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ofta mersmak, här finns restauranger i 
toppklass, och naturscenerier utöver det 
vanliga.
    Vi lär oss om Sydafrikas historia och 
kultur, och får möjlighet att uppleva den 
styrka, stolthet och glädje som finns 
här. Tillsammans med en guide besöker 
vi Kapstadens förorter och tar del av 
ett par av välgörenhetsorganisationen 
A Reaching Hands projekt som Resia 
stöttat under många år.
    
Sydafrika är färgstarkt, varierat och 
underbart! 

Avresa från Stockholm, övriga orter på 
förfrågan.

Vi upplever det böljande vindistriktet 
Stellenbosch på cykel, vandrar upp för 
Taffelberget, upptäcker Kapstaden och 
har picknick i en av världens vackraste 
botaniska trädgårdar, Kirstenbosch. 
Vill du åka på safari för att se mer av 
Sydafrikas fantastiska djurliv på nära 
håll erbjuder vi ett safaritillägg med 
2 övernattningar i nationalparken 
Pilanesberg, där alla djuren i the Big 
Five finns. 

Att cykla bland vingårdar och sen slå sig 
ner i magiskt vackra miljöer omgiven av 
de mäktiga bergen för en långlunch med 
den utsökta Sydafrikanska maten och 
goda viner är helt oslagbart!
    Att upptäcka den fantastiska 
storstaden Kapstadens många sidor ger 

10–20/22 november 2019

Upptäck ett aktivt 
Sydafrika

HÖJDPUNKTER

• Cykling bland vingårdarna i 
Stellenbosch 

• Kåkstadstur med besök på förskola

• Utsikten från Taffelberget

• Godahoppsudden 

• Kirstenbosch botaniska trädgård

• Safari

Följ med oss på en aktiv resa med god mat, välsmakande vin, magisk natur, 
intressant historia och kultur till vårt fantastiska Sydafrika.
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Programmet, dag för dag

10 nov
Avresa från Arlanda 16.25.

11 nov - Ankomst Sydafrika
Vi landar i Kapstaden runt lunch och 
åker då direkt till universitetsstaden 
Stellenbosch och vårt hotell. Transfern 
tar cirka en timme. Vid ankomst till vårt 
hotell i Stellenbosch blir vi mottagna 
av våra svenska lokalguider Katarina 
och Peter. Vi äter välkomstlunch på 
en lokal restaurang och bekantar oss 
med staden. Efter lunch väntar en 
stadspromenad till fots innan vi checkar 
in på vårt mysiga hotell. Kvällen är på 
egen hand.

12 nov – Cykling i naturreservatet 
Jonkershoek Nature Reserve
Efter frukost är det dags för vår första 
cykeltur där vi utforskar de vackra 
cyklingslederna i naturreservatet 
Jonkershoek. Det går att välja en kortare 
eller en längre tur. Gemensam lunch på 
en vingård. Eftermiddag och kväll är på 
egen hand.

13 nov – Cykling i Somerbosch Wine 
Estate
I dag cyklar vi mellan ett flertal vingårdar 
med fantastiska vyer i Stellenbosch 
Mountains böljande landskap. 

Även idag erbjuds olika alternativ för 
cyklingen bland vinrankor och dalar i det 
underart natursköna området. Välj om du 
vill utmana dig själv och cykla långt i ett 
högre tempo eller ta det lite lugnare och 
cykla en kortare tur. Turen avslutas på en 
vingård där vi äter en härlig långlunch 
tillsammans. Efter lunchen är det möjligt 
att göra en vinprovning av de utsökta 
vinerna, fortsätta cykla eller återvända 
hem till hotellet. Kvällen tillbringas på 
egen hand.

14 nov – Vingårdstur
Vi börjar dagen med en ledig förmiddag 
där man kan välja att ta det lugnt 
vid hotellet, vandra eller upptäcka 
Stellenbosch på egen hand. Vi äter lunch 
på en mysig vingård och dagens meny 
består av fyra välkomponerade rätter 
med tillhörande utvalt vin. Idag njuter 
vi av mat och vin i toppklass! Kvällen 
tillbringas på egen hand.

15 nov – Besök i Kapstadens förort 
Efter frukost checkar vi ut och blir mötta 
av vår svensktalande guide för att åka till 
kåkstaden Khayelitsha.
    Vår guide berättar om 
kulturskillnaderna i landet och vi 
får se hur en stor del av landets 
befolkning lever. Vi besöker några av 
välgörenhetsorganisationen A Reaching 

Hands projekt ute i kåkstäderna
(www.areachinghand.com). 
    Gemensam lunch äter vi i kåkstaden 
Khayelitsha på restaurangen 4 Roomed 
eKasi Culture, där vi får prova på 
traditionell kåkstadsmat med en Fine 
Dining twist. Maten och dess bakgrund 
presenteras av Abigail, en minst sagt 
inspirerande kvinna som är uppväxt 
i kåkstäderna under Apartheid och 
använder sina minnen från uppväxten 
som inspiration till sin matlagning.
    Att besöka en kåkstad är en intressant 
och minnesvärd upplevelse där man får 
en inblick i Sydafrikas kultur och historia. 
    På eftermiddagen tar vi oss till 
vårt hotell i centrala Kapstaden och 
efter incheckning kan man t ex ta en 
promenad längs havet som ligger runt 
hörnet från vårt hotell. Kvällen på egen 
hand.

16 nov – Kapstaden
Idag upptäcker du Kapstaden på egen 
hand. 
    Vi rekommenderar ett besök i 
Woodstock, en stadsdel på frammarsch 
när det gäller konst, design och mat!  
Marknaden Old Biscuit Mill är en 
samlingsplats för kreativitet. Platsen 
är främst känd för sina livliga lördagar 
då området tar plats i form av en stor 
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matmarknad med delikatesser av alla 
dess slag. I den gamla kvarnen huserar 
bland annat små inredningsbutiker, en 
vinbutik och en chokladtillverkare. Här får 
man en härligt kreativ start på dagen, 
en Kapstaden-upplevelse som ingen vill 
missa! 

17 nov – Vandring Taffelberget
Idag beger vi oss upp på Taffelberget 
och upplever dess magnifika 
naturreservat. Tillsammans med  två 
vandringsguider beger vi oss upp på 
berget och ser solen gå upp i gryningen. 
På  toppen njuter vi  av en fantastisk 
utsikt över kustlinjen och staden och 
härlig natur. Vi vandrar sen nedåt genom 
raviner och bergpass tills vi kommer 
ner till foten av berget där Kirstenbosch 
Botaniska trädgård ligger. Här väntar 
en picknick och det finns sen möjlighet 
att på egen hand gå runt i trädgården 
och njuta av allt som växer och frodas 
där. Denna botaniska trädgård tillhör 
Cape Floristic region och är med bland 
UNESCO:s världsarv.
    För den som vill avslutar vi dagen i 
Camps Bay, Kapstadens riviera. Här 
finns en härlig strandpromenad och 
mängder av mysiga restauranger. 

18 nov – Godahoppsudden
I dag är det dags med ett besök till 
Godahoppsudden och den mest 
sydvästligaste udden i Södra Afrika. 
Vi tar oss söderut längs den vackra 
kuststräckan Chapmans Peak mot 

Kaphalvön och Cape Point. Vi njuter av 
kuperad promenad, vacker utsikt och 
härlig frisk havsluft. Här tillbringar vi ett 
par timmar och det finns möjlighet att 
äta lunch.
    Vi tar vägen tillbaka via den mysiga 
fiskebyn Kalk Bay, där vi stannar 
och kan strosa  runt bland de många 
antikvitetsbutikerna, konstgallerierna och 
caféerna som finns här.   
Gemensam middag på kvällen. 

19 nov – Hemresa eller safari
För hemresa
Efter frukost, utcheckning och transfer till 
flygplatsen.
Hemkomst 20 november  06.10.

Safari – Tillägg 
För de som väljer att boka till vårt 
safari paket så går idag resan vidare 
mot Johannesburg och Pilanesberg 
National Park. Det blir en tidig morgon, 
inrikes flyget går 09.10 och framme i 
Johannesburg väntar vår transfer till ett 
av Sydafrikas vackraste naturreservat. 
Vi checkar in på våra rum och på 
eftermiddagen åker vi ut på vår första 
safaritur innan kvällens middag.

20 nov – Tillägg
I dag upplever vi natur och ett 
spännande djurliv. Vi gör våra safariturer 
i öppna fordon tillsammans med vår 
guide och förhoppningsvis får vi se ”The 
big five”. Den första turen går tidigt på 
morgonen så att vi får se solen gå upp 

och djuren vakna till liv. Väl tillbaka på 
hotellet äter vi frukost och sedan har 
man dagen till eget förfogande. Kanske 
lockar ett dopp i poolen eller massage på 
hotellets SPA. På eftermiddagen beger 
vi oss ut på en safaritur igen så den här 
dagen finns det stora möjligheter att få 
se mycket djur! 

21 nov – Tillägg Safari
Vi hinner med en tidig morgonsafari 
även denna dag! På eftermiddagen är 
det dags att lämna hotellet och ta oss 
till Johannesburgs flygplats för vidare 
flyg mot Sverige. Det är dags att lämna 
Sydafrika för den här gången!
22 november hemkomst 12.30.



4    Resia Gruppresor

Pris 
11 dagar fr. 26.500:-  
/person del i dubbelrum

Safari tillägg 13.900:- 
/person del i dubbelrum

I priset ingår

• Flyg t/r med Qatar Airways  

inklusive dagsaktuella skatter

• Transfer t/r flygplatsen i  

Sydafrika   

• Boende del i dubbelrum inklusi-

ve frukost 4 nätter på charmigt 

guesthouse i Stellenbosch

• Boende del i dubbelrum inklusive 

frukost 4 nätter på 4**** hotell i 

Kapstaden

• 1 Food & Winepairing (fyra rätters 

lunch inklusive vin)

• 3 luncher i Stellenbosch inklusive 

ett glas av måltidsdryck

• 1 lunch i  Khayelitsha, exlusive 

dryck

• Besök på A reaching  

handsprojekt inklusive en  

donation på ZAR 300/person

• Picknick (lättare) lunch med juice 

och vatten

• Cykling med svensk guide enligt 

program inklusive cyklar, trans-

porter och avgifter

• Tur till Godahopps udden  

inklusive entréavgift och  

svensktalande guide

• Vandring upp på Taffelberget och 

till Kirstenbosch trädgårdar 

Tillägg 

Enkelrumstillägg vid förfrågan

Måltider, dryck och utflykter ej angivna 
i program

För fullständiga rese- och 
avbokningsvillkor vänligen se 
er specifikation vid beställning. 
Reservation för ev. prisändringar av 
skatter, valutakursändringar eller 
liknande utanför Resias kontroll. 

Resfakta
Avresa från Stockholm.

Flyg 
Flyg till Kapstaden med Qatar med 
byte i Doha.

Avresa 10 nov
Från Arlanda kl. 16.25 
Ankomst i Kapstaden 11 nov kl. 11.05

Hemresa 19 nov
Från Kapstaden 12.35
Ankomst Arlanda 20 nov kl. 06.10

Flygtider för safari
Avresa 19 nov
Från Kapstaden kl. 09.50
Ankomst i Johannesburg kl. 11.45 

Hemresa 21 nov
Från Johannesburg kl. 20.35 
Ankomst Arlanda 22 nov kl. 12.30
 

Boenden
I Stellenbosch bor vi på två små 
mysiga och personliga Guesthouse 
med promenadavstånd in till 
Stellenbosch gamla stadskärna 
med vinbarer, kaféer, restauranger 
och shopping. 

I Kapstaden bor vi på fina Protea 
Hotel Cape Town Sea Point  ***
Vid trevliga Sea Point Promenad 
vid havet, som är perfekt för en 
morgonpromenad eller joggingtur. 
Hotellet har pool.

Safaritillägg:
På safaridagarna bor vi på aha 
Shepherd's Tree Game Lodge 
som ligger i en avskild del av 
nationalparken Pilanesberg. Det 
finns en svalkande pool, bar och 
Spa. 

Färdledare på resan är Malin 

Berggren från Resia Uppsala som tar 

oss med till sina personliga favoriter i 

• Avbeställningsskydd del i dubbelrum 
upp till 28.000:- Pris 1.325:-

• Avbeställningsskydd  
upp till 40.000:- Pris 1.925:-

• Försäkring  
11 dagar 560:- /13 dagar 640:-

• Enkelrumstillägg  2.700 :-
• Försäkring 260 :- 
• Avbeställningsskydd 825:-
• Utflykt till Imotski och Blå sjön med 

besök på vingård och vinprovning. 
600:-/person

• Dricks till guider och  

busschaufförer

• Busstransfers enligt program

• Svensk färdledning från Resia

I priset för tilläggssafarin ingår

• Inrikesflyg Kapstaden –  

Johannesburg med South African 

Airlines 19 november

• Transfers till och från flygplats

• Boende del i dubbelrum 2 nätter 

på Shepherd's Tree Game  

Lodge*****

•  Afternoon Tea

• Helpension exkl. dryck

• Entré till naturreservatet

• Fyra privata safariturer

• Dricks till safariguider 

• Svensktalande och engelsk- 

talande guide

• Färdledare från Resia


