
Vår resa tar dig till det genuina Afrika. 
I norr upplever vi underbar natur, ett 
rikt djurliv och en blandning av olika 
kulturer. I söder möts vi av fruktodlingar, 
vingårdar, milslånga stränder och ett 
subtropiskt klimat. Vi ser miljonstäder, 
orörda naturområden och naturparker.  
Här finns ett dynamiskt affärsliv, musik, 
konst och färgstärkt hantverk. Sydafrika är 
kontrasternas och ytterligheternas land.  
Ett land som rymmer en egen värld! 
Förutom fyra safaris, boende på lodge, 
vistelse i charmiga hamnstaden Hermanus 
besöker vi också det fantastiska vindistriktet 
Stellenbosch och bor på en trevlig vingård. 
Resan avslutas i ”världens vackraste stad” 
Kapstaden. 

Några av utflykterna och besöken från det 
innehållsrika programmet
• Fyra safariturer
• Panoramarutten över Drakensbergen i 

Mpumalanga. 
• Den vackraste delen av Gardenroute 

mellan Hermanus och Kapstaden.
• Heldagstur till Godahoppsudden.
• Besök på vingårdar och vinprovningar, 

”Food and wine pairing” 
• Choklad- och brandyprovning
• Hamnstaden Hermanus

Programmet, dag för dag
12 november 
Avresa från Stockholm 18.45 eller Göteborg 
18.50 till Johannesburg via Frankfurt. 

13 november
Ankomst Johannesburg 09.30. Vår lokal-
guide Tinyiko möter oss vid flygplatsen 
och vi tar oss till bussen för att sedan 
åka nordost mot Krugerparken. Vi gör 
ett lunchstopp på lämpligt ställe. Färden 
fortsätter sedan till White River – här bor 
vi på ett otroligt charmigt hotell en natt. 
Middag ingår.

14 november – Safari 
Efter frukost är vi på väg mot en höjd-
punkterna under resan – vår Safari Lodge. 
Motswari Private Game Reserve ligger i ett 
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av Sydafrikas vackraste privata viltreservat 
på gränsen mot Krugerparken. Denna dag 
får vi uppleva hisnande vyer när vi passerar 
genom Panoramarutten: fantastisk natur 
med höga bergspass, djupa dalar och 
slingrande älvar. Vid Gods Window gör vi 
givetvis ett stopp. Är vädret klart kan man 
härifrån se ända till Moçambique. Ett stopp 
vid Blyde River Canyon, världens tredje 
största kanjon efter Grand Canyon i USA 
och Fish River Canyon i Namibia, är ett 
måste. Vi kommer fram till vår lodge lagom 
till lunch och eftermiddagens safari som 
varar i ca 3 timmar. Under våra två dagar 
här kommer vi att njuta av 4 safariturer 
i öppna Landrovers och får se mängder 
av djur, kanske till och med berömda Big 
Five: elefant, buffel, noshörning, lejon och 
leopard som alla finns i området. Här finns 
även chans att få se världens snabbaste 
djur – geparden.  
Frukost, lunch och middag ingår samt  
på lodgen, samt även lokala drycker, vin 
och öl.

15 november – Safari x 2 och tid för 
avkoppling
Före frukost ger vi oss av på en tidig 
morgonsafari. Efter frukosten har vi 
tid på egen hand för att koppla av vid 
poolen. Lunch äter vi på lodgen och på 
eftermiddagen är det dags för ännu en 
safaritur. Vi avslutar denna spännande dag 
med en underbar middag.  
Frukost, lunch och middag ingår.

16 november – Safari och resa till 
Stellenbosch
Tidig morgonsafari före frukost. Innan vi 
lämnar lodgen njuter vi av en tidig lunch, 
alternativt får med en lunchbox. Sedan bär 
det av med transfer mot flygplatsen för att 
resa vidare till ”världens vackraste stad” – 
Kapstaden. Flyget går 13.10 och vi landar 
i Kapstaden 16.20. Här blir vi mötta av vår 
svenska guide som kommer att vara med 
oss resten av resan. Vi beger oss direkt mot 
det vackra vindistriktet och Stellenbosch. 
Här bor vi i två nätter på en trevlig vingård 

i utkanten av staden. Frukost och lunch på 
flyget ingår.

17 november – Vin, konjak- och 
chokladprovning
Hela dagen ägnas åt att besöka olika 
vingårdar och göra vinprovningar. Vi 
besöker bl.a den fina vingården Muraite 
där vi börjar med en vinprovning och 
besök i deras vinkällare. Sedan väntar en 
fantastisk ”Food and Wine Pairing”-lunch 
på en vacker vingård. På eftermiddagen 
hinner vi med ett besök på Van Ryns där vi 
gör en konjak- och chokladprovning. 
Middag på egen hand. Frukost och lunch 
ingår. 

18 november – Hermanus, vingården 
Lanzerac
I dag checkar vi ut från vårt trevliga hotell 
och innan vi sätter kursen mot kusten och 
den charmiga lilla hamnstaden Hermanus 
gör vi ett stopp på den vackra vingården 
Lanzerac. Här provar vi deras goda viner 
tillsammans med choklad. Vi fortsätter 
sedan färden över ett bergspass och 
njuter av den fantastiskt vackra naturen 
innan vi når dagens mål som framförallt 
är världskänt för sin valskådning. På 
eftermiddagen finns det tid för egna 
strövtåg i den charmiga lilla staden och att 
njuta vid poolen. Vårt hotell är helt ljuvligt 
och ligger precis vid klipporna, så om vi 
har lite tur kan vi se valarna från hotellet. 
Här bor vi i två nätter. Lunch på egen 
bekostnad.
Frukost och middag ingår.

19 november – En dag för egna aktiviteter
Hela dagen fri för egna aktiviteter. För 
dem som önskar kan vi hjälpa till att boka 
en valsafari. Valsafarin är en ca 3 timmars 
båttur ute i bukten där vi om vi har tur kan 
se stora ”Southern Right Whale” som kan 
bli uppemot 60 ton tunga alldeles intill 
båten. Vill man hellre se den stora vithajen 
kan vi boka in en hajsafari. Arrangörerna 
hämtar i så fall vid hotellet och man åker ut 

i en båt en bit från land. Det är ett mycket 
hajrikt vatten här så chansen att få se haj 
är stor. Här finns också mysiga små butiker 
och massor av uteserveringar så det är 
trevligt att bara strosa omkring eller slappa 
vid poolen. 
Lunch och middag på egen hand.  
Frukost ingår.

20 november – Garden Route – 
Kapstaden
Efter frukost är det avresa längs den 
vackraste delen av Garden Route mot 
Kapstaden. Är vädret bra åker vi direkt till 
Taffelberget, tar linbanan upp till toppen 
och här möter vi en fantastisk utsikt över 
Kapstaden och Robben Island. Transfer till 
vårt hotell som ligger vid det berömda V&A 
Waterfront. 
Gemensam middag på trevlig restaurang 
vid Waterfront. Lunch på egen bekostnad.
Frukost och middag ingår.

21 november – Heldagstur till 
Godahoppsudden. 
Vi åker längs en av Sydafrikas vackraste 
vägar till den sydvästligaste udden av 
Afrika. Vi äter en fantastisk ”Seafood 
lunch” i den pittoreska lilla fiskebyn Simons 
Town, tittar på pingviner vid Boulders 
Beach och njuter av den vackra naturen. 
På eftermiddagen besöker vi en av 
världens vackraste botaniska trädgårdar, 
Kirstenbosch. Det är vår i Sydafrika nu så 
det mesta blommar, även de stora vackra 
Protorna – man tappar nästan andan av 
allt det vackra.  
Middag på egen hand. Frukost och lunch 
ingår.

22 november  En dag för egna aktiviteter
Hela dagen fri för egna strövtåg. Besök 
museer, marknader eller det fantastiska 
akvariet vid Waterfront. Man kan slappa 
vid hotellpoolen eller bada i en av de stora 
havspoolerna. Shopping är också ett sant 
nöje i Kapstaden. För de som önskar ordnar 
vi en utflykt till Robben Island, fängelseön 
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där Nelson Mandela satt i många år. 
På kvällen äter vi en gemensam middag på 
restaurang.
Frukost och middag ingår. 

23 november District Six, kåkstäder
Efter frukost ger vi oss av för en halvdag 
i kulturens tecken. Vi besöker  District Six 
och får höra hela den tragiska historien 
om hur man under apartheidtiden flyttade 
över 60 000 svarta familjer för att de vita 
ville bygga på deras område. Området 
står fortfarande obebyggt. Vi besöker 
också en av ”kåkstäderna” eller ”Township” 
som det kallas i Sydafrika. Här får vi se 
hur människorna bor och även besöka en 
förskola där barnen säkert vill sjunga för 
oss och visa oss hur de har det. En stark 
upplevelse. 
På kvällen äter vi en gemensam middag på 
en fantastisk restaurang.
Frukost och middag ingår. 

24 november 
Efter frukost är det dags för utcheckning 
(ca 11.00). Dagen är sedan fri för den sista 
shoppingen fram till klockan 14.00 då vi har 
vår transfer till flygplatsen.
Incheckning på LH577 till Frankfurt. 
18.15 går vårt flyg via Frankfurt hem till 
Göteborg. 

25 november 
Ankomst Göteborg/Landvetter 09.05 
Ankomst Stockholm/Arlanda 08.45
Prisinformation:

fr. 44.950:–/per person, del i dubbelrum
Avresa från Stockholm och Göteborg

I priset ingår
• Reguljärflyg från Göteborg 

– Johannesburg – Hoedspruit - 
Kapstaden – Göteborg med Lufthansa, 
inkl. dagsaktuella flygskatter

• 11 nätter med del i dubbelrum på bättre 
mellanklasshotell alt. förstaklasshotell

• Frukost alla dagar
• 5 Luncher
• 7 middagar
• 4 safariturer
• Vinprovning
• Food and wine pairing
• Choklad/brandyprovning
• Vin- och chokladprovning
• Samtliga utflykter/sightseeingturer 

enligt program 
• Entréavgifter enligt program
• Lokal svensk guide i södra delen av 

Sydafrika
• Lokala skatter, service och flygskatter
• Bagagehantering på hotellen
• Svensk färdledare, Inger Bergermo, är 

med på hela resan.  

Tillkommer (priser avser per person) 
Enkelrumstillägg  13.700:–
Avbeställningsskydd, dubbelrum  2.697:–
Avbeställningsskydd, enkelrum  3.519:–
Försäkring  720:–
Drycker, måltider och aktiviteter utanför 
program samt dricks till guide, rangers 
och chaufför.

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

Resfakta
Flygtider 
Avresa Stockholm 12 november 18.45
Avresa Göteborg 12 november 18.50
Ankomst Johannesburg 13 november 09.30

Avresa Kapstaden 24 november 18.15
Ankomst Göteborg 25 november 09.05
Ankomst Stockholm 25 novermber 08.45

Boende
Olivers Restaurant & Lodge***  
www.olivers.co.za

Motswari Private Game Reserve****  
www.motswari.co.za

Spier 1692**** 
www.spier.co.za

Misty Waves Hotel**** 
www.hermanusmistybeach.co.za

Victoria & Alfred Hotel**** 
www.vahotel.co.za
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