
05.03 - 13.03.2021

30.04 - 08.05.2021



"Om in Africa" to program stworzony z myślą o wszystkich,
którzy pragną poznać odległy zakątek świata, jednocześnie
nawiązując mocniejszą więź z samym sobą, dostarczając ciału
witalności, a duszy i umysłowi inspiracji i harmonii.
 
Zapraszamy Was na wyprawę podczas, której odkryjecie
bogactwo Republiki Południowej Afryki. Oprócz zwiedzania 
w otoczeniu magicznej afrykańskiej natury, przy zapachu
kadzideł i dźwięku tybetańskich mis wyruszycie na Waszych
matach w podróż w głąb siebie. 

Podczas wyjazdu zrelaksujecie się w przestronnej i pięknie
urządzonej willi położonej w ekskluzywnej dzielnicy Camps
Bay. Zobaczycie przyrodnicze i historyczne zakątki Kapsztadu
i jego okolic. Skosztujecie afrykańskiej kuchni i przeżyjecie
przygodę w stylu safari. 

Kameralna grupa (maksymalnie 10 osób) pod opieką naszego
instruktora i przewodników, pozwoli Wam we własnym tempie
zobaczyć ten absolutnie piękny kawałek Ziemi. Zapewniamy
All Inclusive! Codzienne zajęcia z jogi, wyżywienie, wycieczki  
 i moc atrakcji w cieniu majestatycznej Góry Stołowej otulonej
bryzą Oceanu Atlantyckiego.

Dlaczego warto?



Podczas wspólnego tygodnia, w odkrywaniu siebie
towarzyszyć Wam będzie Kasia.

Kasia jest certyfikowanym instruktorem HATHY, VINYASY
oraz YIN YOGI (500 RYT). Wiedzę na temat jogi, ayurvedy
oraz gry na tybetańskich misach zdobywała w Indiach oraz
Indonezji.

Z wykształcenia jest prawniczką, która zgłębiając filozofię jogi 
i doświadczając jej niezwykłej mocy odnalazła pasję    
 w szerzeniu holistycznego, zdrowego i kolorowego podejścia
do życia.

Po wielu latach spędzonych w Paryżu, jej serce wezwało ją do
zmiany życiowej ścieżki. Liczne podróże zaprowadzily ją
najpierw na Bali, które stało się jej domem na ponad dwa lata.
Obecnie mieszka w Kapsztadzie, gdzie odnalazła miłość. Uczy
jogi, wegańsko gotuje i wykorzystuje niesamowitą moc
afrykańskiej natury, by rozwijać się w swojej praktyce na macie
i poza nią.

Instruktor jogi  



Instruktor jogi cd 

Kasia o poranku naargetyzuje Was porcją jogi, wyciszy umysł
medytacją, przyprowadzi do TU I TERAZ, aby w pełni
delektować się każdym momentem odkrywając cuda tego
magicznego cypla świata.

W zależności od programu dnia, popołudniami dostarczy Wam
ukojenia i relaksu podczas zajęć jogi YIN, jogi restoratywnej
lub medytacji połączonej z pranayamą, czyli ćwiczeniami
oddechowymi.

Kasia otuli Was zapachem lawendowego olejku, rozpali
kadzidło, poprowadzi przez pasjonującą podróż do harmonii
CIAŁA, DUSZY I UMYSŁU jednocześnie obdarzając Was
ciepłem i troską. 

Zajęcia jogi będą odpowiednie dla każdego poziomu
zaawansowania. Nawet jeżeli nigdy nie praktykowaliście jogi,
Kasia dobierze rodzaj, tempo i charakter praktyki do Waszych
indywidualnych potrzeb.



Willa 

The Cape Bali to doskonała kryjówka urządzona w stylu
balijskim z dbałością o detale oraz z zachowaniem zasad Feng
Shui. Położona na wzgórzu w eksluzywnej dzielnicy Camps
Bay, 3 km od najpopularniejszych plaż oraz 6 km od centrum
miasta. Oferuje przepiękne widoki na zbocza Góry Stołowej,
wzgórze Lions Head oraz bezkresny ocean.

Na powierzchni 1342 metrów do Waszej dyspozycji jest
odkryty basen, siłownia, ogród, przestrzeń do wspólnych
posiłków oraz relaksu. Wifi na terenie willi.

Zakwaterowanie:

3 pokoje Standard (dwa na piętrze, jeden na parterze),
powierzchnia ok. 30 m2, łóżka typu queen size, klimatyzacja,
osobna łazienka w każdym pokoju
2 pokoje Premium (na piętrze), powierdzchnia ok. 50 m2, łóżka
typu  king size, klimatyzacja, osobna łazienka w każdym
pokoju

W razie pytań, dotyczących willi jesteśmy do Waszej
dyspozycji.



Willa pokoje:

Pokój Premium

Pokój PremiumPokój Standard



Większe i bardziej komfortowe pojazdy podczas transferów i wycieczek, 

Dezynfekcja pojazdów  po każdym dniu
Żele do dezynfekcji w willi i w pojazdach

Codziennie sprawdzanie temperatury uczestników
Lekarz 24h pod telefonem w razie potrzeby

Ograniczona liczba obsługi w willi
Obsługa willi w maseczkach z zachowaniem dystansu
Mierzenie temperatury u osób zatrudnionych do obsługi willi i jej codzienne monitorowanie
Codzienne sprzątanie na życzenie 
Posiłki podawane według wytycznych BHP i zaleceń protokołu antycovidowego

Specjalnie dobrane odosobione miejsca do praktykowania jogi i ćwiczeń podczas wycieczek
Prywatne safari 

Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dlatego zapewniamy następujące procedury:

aby wspomóc zachowanie dystansu.

 

 

Bezpieczeństwo:

Covid  Safe

Większe i bardziej komfortowe pojazdy podczas
transferów i wycieczek, 

Dezynfekcja pojazdów  po każdym dniu
Żele do dezynfekcji w willi i w pojazdach

Codziennie sprawdzanie temperatury uczestników
Lekarz 24h pod telefonem w razie potrzeby

Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo
dlatego zapewniamy następujące procedury:

aby wspomóc zachowanie dystansu.

 

 

Ograniczona liczba obsługi w willi
Obsługa willi w maseczkach z zachowaniem dystansu
Mierzenie temperatury u osób zatrudnionych do obsługi
willi i jej codzienne monitorowanie
Codzienne sprzątanie na życzenie 
Posiłki podawane według wytycznych BHP i zaleceń
protokołu antycovidowego

Specjalnie dobrane odosobione miejsca do
praktykowania jogi i ćwiczeń podczas wycieczek
Prywatne safari 

 

 



Spotkanie z grupą i  naszym przedstawicielem
na lotnisku w Warszawie. Przelot do Kapsztadu.
 

Sugerowane przeloty:
 

Termin 05.03 - 13.03.2021:

TK1766 05 Marzec Warszawa(WAW) 18:50 Istanbuł(IST) 23:25
TK044 06 Marzec Istanbuł(IST) 02:25 Kapsztad(CPT) 12:00
                                                   ---
TK045 12 Marzec Kapsztad(CPT) 18:35 Istanbuł(IST) 06:00
TK1265 13 Marzec Istanbuł(IST) 07:50 Warszawa(WAW) 08:25

Termin 30.04 - 07.05.2021:

LH1351 30 Kwiecień Warszawa(WAW) 18:55 Frankfurt(FRA) 20:40
LH 576 30 Kwiecień Frankfurt(FRA) 22:15 Kapsztad(CPT) 10:00
                                                    ---
LH 577 07 Maj Kapsztad(CPT) 17:45 Frankfurt(FRA) 05:40
LH1346 08 Maj Frankfurt(FRA) 07:30 Warszawa(WAW) 09:05

Program dzień po dniu

Dzień 1



Przylot do Kapsztadu.  Po dopełnieniu formalności,
przejazd do przepięknie położonej willi The Cape
Bali. 

Podróż na kraniec Afryki może być wyczerpująca,
dlatego po zakwaterowaniu i rozpakowaniu,
zapraszamy Was na niespodziankę dla ciała -
rozluźniający masaż pleców wykonany przez
profesjonalne masażystki. A co dla ducha?
Dżwiękowo-smakowe atrakcje zapewnione przez
Kasię, pozwolą Wam na pierwszy kontakt z jogą 
i pełen relaks w magicznym otoczeniu willi.

Na koniec rozpieścimy, Wasze kubki smakowe
uroczystą afrykańską kolacją przygotowaną przez
naszego utalentowanego szefa kuchni. W menu
znajdą się przekąski, przystawka, danie główne (do
wyboru w wersji mięsnej lub wegetariańskiej) oraz
tradycyjny deser. 

Dzień 2



Dzień rozpoczniecie od godzinnej sesji jogi na
dobry początek dnia. Następnie, po śniadaniu
wyruszycie na zwiedzanie miasta. Towarzyszyć
Wam będzie polskojęzyczny przewodnik. 

Pierwszą atrakcją będzie Góra Stołowa. Stojąc na
górze, przekonacie się sami czy faktycznie
Kapsztad jest jednym z najpiękniej położonych
miast świata. 

Nastepnie trochę historii. Zobaczycie najstarsze
ogrody Company's Gardens oraz kolorową
dzielnicę Bo Kaap. Bo Kaap to nie tylko dzielnica 
 o bogatej kulturze, ale również świetne miejsce do
fotografii. Kolor tła do wyboru! 

Popołudniowe zajęcia z instruktorem spędzicie    
 w otoczeniu jednego z najpiękniejszych ogrodów
botanicznych Afryki - Kirstenbosh.

Dzień 3



W ogrodowej restauracji będzie czekać na Was
lunch. Następnie przeniesiecie się do serca miasta
- na Waterfront. 

Póżnym popołudniem wrócicie do willi gdzie
będzie czekać na Was warsztat z “SU-RAW-EGO
GOTOWANIA” z Kasią. Podczas warsztatu
poznacie istotę i zamysł RAW FOOD.
Porozmawiacie o korzyściach i sposobach
jedzenia RAW oraz wspólnie przygotujecie
kolorowy RAW posiłek. 

*wjazd kolejką na Górę Stołową uzależniony od pogody. 
W razie złych warunków możliwość organizacji wizyty w
kolejnych dniach

Dzień 3 cd



 Przykłady dań kuchni Raw "wyczarowane" przez Kasię



Dzień 4

Poranna joga, śniadanie i w drogę! Czekają na Was
Przylądek Dobrej Nadziei i słynne afrykańskie
pingwiny! 

Wycieczka odbędzie się z polskojęzycznym
przewodnikiem. Do najbardziej na zachód
wysuniętego krańca Afryki dotrzecie przejeżdzając
Chapmans Peak. Drogą wzdłuż wybrzeża    
 z widokami jakich nie znajdziecie nigdzie indziej na
świecie. 

Wizytę na przylądku urozmaicimy ćwiczeniami
oddechowymi i medytacją w akompaniamencie
szumu oceanu. Kasia zagra Wam również na
Ukulele.
 
Lunch w restauracji. Na koniec przywitacie się 
z afrykańskimi pingwinami. Na żywo są tak samo
urocze jak na zdjęciach. Powrót do willi. Kolacja
w restauracji na Waterfront.



Wcześnie rano po śniadaniu, wyruszycie na safari   
 w poszukiwaniu Wielkiej Piątki! 

Lew, nosorożec, bawół afrykański, lampart, słoń oraz
inne zwierzęta będę do wytropienia w rezerwacie
położonym w Klein Karoo. 
Przy okazji zobaczycie surowe krajobrazy innej
częśći RPA. Wycieczka odbędzie się   
 z polskojęzycznym przewodnikiem. 2,5 godzinne
safari w towarzystwie profesjonalnego rangera.

Popołudniowe zajęcia z instruktorem oraz lunch,
odbędą się na terenie rezerwatu.

Powrót do willi. Wieczorem zapraszamy na kolację
do jednej z restauracji w Camps Bay. 
 

Dzień 5



Po sesji porannej jogi i pysznym śniadaniu,
czeka na Was kolejny dzień pełen atrakcji.
Motywem przewodnim będzie tradycja
afrykańskiego wina.

Nasz polskojęzyczny przewodnik zabierze Was 
w rejon Winelands. Najpierw zobaczycie
przepięknie położone miasteczko uniwersyteckie
Stellenbosch,  z bogatą historią. 

Następnie spędzicie czas w jednej z najstarszych
winiarni w regionie  Tutaj w cieniu dębów,
oddacie się w ręce Kasi, która poprowadzi
medytację oraz ćwiczenia oddechowe. 

Lunch w formie pikniku.

Kolejnym punktem będzie „francuski zaułek”,
czyli miasteczko Franschhoek. 
 

Dzień 6



Dzień 6 cd

Przepiękna zabudowa w stylu Cape Doutch,
urocze restauracje i sklepiki w cieniu szczytów
gór i winnic.  Na koniec, degustacja najlepszego
afrykańskiego wina w jednej z doskonałych
okolicznych winiarni. 
 
Powrót do willi, gdzie będzie czekało na Was
tradycyjne afrykańskie braai (odpowiednik grilla).
W zmodyfikowanej zdrowej wersji, specjalnie
przygotowane przez naszego szefa kuchni. 
 



Dzień rozpoczniecie sesją jogi. Po śniadaniu
możliwość wybrania się do miasta na ostatnie
zakupy, wypoczynek na plaży lub wypoczynek 
w willi. Dla chętnych, możliwość zorganizowania
wycieczki na wyspę fok wraz ze snurkowaniem z
tymi niesamowitymi stworzeniami w Hout Bay
(dodatkowo płatne). 
 
Popołudniowe zajęcia z instruktorem. 

Lunch w willi.
 
Wieczorem, zapraszamy na uroczystą pożegnalną
kolację w afrykańskiej restauracji Gold. Kolacja
poprzedzona nauką gry na bębnach. Świetna
zabawa gwarantowana!

Dzień 7 



Żegnamy Kapsztad. Ostatnia sesja jogi z Kasią 
i rytuał zamknięcia. Popołudniowy transfer na
lotnisko i wylot do Polski pod opieką naszego
przedstawiciela, zgodnie z rozkładem lotu.

 Namaste Afryko!
 

Dzień 8 

Dzień 9 

Przylot do Polski zgodnie z rozkładem lotu.
 

Zapraszamy!

 



Cena programu: 
9 360 PLN/os

Dopłata do pokoju Premium 
 470 PLN 

Dopłata do pojedynczego pokoju
 470 PLN

Min liczba uczestników 8 osób 
Max liczba uczestników 10 osób



Przelotu z Warszawy ok 2500 zł - 3000 zł/os
Testu na obecność koronawirusa (jeśli będzie wymagany)
Własnych wydatków
Napojów alkoholowych
Napiwków 
Snorkellingu z fokami wraz z transferem

Ubezpieczenia osobistego

Cena nie zawiera:

      25 USD/os - ok 100 PLN/os

Opiekę pilota w czasie podróży Warszawa - Kapsztad -
Warszawa
Opiekę Instruktora jogi przez cały czas trwania wyjazdu.
Codzienne zajęcia z  jogi (oprócz dnia 5) + popołudniowa
medytacja i ćwiczenia oddechowe każdego dnia
Opiekę biura zlokalizowanego w Kapsztadzie

Zakwaterowanie 6 nocy w prywatnej willi The Cape Bali w
ekskluzywnej dzielnicy Camps Bay
Transfery lotnisko - hotel - lotnisko 
Transfery podczas wycieczek 

Śniadania kontynentalne 
Lunche podczas wycieczek (set menu + 2 x napój
bezalkoholowy)
Dwie kolacje przygotowane przez szefa kuchni w willi wraz z
napojami
Lekcję gotowania Raw Food
Dwie kolacje w restauracji (set menu + 2 x napój
bezalkoholowy)
Kolację w restauracji Gold 
2 x 250 ml wody butelkowanej na osobę każdego dnia

Cena zawiera:

Wycieczki z polskojęzycznym przewodnikiem zgodnie z
programem
Bilety wstępów do atrakcji podanych w programie
Prywatne 2,5 h safari z profesjonalnym przewodnikiem
Degustację wina

Zestaw do jogi do dyspozycji podczas wyjazdu dla każdego
uczestnika (mata, kostki, bolster)



Adventure crafted just for you!

office@safaristudio.net +27 (0) 65 723 9936


