program po dnevih
(20 ali 21 dni, odvisno od ure povratnega leta iz Cape Towna)

1. Let v Johannesburg.
2. Pristanek in transfer do hostla. Popoldan nas čaka ogled Soweta - največjega townshipa

na svetu. Na ogled gremo s kolesi in se na poti srečujemo z lokalnim prebivalstvom.
Nočitev v hostlu.

3. Prevzem avtomobilov in nabava vsega potrebnega za kempiranje. Sledi premik proti
parku Kruger. Če bo čas se na poti ustavimo ob razglednih točkah na kanjon reke Blyde.
Kempiranje v kampu v bližini Krugerjevega parka.

4. Celodnevni safari. V objektive lovimo velikih 5. Možnost nočnega safarija v parku.
Kempiranje v kampu znotraj Krugerjevega parka.

5. Celodnevni safari v parku in pozno popoldan vožnja do kampa izven parka ter nočitev –
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kempiranje.
6. Premik do gorovja Drakensberg, nabava hrane na poti in nočitev v kampu.
7. Zapeljemo se do izhodišča za treking, nato sledi približno 5 urni trek (s postanki) v

gorovju Drakensberg. Na poti nam sapo jemljejo neverjetni razgledi iz vrha kilometrskih
prepadnih sten, pogledamo pa si tudi drugi najvišji slap na svetu – Tugela (948m).
Povratek v kamp in nočitev.

8. Še en dan za trek v gorovju Drakensberg. Tokrat se odpravimo na drug del gorovja in
občudujemo izjemno lepo in bujno zeleno pokrajino okoli nas s pogledi na vrhove
mizastih gora. Možnih je več težavnostih stopenj trekinga, za vsakogar nekaj. Trek
obogatimo še z ogledom bušmanskih slikarij. Povratek v kamp in nočitev.

9. Čaka nas celodnevni premik do divje obale. Na poti se ustavimo v Pietermaritzburgu, da
obnovimo zaloge hrane. Nočitev v kampu v bližini Coffe Baya.

10. Trek po prekrasni obali Wild Coast. Hodimo po poti s čudovitimi razgledi na divje plaže
in morje pod nami. Po travnikih, plažah in mimo afriških vasic. Na poti se ustavimo za
kopanje na samotni peščeni plaži. Kosilo pri domačinih in če bo možnost še obisk
lokalne šole ali vrtca. Prevoz do kampa ob morju in nočitev.

11. Vožnja do Jeffreys Baya in nočitev v hostlu v Jeffreys Bayu.
12. Dan za odklop in počitek na belih peščenih plažah Jeffreys Baya. Organizirali bomo surf

šolo pod vodstvom bivšega profesionalnega surferja in to na valovih, ki so med najbolj
znanimi na svetu vendar primerni tudi za začetnike. Alternativa je jahanje konj po
peščenih plažah ali pa sprehod do sipin ob morju. V sezoni tudi možnost opazovanja
kitov iz obale. Zvečer žar fešta v hostlu.

13. Premik preko nacionalnega parka Tsitsikamma do 216m visokega mostu Bloukrans, kjer
se ustavimo in pogledamo par skokov naših najbolj pogumnih sopotnikov. Nadaljevanje
vožnje po Garden Route in popoldan hoja z levi. Nočitev v mestu Wilderness v zelo
lepem kampu ob reki.

14. Dopoldanski izlet s kanuji po ustju reke in še malo peš vse do slapov. Kopanje pod
slapovi in povratek v kamp. Vožnja proti Oudtshoornu, ogled farme nojev in jahanje
nojev. Nočitev v luštnem kampu ob jezeru.

15. Ob sončenem vzhodu se srečamo z Meerkati, posedimo v njihovi družbi in izvemo vse o
teh prikupnih živalicah. Povratek v kamp, zajtrk in spust s kolesi iz prelaza Swartberg
(gor nas zapeljejo, dol pa se spustimo s kolesi). Prekrasna hribovita pokrajina na poti. V
primeru, da spust ne bo mogoč se tja zapeljemo z avtomobili. Pozno popoldan kratka
vožnja po slavni cesti 62 s čudovito pokrajino okoli nas. Nočitev v kampu na poti ali pa
nočitev v Mossel bayu (odvisno od sezone za ogled belih morskih psov).

16. Nadaljevanje vožnje po Route 62 in postanek v Barrydalu. Spust do obale in obisk
najbolj južne točke Afrike – Cape Agulhas, kjer se stikata Atlantski in Indijski ocean.
Vožnja proti Gansbaai-ju in nočitev v kampu na poti. V kolikor bomo šli do Mossel baya
je ta dan potop in ogled belih morskih psov in popoldan proti Hermanusu.

17. Potop v kletkah in opazovanje velikih belih morskih psov. Noro doživetje! Če ti ni do
potopa pa se nam lahko pridržiš na ladji in jih opazuješ od tam. Sicer pa si privoščite
umirjeno jutro s sprehodom ob obali – možnost opazovanja tjulnov in kitov (v sezoni).
Popoldan premik preko Hermanusa do Cape Towna in vožnja po vinski poti. Na poti
testiranje vrhunskih vin. Nočitev v hostlu v Cape Townu. V primeru zamenjave z Mossel
bayem je ta dan vožnja do Cape Towna in popoldan obisk vinskih kleti v okolici.

18. Zjutraj vzpon na Table Mountain, goro, ki je simbol Cape Towna in od koder se ob lepi
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vidljivosti vidi cel Cape Town z okolico. Gor gremo peš, dol pa z gondolo (lahko tudi v
obe smeri z gondolo). Popoldan obisk Robben Islanda - zapora za nasprotnike
apartheida in voden ogled otoka. Ob povratku se zadržimo v živahnem pristanišču, kjer
je polno barov in restavracij. Zvečer se preselimo na Long street, center za žuranje v
Cape Townu. Nočitev v hostlu v Cape Townu.

19. Dopoldan vožnja do Boulders Beach, kjer obiščemo kolonijo afriških pingvinov. Povratek
v Cape Town in čas za zadnje nakupe na tržnici s spominki. Pozno popoldan vzpon na
Lion's head (kot na Šmarno) in opazovanje čudovitega sončnega zahoda nad Cape
Townom.

20. Vožnja do letališča, oddaja avtomobilov in popoldanski let nazaj proti bližnjemu letališču.
21. Smo doma.

V primeru zadostnega zanimanja je v jesenskem terminu možnost 4 dnevnega podaljška.
Najprej se bomo odpravili do odročnega gorovja Cederberg, ki se ponaša z izjemno lepo
naravo, kjer desetine kilometrov naokoli ni žive duše. Tam bomo izvedli dva trekinga in nato
nadaljevali v odmaknjeni Namaqualand, kjer je v tem času sezona rož. Prizori, ko puščavnata
pokrajina zacveti so res neverjetni. Povratek ob Z obali nazaj proti Cape Townu. Doplačilo za
podaljšek je 50€/osebo.

 

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Južni
Afriki

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v potovalki ali nahrbtniku.

Čakajo nas vožnje z avtomobili. Noči so lahko presenetljivo hladne. In kratke. Temperature
bodo okoli 20-30, ponoči sem in tja tudi manj kot 5 stopinj.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V potovalki naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz države, z veljavnim vstopnim
vizumom in za njo je potrebno imeti v potnem listu dve strani, eno zraven druge, prazno)
keš s sabo v USD, kreditna kartica (pride bolj prav za plačevanje kot pa Maestro/Cirrus
ali Visa Electron plačilna kartica)
zdravstveno zavarovanje za tujino
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mednarodno vozniško dovoljenje ali pa novo evropsko vozniško dovoljenje (če boš
vozil/a, sicer ne)
pribor: šalica ali kozarec, globok krožnik, nizek krožnik, pribor (vilice, žlica, nož)
topla spolna vreča
velika ruta (dve na avto), za senco delat (ko nabija sonce s strani, da ni tako vroče)
mala svetilka za na glavo
lahki treking čevlji ali supergi
čevlji za preobutev (recimo Teve) ali pa japonke za pod tuš
topel anorak za mrzla jutra in obalo, kjer piha (recimo gore tex)
flis
dolge spodnje gate za ponoči
puli ali pulover
2 bombažni majici z dolgimi rokavi in 5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4x nogavice
spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače (2x)
sončna očala
daljnogled (na safarijih prideš z njim še bliže divjadi ;-)
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: sprej proti komarjem (najmanj 30% DEET-a naj vsebuje), milo, zobna ščetka,
zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice (vazelin), po želji tudi
antimalariki (Malaron, Lariam)
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): antibiotiki alias ciprobay, aspirin, tablete proti
diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski tableti in minerali, obliži, povoj, gaza, bivacin,
tablete proti slabosti (za v avto, če ima kdo problem s tem),…
knjiga, karte, muzika…
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne mores živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa
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