
Zápas Slovensko – Nový Zéland v Rustenburgu 15. 6.
Zápas Slovensko – Paraguaj v Bloemfonteine 20. 6.
Termín: 14. 6. - 22. 6. 2010 (9 dní, 8 nocí)
– Ubytovanie v rezidencii (Slovak Village) v Pretórii
– Alebo v meste Kroonstad (4 noci) a v meste

Pretória (4 noci) – aj v obrátenom poradí
– Alebo v meste Sun City (4 noci) a v meste Kroonstad (4 noci)

Na turnaji sa odohrá 64 zápasov, 41 z nich sa hrá
vo vnútrozemí – väčšina z nich ľahko dosiahnuteľná au-
tobusom za pár hodín. Ak by Slovensko postúpilo, ďal-
šie zápasy by sa hrali v Pretórii alebo v Johannesburgu
Ďalšie zápasy budú odohrané na pobreží na štadióne

nachádzajúcom sa v blíz-
kosti letiska OR Tambo,
ktoré umožňuje dobré
spojenie lietadlom.

Pretoria je štvrté naj-
väčšie mesto v JAR, roz-
kladajúce sa na rozsia-

hlom území (širšie mesto je známe ako Tshwane). Je
hlavným mestom Južnej Afriky a je tiež sídlom sloven-
ského veľvyslanectva. Johannesburg a Pretoria prakticky
zrástli jeden do druhého a ako sesterské mestá spo-
ločne zdieľajú hlavné medzinárodné letisko krajiny. 
V tejto kombinácii tento megalopolis ponúka všetky at-
rakcie, ktoré si môžete predstaviť.

Cesty v JAR sú veľmi kvalitné, aj poľné cesty sú často
krát kvalitnejšie ako naša diaľnica a tak sa aj obrovské
vzdialenosti – napr. Johannesburg – Kapské Mesto (cca.
1 500 km) dajú prekonať za jediný deň bez väčších pro-
blémov.

Všetky mestá vo vnútrozemí (Pretoria, Bloemfon-
tein, Rustenburg i Johannsesburg)
ležia vo vysokých nadmorských
výškach (napr. Johannesburg až do
1 850m n.m.). Pretoria je známa
pre svoje príjemné podnebie, 
a dokonca aj v zime – v júni a júli –
sú dni slnečné a príjemné (cca. 
16-25 °C). Avšak v noci je chladno
a teplé oblečenie je nevyhnutné.

Poďte s nami do
Juhoafrickej republiky

FIFA WORLD CUP 2010

Pretória ako slovenská základňa – je ideálnym miestom pre slo-
venských fanúšikov. Má výbornú východiskovú polohu ku všet-
kým trom miestam, kde Slovensko bude hrať základné zápasy-
Rustenburg, Bloemfontein, Johannesburg (sú označené aj na
mapke). Slovenská reprezentácia si taktiež zvolila Pretoriu za
svoju domovskú základňu.

Fantastické výlety do úžasnej krajiny.

Spoznajte Lion park Safari
s množstvom levov, Národný
park Pilnesberg so všetkými
hlavnými druhmi afrických ci-
cavcov a ďalšie atraktivity Juho-
africkej republiky.

Poznajte úžasnú krajinu, podporte našich futbalistov!

Zápas Slovensko – Taliansko v Johannesburgu 24. 6.
Plus osemfinálový zápas
Termín: 22. 6. - 30. 6. (9 dní, 8 nocí)
– Ubytovanie v Pretórii, prípadne podľa záujmu

v Kroonstade a Pretórii, aj v opačnom poradí
– Možnosť ubytovania aj v Johannesburgu

Viac informácií na www.satur.sk alebo na infolinke 0904 422 222

Štadión v Rustenburgu

Štadión v Johannesburgu

Štadión v Bloemfonteine
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✹
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