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finnas möjlighet att bada i Devils 
pool, världens mest naturliga och 
spektakulära infinity pool. Och varför 
inte uppleva de fantastiska vyerna över 
fallen från en helikopter eller njuta av 
hotellets spa? 
Under en dagsutflykt till Chobe i 
Botswana blir de både safari på land 
och längs floden i detta mycket djurrika 
område, och om vi har tur så kanske vi 
får se alla i the Big 5!

Resans sista dagar tillbringas i 
färgstarka Kapstaden vid havet och 
bergen, där vi gör en utflykt till Goda 
hopps udden, besöker pingvinerna 
vid Boulders Beach och kuststaden 
Simons Town, njuter av utsikten från 
Taffelberget, och tar del av  Sydafrikas 
historia och kultur, och får möjlighet att 
uppleva den styrka, stolthet och glädje 

Vår spännande resa börjar i Pretoria 
där vi stiger på världens lyxigaste tåg, 
Rovos rail som tar oss till Victoria Falls. 
Tillsammans färdas vi i tre dagar och tre 
nätter genom Sydafrikas, Zimbabwes 
och Botswanas spektakulära landskap. 
Tåget, med inspiration från de klassiska 
förstaklasstågen från 1920-talet, tar oss 
till en svunnen tid av resande genom 
Afrikas landskap. Vi får ett oförglömligt 
intryck av södra Afrikas natur, kultur och 
vilda liv, med ett stopp för safari. 

När vi klivit av tåget tillbringar vi tre 
nätter i Zambia vid de mäktiga Victoria 
Fallen, ett av världens sju underverk. 
Fallen ligger fem minuters promenad 
från vårt hotell, där man ofta ser zebror 
och giraffer i trädgården. Det kommer 

Gruppresa 15-28 oktober 2019

Upptäck södra Afrika 
på världens lyxigaste tågresa, Rovos rail, mäktiga 
Victoria Fallen, safari i Botswana och Kapstaden.

som finns här. Tillsammans med en
guide besöker vi Kapstadens förorter och 
tar del av stadens historia samt besöker 
en av välgörenhetsorganisationen 
A Reaching Hands projekt som Resia 
stöttat under många år.

Svensk färdledare, Christer Lundqvist 
från Resia i Sundsvall, är med på hela 
resan.

HÖJDPUNKTER

• Lyxiga Rovos rail

• Majestätiska  Victoria Fallen

• Safari i djurrika Chobe

• Färgstarka Kapstaden

Följ med oss på en resa utöver det vanliga! Tillsammans upplever vi några av Södra 
Afrikas vackraste pärlor.



2    Resia Gruppresor

Programmet, dag för dag

15 oktober 
Avresa från respektive hemort på kvällen.

16 oktober
Ankomst till Johannesburg kl 10.00.
   Vi börjar med en stadsrundtur i 
Pretoria som är en av Sydafrikas tre 
huvudstäder. Pretoria kallas också för 
jakarandastaden på grund av den 
stora mängd av vackra lilablommande 
jakarandaträd som finns här. 
   På rundturen passerar vi bland annat 
den nästan 10 meter höga statyn av 
Nelson Mandela framför Union Building, 
där han svors in som president 10 maj 
1994.
   Vi äter en lättare lunch innan vi åker till 
vårt hotell Irene Country Lodge för att 
checka in. 
Gemensam middag på hotellet
(Lunch, Middag)

17 oktober  
Efter frukost beger vi oss till Rovos 
Rails egen stationsbyggnad. Tåget 
avgår 09.30. Lunch serveras i 
restaurangvagnen medan tåget åker 
norrut genom Varmbaths and Nylstroom.               
   På vägen mot Messina och  Beitbridge 
njuter vi under eftermiddagen av 
afternoon tea och reser in i Zimbabwe. 
(Helpension inklusive dryck)

18 oktober
En dag för avkoppling och att njuta av 
de fantastiska vyerna vi passerar och 
tågets lyx.
   Vi reser mot Bulawayo via Rutenga 
och Somabhula. Vi stoppar för natten i 
Mpopoma.
(Helpension inklusive dryck)

19 oktober 
Vi lämnar nu stationen I Mpopoma 
medan frukosten serveras. Efter lunch 
reser vi längs den östra kanten av 
Hwange National Park, Zimbabwes 
största nationalpark. Vi färdas här på en 
av de längsta raka järnvägssträckorna i 
Afrika, som är 114 km. 
   På eftermiddagen ankommer vi till 
Kennedy Siding för en fantastisk safaritur 
på The Hide. 
   Middagen serveras medan vi är på väg 
till Thompson Junction där vi stannar för 
natten.
(Helpension inklusive dryck)

20 oktober  
Idag reser vi mot Zambezifloden och 
ankommer på förmiddagen till Victoria 
Falls. I Victoria Falls möter vår lokal guide 
upp och vi åker direkt till de mäktiga 
Victoria Fallen för att få se dem från 
Zimbabwesidan och vi äter lunch på 

Look Out Deck innan vi beger oss över 
gränsen till Zambia där vårt hotell ligger. 
Vår lokalguide hjälper oss med Visum för 
inresa på plats. 
   VI checkar in på vårt hotell och har lite 
tid att koppla av vid poolen, promenera 
bort till fallen eller besöka en liten lokal 
marknad. 
   Fallen ligger ca fem minuters 
promenad från hotellet och det är 
kostnadsfritt att besöka för hotellets 
gäster. 
   Vid solnedgången åker vi på en ”Sunset 
safari” längs med Zambezi floden, där vi 
kryssar mellan öarna i floden.  Ombord 
serveras snacks och drinkar. 
(Frukost, Lunch)
 
21 oktober
Idag har vi en ledig dag att koppla av, 
promenera bort till fallen, gå på spa eller 
välja en lite äventyrligare utflykt som 
t.ex. rafting eller uppleva de majestätiska 
fallen från ovan på en helikoptertur. 
Gemensam middag på Royal Livingstone 
hotel.
(frukost, middag)

22 oktober
Tidig morgon för en heldags utflykt 
till Chobe National Park i Botswana, 
området är känt för att vara mycket 
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djurrikt och framför allt för de stora 
hjordar med elefanter som ofta vistas vid 
floden. Här finns goda chanser att se the 
Big Five på vår safari i jeepar eller när vi 
åker på Chobe floden med båt. 
Safarin är ca 2 timmar i en jeep med 10 
säten.
Kryssningen är ca 1,5 timma.
Restid ca 2 timmar/väg från vårt hotell till 
Chobe. 
(Frukostpåse , Lunch)

23 oktober
Efter frukost är det dags att bege 
oss till flygplatsen för att bege oss till 
Kapstaden (flygtid ca 3 timmar).
Vi landar på eftermiddagen i Kapstaden 
där vi blir mötta av vår svensktalande 
lokalguide, och åker direkt till vårt hotell  
Commodore som ligger i det trevliga 
området V&A Waterfront.
Gemensam middag på kvällen på en 
närbelägen restaurang.
(Frukost, middag)

24 oktober
Efter frukost möter vi vår svenska guide 
och åker på en rundtur i Kapstaden och 
om vädret tillåter upp på Taffelberget.
Eftermiddag och kvällen på egen hand.

25 oktober
Efter frukost är det dags för att se en 

annan sida av Sydafrika och Kapstaden 
när vi ska besöka en av förorterna. Vår 
guide berättar om kulturskillnaderna i 
landet och vi får se hur en stor del av 
landets befolkning lever. Vi besöker 
också ett av välgörenhetsorganisationen 
A Reaching Hands projekt ute i 
kåkstäderna (www.areachinghand.com).  
Att besöka en kåkstad är en intressant 
och omtumlande upplevelse! 
Lunch på en lokal restaurang i 
Kåkstaden.
Eftermiddagen och kvällen är på egen 
hand.
(Frukost, lunch)

26 oktober
Idag är det en egen dag för att upptäcka 
Kapstaden och t.ex. åka till Robben 
Island.
Vi äter en gemensam middag på kvällen.
(Frukost, middag)

27 oktober
Efter frukosten checkar vi ut från hotellet 
och beger oss iväg på en heldagsutflykt 
ner till Goda Hoppsudden. 
Vi åker ner längs med vackra vägar, 
längs med havet och branta berg till 
Afrikas Sydvästra udde.
Udden ligger i ett naturreservat och det 
finns flera djur som strutsar, antiloper 
och babianer som man kan få se längs 
med vägen. 
Vi stannar vid Kapudden och tar 
linbanan upp för att njuta av utsikten 
över haven. 

   Vi stannar sen på vägen tillbaka i den 
charmiga byn Simons Town där vi har lite 
tid att strosa runt och äta lunch på egen 
hand på någon restaurang. 
Vi besöker pingvinkolonin vid Boulders 
Beach.
   I Constantia stannar vi för en 
vinprovning på en vingård, och får 
smaka på minst fyra olika sorters vin. 
   Vi äter en tidig gemensam  
avslutningsmiddag innan vi beger oss till 
flygplatsen för vår hemresa.

28 oktober
Hemkomst i Sverige.

Hotell Irene 
Country Lodge 

Hotell 
Commodore
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Pris del i dubbelrum 
14 dagar fr. 69.900:- 

 I priset ingår

• Flyg t/r Sverige inklusive dagsak-

tuella skatter

• Flyg Livingstone - Kapstaden 

• Boende enligt program, del i dub-

belrum, deluxe eller superior 

• Boende Deluxe suite, alla målti-

der, dryck och utflykter ombord 

och enligt program för Rovos Rail

• 4 luncher, exklusive dryck 

• 5 middagar, exklusive dryck 

• 1 vinprovning

• Transfers och rundturer enligt 

program

• Kvällskryssning i Livingstone

• Safari enligt program i Chobe

• Besök i Kåkstad och ett av A 

Reaching Hands projekt

• Sightseeing tur i Kapstaden med 

entrée till Taffelberget

• Dagsutflykt till Goda Hoppasud-

den inklusive besök vid Boulders 

Beach

• Under utflykter ingår 1 flaska 

vatten/person (ej vid flyg-

platstransfers)

• Dricks ingår i gemensamma 

måltider

• Bärhjälp vid hotell och flygplats 

Resfakta
Avresa från Göteborg, Stockholm och 

Köpenhamn. Flyg sker med Air France 
via Paris till Johannesburg. 

Från Göteborg
Avresa 15 okt
Göteborg 17.45 – Paris 21.50 
Paris 23.20  – Johannesburg 09.55 
16 okt

Hemresa 28 okt
Kapstaden 00.30 – Amsterdam 11.15
Amsterdam 12.10– Göteborg 13.40

Från Köpenhamn 

Avresa 15 okt
Köpenhamn 20.25 – Paris 22.20 
Paris 23.20  – Johannesburg 09.55 
16 okt

Hemresa 28 okt
Kapstaden 00.30 – Amsterdam 11.15
Amsterdam 12.15– Köpenhamn 13.40

Från Stockholm 

Avresa 15 okt
Arlanda 19.10 – Paris 21.50 
Paris 23.20  – Johannesburg 09.55 
16 okt

Hemresa 28 okt
Kapstaden 00.30 – Amsterdam 11.15
Amsterdam 14.35– Arlanda 16.35

Boenden
African Pride Irene Country 
Lodge*****  - Deluxerum

Rovos Rail - Deluxe svit, med privat 
badrum med dusch och toalett

Avani Victoria Falls resort **** - 
Deluxerum 

Commodore Hotel **** - Deluxerum

Färdledare
Christer Lundqvist från Resia 
Sundsvall. Han har stor erfarenhet 
från resebranschen och ett stort 
intresse för djur och då främst de 
man finner på en safari.

Tillägg

• Enkelrumstillägg vid förfrågan
• Avbeställningsskydd 6% av  

resans pris 
• Reseförsäkring 680:-
• Dricks till guider, chaufförer och 

rangers
• VISA till Zimbabwe och Zambia 

USD50

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

Pass och visum
Ditt pass ska vara giltligt minst 6 
månader efter hemresedatumet 
och ha minst 6 tomma sidor efter 
varandra för in och utresestämplar 
i de olika länderna. Om du förlorar 
ditt pass under resan är det bra att 
ha med sig en kopia av passet. 

Visum till  Zimbabwe och Zambia
Eftersom vi kommer att resa mellan 
Zimbabwe och Zambia behöver ni 
ett univisa för dessa länder, detta 
kan ni få ombord på Rovos, de 
hjälper till med detta på plats.
Pris USD 50 (vi förbehåller oss för ev 
prisförändringar före avresa)
För resan in till Botswana behövs ej 
visum för svenska medborgare. 


