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Rundresa 12–24 november 2017

Safari & 
Kapstaden

Färdledare från Resia är med under hela resan!



Följ med Resia på en  
underbar resa till Sydafrika!
Det genuina Afrika i norr med vacker natur, ett rikt djurliv och 
en blandning av olika kulturer. I söder fruktodlingar, vingårdar, 
milslånga stränder och ett subtropiskt klimat. Miljonstäder, 
orörda naturområden och naturparker. Ett dynamisk 
affärsliv, musik, konst och färgstarkt hantverk. Sydafrika 
är kontrasternas och ytterligheternas land. Ett land som 
innehåller en egen värld!

Upplägget är gediget och väl utarbetat med fantastiska 
upplevelser, dels av det vackra Sydafrika, dels av dess historia 
och kultur. Vi erbjuder svensktalande guide under hela resan 
samt att Malin från Resia följer med  som färdledare.

I resan ingår minst halvpension och boende på omtyckta 
hotell. Det är en unik upplevelse med privat safari som en 
absolut höjdpunkt. Det begränsade antalet deltagare gör 
denna rundresa exklusiv.

Följ med du också!

Malin från Resia följer med som färdledare.  
Ring henne på 018-12 04 31 eller maila 
malin.berggren@resia.se för mer information! 

Malin Berggren



SÖNDAG 12 NOVEMBER
Avresa med eftermiddagsflyg från Arlanda/Sverige.

MÅNDAG 13 NOVEMBER
Ankomst till Johannesburg flygplats och busstransport med guide 
till Pilanesberg Game Reserve där vi checkar in på underbara 
Shepherd’s Tree Game Lodge. På eftermiddagen åker vi ut på vår 
första safaritur. Frukost, lunch och middag ingår.

TISDAG 14 NOVEMBER
Vi upplever safari i ett av Sydafrikas vackraste privata viltreservat. 
Vi kommer att få vara med om oförglömliga upplevelser av 
afrikansk natur och spännande djurliv. Vi gör våra safariturer med 
lokalguide i öppna fordon och förhoppningsvis får vi se ”The big 
five”. Det här blir en spännande dag! Frukost, lunch och middag 
ingår.

ONSDAG 15 NOVEMBER 
Efter en tidig morgonsafari lämnar vi hotellet och tar oss till 
Johannesburg flygplats för vidare flyg mot Kapstaden. Här 
anländer vi på eftermiddagen och om vädret tillåter åker vi 
direkt upp på Taffelberget och njuter av den storslagna utsikten. 
Därefter checkar vi in på trevliga Commodore Hotel där vi ska bo 
kommande fem nätter. Hotellet ligger precis intill Waterfront i 
centrala Kapstaden. Frukost och middag ingår.

TORSDAG 16 NOVEMBER 
Efter frukost väntar en guidad heldagstur söderut längs den vackra 
kuststräckan Chapmans Peak mot Kaphalvön och Cape Point. På 
vägen stannar vi på T-Bag Design, ett välgörenhetsprojekt som 
har en vision och förhoppning om att förbättra och underlätta 
den vardagliga livskvalitén för underprivilegierade sydafrikaner 
genom att ge dem möjlighet att vara kreativa och skapa vackra ting 
med händerna. Vi äter lunch vid Godahoppsudden och njuter av 
vacker utsikt och härlig, frisk havsluft. På eftermiddagen åker vi 
vidare till den mysiga fiskebyn Kalk Bay där vi strosar runt bland de 
många antikvitetsbutikerna och caféerna. Tillbaka i Kapstaden har 
vi lite tid på hotellet att fräscha till oss innan kvällens gemensamma 
middag. Frukost, lunch och middag ingår. 

FREDAG 17 NOVEMBER 
Idag väntar en heldag i Sydafrikas Kåkstäder. Vi får en interaktiv 
guidad tur för att få bästa inblick i livet ute i kåkstäderna. En 
fantastisk och omtumlande upplevelse! Ett levande bevis på att 
materiell välfärd inte alltid är receptet för lycka. Vi kommer att äta 
lunch i kåkstaden Langa, där vi får chans att prova traditionella 
lokala maträtter från Xhosa-stammen. Maten serveras och tillagas 
av de färgstarka kvinnorna Monica och Sheila, i det rum som en 
gång var deras privata vardagsrum. För de som vill avslutar vi 
dagen med en middag i Camps Bay, Kapstadens Riviera. Här finns 
en härlig strandpromenad och mängder av mysiga restauranger. 
Frukost och lunch ingår.

LÖRDAG 18 NOVEMBER 
Vi börjar dagen med en härlig frukost och därefter är det dags 
att bege sig mot en av Kapstadens mångkulturella förorter 
Woodstock och ett upprustat och trendigt industriområde 
som heter The Old Biscuit Mill. Varje lördag är här en kulinarisk 

matmarknad där lokala producenter ställer upp stånd och skapar 
marknaden Neighbourgoods Market. Här gör vi en matpromenad 
bland stånd och butiker och botaniserar bland allt gott som finns 
att äta, dricka och provsmaka. 
Marknaden är en folkfest för ögat, gommen och hjärtat och när vi 
känner oss mätta och belåtna tar vi oss tillbaka till Kapstaden igen. 
Eftermiddagen och kvällen är på egen hand. Frukost ingår.

SÖNDAG 19 NOVEMBER 
Den här dagen upptäcker du Kapstaden på egen hand. Kanske 
lockar det med ett besök till Kirstenbosch, en av världens 
vackraste trädgårdar där Sydafrikas nationalblomma Protea 
blommar så vackert den här tiden året.
Kanske vill du besöka Robben Island där Nelson Mandela satt 
fängslad i många år. Eller varför inte besöka den lokala marknaden 
och inhandla afrikanskt konsthantverk eller bara njuta av det 
livliga folklivet i Waterfront. Den här dagen är din dag! Frukost 
ingår.

MÅNDAG 20 NOVEMBER 
Efter en lugn morgon lämnar vi Kapstaden och beger oss 
mot vindalen Franschhoek. Sydafrika är den nionde största 
vinproducenten i världen och under dagarna här ska vi besöka ett 
par av Resias favoritvingårdar. Vi ska njuta av god mat och dryck 
och vi ska lära oss mer om hur man framställer och producerar vin. 
Vi äter lunch på en vingård och naturligtvis ska vi få prova några 
goda viner från dalen. Efter lunch tar vi en promenad genom byn 
och därefter checkar vi in på mysiga Hotel Ĺ Ermitage där vi ska bo 
kommande tre nätter. Frukost, lunch och middag ingår.

TISDAG 21 NOVEMBER 
I dag tillbringar vi dagen i universitetsstaden Stellenbosch, 
en av Sydafrikas äldsta städer. Vi börjar förstås dagen med en 
vinprovning och efter det intar vi lunch på en vingård med magnifik 
utsikt över Stellenbosch Mountain och dess vindalar. Efter lunch 
får vi lite tid på egen hand i mysiga staden där gatorna är kantade 
av caféer, konstgallerier, mysiga butiker och restauranger. Kvällen 
är på egen hand. Frukost och lunch ingår.

ONSDAG 22 NOVEMBER 
För de som vill börjar dagen med en skön morgonpromenad bland 
vindalarna. Väl tillbaka på hotellet väntar en god och härlig frukost 
och efter det är det dags att utforska dalen på egen hand. Spelar 
du golf finns det i området en mängd mästerskapsbanor Resia kan 
hjälpa till att förboka. Kanske vill du hyra cykel och hitta dina egna 
favoritvingårdar eller så tillbringar du ett par sköna timmar på 
hotellet eller vid huvudgatan i mysiga byn Franschhoek. Frukost 
och middag ingår.

TORSDAG 23 NOVEMBER  
Frukost på hotellet och förmiddagen fri för egna aktiviteter. Efter 
en gemensam lunch är det dags att lämna Sydafrika för den här 
gången. Vi beger oss mot Kapstadens flygplats för vidare flyg mot 
Sverige. Frukost och lunch ingår.

FREDAG 24 NOVEMBER  
Ankomst till Arlanda/Sverige. 

DAG FÖR DAG



I priset ingår
• Reguljärflyg i ekonomiklass  

med SAS/South African Airways  
från Stockholm/Arlanda

• 10 nätter del i dubbelrum på fyrstjärniga 
hotell med hög standard

• 4 safariturer med engelsktalande guide

• Samtliga transporter enligt program i 
luftkonditionerad buss (inkl. dricks till 
busschaufför)

• Samtliga gemensamma utflykter  
enligt program

• Bagagebärare på flygplatser och  
hotell (inkl. dricks)

• Samtliga gemensamma måltider  
enligt program (inkl. dricks)

• Svensktalande guide under hela resan

• Lokala skatter, serviceavgifter  
och flygskatter 

• Färdledare från Resia i Uppsala

• informationsmöte inför avresan  
på Resia i Uppsala

I priset ingår ej
Måltidsdrycker

Måltider och aktiviteter utanför programmet

Dricks till safariguider

Tillägg
Enkelrumstillägg 9.000:–/person

Avbeställningsförsäkring via Resias 
försäkringspartner Solid 2.115:– /person

Kompletterande reseförsäkring via Resias 
försäkringspartner Solid 505:– /person

Max antal platser på resan är 26 personer.  
Resia reserverar sig för ev skatte- och 
valutaförändringar som står utanför vår kontroll 
och som kan komma att påverka priset.

Resia Uppsala 
018-12 04 30 • Kungsängsgatan 18A • www.resia.se

34.650:–
Per person med del i dubbelrum.


