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Szanowni Państwo, 

 

Każdy praktykujący ortodonta napotyka w swojej praktyce przypadki, które stanowią prawdziwe 

wyzwanie. Precyzyjne zaplanowanie odpowiedniej strategii leczniczej może przesądzić o powodzeniu  

lub porażce terapii takich pacjentów.  

 

Podczas naszych warsztatów omówimy szczegółowo i indywidualnie wszystkie zagadnienia 

biomechaniczne związane z leczeniem tzw. trudnych przypadków. „Szyte na miarę” wskazówki pomogą 

zdiagnozować problem i przygotować plany leczenia Państwa pacjentów. A wszystko odbędzie się  

w pięknym otoczeniu przyrody. 

 

Dla potrzeb efektywnego spożytkowania czasu w naukowej atmosferze prosimy o zabranie ze sobą 

dokumentacji co najmniej 2 pacjentów, których leczenie chcielibyście Państwo omówić.  

Dokumentacja powinna zawierać: 

 modele lub ich zdjęcia we wszystkich płaszczyznach 

 radiogramy: pantomogram i cefalogram wraz z analizą 

 fotografie pacjenta 

Prosimy o przesyłanie dokumentacji do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres: biuro@ortotrading.com.pl,  

abyśmy mieli czas przygotować się jak najpełniej i sprostać Państwa oczekiwaniom.  
 

 

Zapraszamy na warsztaty ortodontyczne w RPA. Warto tam z nami być! 

 

 

     prof. Joanna Antoszewska-Smith oraz dr n. med. Michał Sarul 
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Program wyjazdu 
 

 

Dzień 1, (16.02.)   Wylot z Warszawy   

Spotkanie uczestników z pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie, wylot do Johannesburga z przesiadką we Frankfurcie. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2, (17.02)   Johannesburg     

 

Przejazd przez Johannesburg - legendarne Złote Miasto (Egoli).   

Johannesburg to największe miasto w RPA i główny ośrodek 

przemysłowy i kulturalny Afryki Południowej.  

Wśród afrykańskich miast uchodzi za prawdziwego giganta,  

a tutejsze hotele, restauracje i sklepy cieszą się opinią najlepszych na 

kontynencie.  

 

Będziemy się przemieszczać  przez historyczne centrum miasta,  

z najstarszymi, kolonialnymi budynkami z przełomu XIX i XX w. 

pamiętającymi początki gorączki złota sprzed 125 lat. 

Na naszej trasie zobaczymy: 

- budynek Rady Miejskiej w świetnie zachowanym stylu Edwardian ,  
Rand Lords Club oraz budynki Giełdy. 

Przespacerujemy się także po słynnej Hollard Street, gdzie mieszczą się historyczne siedziby dyrekcji największych  firm  

kopalnianych w RPA.           

                                                                                                               

 

 

 

 

W drodze do hotelu odwiedzimy prywatny Park Lwów. Będziemy  

mieli okazję z bliska przyjrzeć się kilku rodzinom lwów, które czują się tam  

jak w naturalnym środowisku. Po krótkim safari główna atrakcja - zabawa  

i zdjęcia z  lwiątkami oraz możliwość nakarmienie oswojonych żyraf.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Po południu zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek.  

 

Wieczorem kolacja w afrykańskiej restauracji Carnivore  

z dziczyzną  pieczoną na masajskich mieczach.  

Nocleg w hotelu 4* w Johannesburgu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dzień 3, (18.02)   Johannesburg – Lesedi       

  

 

Warsztaty ortodontyczne – sala wykładowa w hotelu.  

(½ dnia) + dodatkowo panele dyskusyjne każdego dnia 

wieczorem. 

 

Prof. Joanna Antoszewska-Smith i dr n. med. Michał Sarul  
to nasi wykładowcy, którzy dali się poznać jako doskonali dydaktycy i klinicyści podczas wielu kursów praktycznych 

organizowanych w Polsce. Tym razem poprowadzą zajęcia w odległej Republice Południowej Afryki. 

 

 

 

 

 

 

 

Późnym popołudniem wizyta w wiosce folklorystycznej Lesedi, gdzie 

zapoznamy się ze zwyczajami plemion Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho oraz 

Ndebele. Obejrzymy tradycyjne domostwa, pokaz tańców oraz spróbujemy 

lokalnej, afrykańskiej kuchni podczas kolacji.  

Nocleg w hotelu 4* w Johannesburgu. 

 

   

 

Dzień 4, (19.02)   Johannesburg – Trasa Panoramiczna – Park Krugera        

 

Po śniadaniu przejazd jedną z najpiękniejszych tras krajobrazowych w Południowej Afryce - PANORAMIC ROUTE  

w Górach Smoczych. Obejrzymy wspaniałe krajobrazy górskie tej krawędzi płaskowyżu afrykańskiego, który opada tu 

gwałtownie tworząc ciekawe formacje skał, takie jak: 

 

- BLYDE RIVER CANYON - jeden  

  z najgłębszych kanionów na świecie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - THREE RONDAVELS – słynne trzy szczyty 

     uformowane w kształcie okrągłych chat plemienia Xhosa, 

 

      

 

 

 

 

 

                - BOURKE’S LUCK POT HOLES – spektakularne,  

                                                                                                 wyrzeźbione w skale przez wodę, cylindryczne formacje                     

                                                                                   koryta rzeki Blyde.   



 

        

                                                                          

  

   Zobaczymy też Okno Boga – GOD’S WINDOW,  które     

   zawdzięcza swoją  nazwę bezkresnym widokom na rozciągającą się  

   poniżej (ok. 900 m) równinę Lowveld, przechodzącą przez Park  

   Krugera aż do Mozambiku. 

   Potem urządzimy krótką sesję fotograficzną przy którymś  

   z licznych wodospadów i zwiedzimy miasteczko pierwszych  

   poszukiwaczy złota, Pilgrims Rest.  

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zakwaterowanie w lodgu 4* przy Parku Krugera.  

UWAGA!  Zakwaterowanie jest nie w pokojach hotelowych, a w ogromnych willach krytych strzechą, gdzie każda willa składa 

się z  2, 3 lub 4 sypialni, pokoju dziennego, kuchni i tarasu. Wille mają około 300 m2 powierzchni. Są usytuowane nad rzeką,  

w której żyją hipopotamy i wieczorami przechadzają się majestatycznie obok lodgu.  

 

 

 

Dzień 5, (20.02)   Park Krugera       
 

Wcześnie rano wyjazd na całodniowe safari w otwartych  samochodach 

terenowych 4x4 w Parku Krugera.  

Park Krugera jest największym w Afryce naturalnym rezerwatem 

zwierząt, którego powierzchnia przekracza 2 mln hektarów. Żyje tu 

prawie 150 gatunków ssaków i ponad 500 gatunków ptaków.  

Park Krugera został założony w 1898 r. i otwarty dla zwiedzających  

od roku 1927. Jest największym rezerwatem narodowym kraju i obfituje 

w największe na świecie bogactwo gatunków dzikich zwierząt i roślin. 

Park rozciąga się na przestrzeni 352 km, od rzeki Limpopo (na północy) 

do Krokodylej Rzeki (na południu). Jego szerokość wynosi średnio  

60 do 90 km. Obszar parku obejmuje ok. 20 tysięcy km kw. i jest 

podzielony na 16 wyodrębnionych obszarów, zgodnie z typem występującej na nich roślinności. W ostatnich latach został 

znacznie powiększony o tereny po stronie Mozambiku.  

 

Podczas safari w otwartych samochodach terenowych będziemy wypatrywać tzw. „Wielkiej Piątki”, czyli pięciu 

najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki – słonia, lwa, nosorożca, lamparta i bawoła.  

Późnym popołudniem powrót do lodgu, kolacja i nocleg. 

 

 
 

 

Dzień 6,  (21.02)   Park Krugera – Swaziland – Rezerwat Hluhluwe    

   

Wcześnie rano przekroczymy granice ostatniego na świecie absolutystycznego królestwa Swaziland. Główną atrakcją tego maleńkiego, 

liczącego ok. 700 tys. mieszkańców państwa jest urokliwa dolina Ezulwini Valley. Tutaj położona jest stolica Mbabane i kilka ośrodków 

wypoczynkowych z najciekawszym kolonialnym hotelem Royal Swazi, otoczonym rozległymi polami golfowymi.  

Późnym popołudniem wrócimy do Afryki Południowej i zakończymy długi przejazd niedaleko Rezerwatu Hluhluwe.  

Kolacja i nocleg w lodgu 4* przy rezerwacie .          

 

 

 



 

 

Dzień 7,  (22.02)   Rezerwat Hluhluwe – St Lucia – Ballito    

 

Wczesnym rankiem wyruszymy na safari w rezerwacie Hluhluwe. Rezerwat uważany jest za największe skupisko nosorożców 

na świecie. Połączone rezerwaty Hluhluwe i Umfolozi są, w odróżnieniu od Parku Krugera,  niezwykle zielonym i górzystym 

terenem, położonym pomiędzy rzekami dającymi nazwę rezerwatom.  

 

Następnie przejedziemy do miejscowości St Lucia położonej w centrum 

rozlewisk zaliczanych przez UNESCO do światowego dziedzictwa przyrody. 

Odbędziemy rejs statkiem po wodach St. Lucii, zamieszkałych przez niemal 

tysiąc hipopotamów, około 2000 krokodyli i kilkaset gatunków ptaków.  

Następnie udamy się do miejscowości wypoczynkowej Ballito  

(czas przejazdu ok. 30 min.). 

 

 

Zakwaterowanie w lodgu 4*, który jest położony na ogromnym terenie 

wśród tropikalnej dżungli. Jest on całkowicie ogrodzony, bardzo 

bezpieczny. Posiada bezpośrednie dojście do pięknej, zupełnie dzikiej plaży 

(bez leżaków i setek turystów). Lokalizacja hotelu nad ciepłymi wodami 

Oceanu Indyjskiego pozwala na korzystanie z kąpieli oraz długich spacerów 

po piaszczystym brzegu. W resorcie znajduje się kompleks kilkunastu 

basenów, kilka restauracji, bardzo dobre pole golfowe. Można się także 

wybrać na spacer do tropikalnego lasu, w którym żyją oswojone antylopy.  

Kolacja i nocleg. 

 

 

Dzień 8 (23.02)  Ballito  

 

Dzień przeznaczony na wypoczynek. 

 

 

Podczas pobytu proponujemy również szereg zajęć fakultatywnych, między innymi:  

 nurkowanie z rekinami w klatce (nie wymagane jest żadne doświadczenie nurkowe) 

 nurkowanie z akwalungiem 

 gra w golfa 

 gra w tenisa 

 wizyta w wiosce Shakaland 

 wycieczka do Doliny 1000 Wzgórz 

 wycieczka do Durbanu 

 

                               . 

Dzień 9,  (24.02)  Ballito – Durban – wylot do Polski       

 

Po śniadaniu czas na odpoczynek na plaży. Po południu transfer na lotnisko i przelot do Johannesburga.  

Wieczorem wylot do Polski. 

 

 

Dzień 10,   (25.02) przylot do Polski    

 

 



 

 

Cena wyjazdu:   15 480 PLN 
- dopłata do pokoju 1-osobowego -  2 000 PLN  
- możliwość dopłaty do przelotu w klasie Premium lub Biznes (w przypadku posiadania wolnych miejsc przez przewoźnika) 
 

 

Cena obejmuje: 

  1.  Przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Frankfurt – Johannesburg oraz  

       Durban – Johannesburg – Frankfurt – Warszawa.  

  2.  Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem.  

  3.  Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.  

  4.  Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 

  5.  Uczestnictwo w warsztatach ortodontycznych wg przedstawionego planu. 
  6.  Opiekę polskiego pilota – p. Jacka Świercza -  na całej trasie wycieczki oraz lokalnych przewodników w czasie   

       zwiedzania.  

  7.  Posiłki, głównie śniadania i obiadokolacje (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).  

       Do kolacji ½ butelki wina + woda/ osobę. Pozostałe napoje dodatkowo płatne. 

  8.  Napiwki dla kierowców i bagażowych 

  9.  Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób przewlekłych), NNW i bagażu. 

10.  Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 

11.  Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

12.  Podatek VAT. 

Cena nie zawiera:  

 opłat za zajęcia fakultatywne podczas pobytu w Ballito 

 napojów chłodzących i alkoholowych niewymienionych wcześniej 

 lunchów 

 napiwków prywatnych 

Płatności 

1. Wpłata zaliczki w wysokości 5 000 PLN  do dnia 18 września 2017 r.  

 

2. Wpłata kwoty 10 480 PLN do dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

3. Wpłaty należy dokonać na konto Orto Trading, nr:  73 2490 0005 0000 4530 1628 3419 ,  

    z dopiskiem: Warsztaty ortodontyczne w RPA  

 

Warunki anulacji 

W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe, Uczestnik ponosi następujące koszty: 

-  do 15.10.2017 r. -          2 000 PLN  

-  do 20.01.2018 r. -          50% wpłaconej kwoty 

-  po 20.01.2018 r. -          100 % wpłaconej kwoty  

-  ewentualna zmiana nazwiska na bilecie po 01.12.2017 r. -  1 000 PLN 

 

Wymagania dot. paszportu 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.  

Obywateli polskich wyjeżdżających do  RPA w celach turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 

wizowego. 

 

 

UWAGI 
 Oferta została skalkulowana dla grupy min. 15 osób dorosłych. W przypadku mniejszej liczby uczestników cena może ulec 

zmianie. 

 Kolejność realizacji programu oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie.  

 Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14 i trwa do godz. 12 dnia następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie w dniu przybycia 

do hotelu jest możliwe jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. Brak możliwości 
zakwaterowania przed rozpoczęciem doby hotelowej nie stanowi wady usługi. 

 Podana standaryzacja hoteli jest kategoryzacją lokalną.  

 

Organizator warsztatów: 

 

Orto Trading,  ul. Husarii 11 B, 02-951 Warszawa 

tel. 22 651 84 09, 22 497 83 77, biuro@ortotrading.com.pl 
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