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Följ med Resecity och Sydafrikaresor  
och upptäck Sydafrika när det är som bäst!  

20 januari – 1 februari 2018, 13 dagar 
 

Resan börjar i Kapstaden med bland annat stadsrundtur, Taffelberget, Robben Island och 
Godahoppsudden. Från Kapstaden åker vi till vindistriktet Stellenbosch. Vi avslutar med ensafari, 

kanske resans höjdpunkt på Thanda Game Reserve där vi spanar efter ”The Big 5”. 
 
Sammanfattning: 
Dag 1 – lördag 20/1: Avresa från Linköping/Ankomst Kapstaden  
Dag 2 – söndag 21/1: Stadsrundtur 
Dag 3 – måndag 22/1: Robben Island  
Dag 4 – tisdag 23/1: Godahoppsudden 
Dag 5 – onsdag 24/1: Kapstaden ledig dag 
Dag 6 – torsdag 25/1: Kapstaden – Stellenbosch  
Dag 7-9 – fre-sön 26/1: Stellenbosch  
Dag 10 – måndag 29/1:  Stellenbosch – Thanda Game Reserve 
Dag 11 – tisdag 30/1:  Safari i Thanda Game Reserve 
Dag 12 – onsdag 31/1: Avresa från Durban  
Dag 13 – torsdag 1/2: Ankomst Linköping 
 
Flyg: 
Den stora fördelen med Sydafrika är att det under vinterhalvåret endast är en timmes tidsskillnad. Vi flyger 
som planerat nedan: 
 
KLM KL1178   20JAN   Linköping - Amsterdam          0605 - 0755                        
KLM     KL 597   20JAN   Amsterdam - Kapstaden  1015 - 2235                  
 
British Airways BA6311   29JAN   Kapstaden - Durban           0915 - 1120 
British Airways BA6228   31JAN  Durban - Johannesburg         1830 - 1935      
                
KLM   KL 592   31JAN   Johannesburg - Amsterdam   2359 - 1020 (+1 dygn)                     
KLM KL1179   01FEB   Amsterdam - Linköping          1525 - 1710    
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Program: 
 
20 jan: Avresa från Linköping 
Avresa från Linköping till Kapstaden med byte i Amsterdam. Ni landar samma kväll i Kapstaden, en av 
världens vackraste städer som ligger på Table Mountains sluttningar med havet nedanför. En resa till 
Sydafrika utan ett besök här hade inte varit komplett. När ni kommer ut i ankomst hallen så tar er guide  
emot er, ni åker sedan direkt till hotellet för incheckning.  
 
SunSquare City Bowl * * * * 
Detta hotell ligger bekvämligt med smidig tillgång till stadens alla sevärdheter. Samtliga rum är utrustade 
med TV, luftkonditionering, säkerhetsskåp, te- och vattenkokare samt hårtork. Här finns gym, pool, 
restaurang och bar. Härifrån har ni endast en kort promenad till stadens centrum.  
 
Måltider: Lunch, middag (flyg) 
 
21 jan: Kapstaden - Stadsrundtur  
Ni får lite sovmorgon innan ni beger er ut på en stadsrundtur. Ni åker direkt upp till Table Mountain där ni får 
en fantastisk utsikt över staden (väderberoende, om linbanan inte går åker vi istället till Signal Hill). 
Rundturen fortsätter sedan med buss och ni får se sevärdheter som Houses of Parliament, City Hall, Castle 
of Good Hope och Slave Lodge. Som avslutning besöker ni de traditionella Malay-kvarteren med sina trånga 
gator och moskéer. Någon gång under stadsrundturen äter ni lite lunch på egen hand.  
 
Ikväll samlas ni för en gemensam middag på en riktigt färgsprakande afrikansk restaurang, GOLD 
Restaurant. Här kommer ni att få smaka en stor variation av afrikanska rätter från hela kontinenten. Innan 
middagen börjar testar ni på att spela trummor i en ”drumming circle”. En rolig start på kvällen för att komma 
in i de rätta afrikanska rytmerna. Ni äter sedan en rad olika afrikanska rätter med varierad smak och 
tillagning. Det brukar råda feststämning med avslappnad stil och mellan rätterna bjuds på afrikanska 
dansuppvisningar.  
 
Måltider: Frukost, middag   
 
22 jan: Robben Island  
Efter frukost beger ni er gemensamt till Waterfront för en båtfärd till Robben Island. Detta är ön som Nelson 
Mandela satt fängslad på i 18 år av sina totalt 27 år i fängelse. På ön börjar ni med en busstur där en guide 
visar er ön och berättar om dess historia. Därefter går ni en runda genom fängelset och ni får även se cellen 
som Nelson Mandela satt i. Detta är en minnesvärd, givande upplevelse, som förstärks av att guiden själv är 
en före detta fånge. Efter turen äter ni lunch i Waterfront. Eftermiddagen på egenhand.  
 
Måltider: Frukost, lunch  
 
23 jan: Godahoppsudden 
En tidig avresa mot Cape Point reservatet (Godahoppsudden), Afrikas näst sydligaste spets. Ni åker den 
vackra kustvägen via Chapmans Peak Drive och sista biten ut till Cape Point har ni stor chans att få se 
babianer som kantar vägen på jakt efter mat. På Godahoppsudden möts enligt myten, Indiska Oceanens 
varma vatten och Atlantens kalla och bildar ibland en lång vit linje ut mot horisonten, magnifikt! Klipporna 
stupar 300 meter rakt ner, dramatiskt och vackert!  
 
Ni fortsätter sedan till Simon’s Town där ni äter lunch och de som vill ta sig ett dopp med pingvinerna kan 
göra det på den mysiga lilla stranden. Vid Boulders Beach stannar ni till vid stranden där hundratals 
pingviner har sina häckningsplatser, otroligt roliga att se. Ni återvänder till ert hotell under sen eftermiddag. 
Middag på egenhand.  
 
Måltider: Frukost, lunch  
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24 jan: Kapstaden 
Ni har idag en ledig dag för att på egenhand kunna utforska Kapstaden, kanske shoppar ni i det populära 
Waterfront området eller spenderar dagen på någon av Kapstadens vackra stränder? Även Kapstadens 
centrala delar erbjuder shopping men även ett bra utbud av museer så som Cape Castle, Slave Lodge och 
konstmuseet. För de som är intresserade av botanik så rekommenderar vi ett besök på Kirstenbosch 
botaniska trädgårdar som är mest känt för sitt fynbos landskap som är unikt för Sydafrika. Här får ni också 
chansen att se Sydafrikas national blomma Protean.   
 
Ni samlas på kvällen för en gemensam middag i det trendiga Camps Bay som ligger utmed en av 
Kapstadens vackra stränder.  
 
 Måltider: Frukost, middag 
  
25 jan: Kapstaden – Stellenbosch (ca 50 km) 
Idag beger ni er ut på nya äventyr. Dagen börjar med ett besök i en kåkstad där ni får träffa 
lokalbefolkningen på ett intressant vis och lära er mer om deras liv. Ni lämnar sedan Kapstaden och kör 
österut mot Stellenbosch där ni börjar med ett besök på Van Ryns Brandy Distillery för en brandyprovning. 
 
Ni åker sedan till den mysiga staden Franschhoek, ”den franska hörnan”, där ni har möjlighet att strosa runt 
och bekanta er med det lilla samhället bland kapholländsk arkitektur, ombonade butiker och inte minst göra 
ett besök på den delikata chocolaterian. Lunch äter ni på egen hand i en fantastisk miljö! Ni åker därefter till 
Stellenbosch för att checka in på ert hotell, Devon Valley som ligger utanför staden omgiven av vingårdar.    
 
Middag avnjuter ni på Flavours Restaurant. 
 
Devon Valley * * * * 
Detta fina fyrstjärniga hotell ligger cirka 6 kilometer utanför Stellenbosch, mitt i det vackra vinlandskapet med 
vinrankorna runtomkring. Hotellet har 21 standardrum och ett antal sviter i olika storlekar. Det finns två 
pooler, en boulebana, en restaurang, vin/cigarr lounge och en mysig terrass där ni kan sitta och njuta av ett 
glas vin i grönskan. Det ligger en 18-håls golfbana med cirka 10 minuters körning härifrån. Är ni intresserade 
av vandringar går det flera fina leder genom vinodlingarna. De rum som vetter mot söder har privat uteplats 
med utsikt över dalen medan de åt norr har utgång till en privat gård med utsikt över vinrankorna och 
olivlundarna. Alla rum har toalett, AC, telefon, minibar, kaffe- och tekokare samt säkerhetsbox. 
 
Måltider: Frukost, middag  
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26 jan: Stellenbosch 
Efter frukost beger ni er ut i vinlandskapen. Ni åker först till Simonsig där ni får se hur sabrage går till och ni 
smakar naturligtvis också på ett urval av deras fantastiska viner.   
 
Ni fortsätter sedan till Boschendal där ni äter en picknicklunch i fransk stil på deras restaurang Le Pique 
Nique. Här sitter ni under de hundraåriga ekarna med vinrankorna runtomkring. Ni passar också på att prova 
gårdens viner.  
 
Avslutningsvis besöker ni Bilton Wines där man bevarat gamla traditioner. Här är man specialiserad på att 
matcha vin och oemotståndlig belgisk choklad som fullständigt smälter i munnen. Nöjda och glada 
återvänder ni till hotellet. Middag på egen hand. 
 
Måltider: Frukost, lunch  
 
27-28 jan: Stellenbosch 
Ni har dagarna lediga till att utforska den mysiga lilla staden, åka på fler vinprovningar eller bara ta det lugnt. 
För de som vill finns flera vandringsleder i området och för golfarna erbjuds ett brett utbud av banor med 
bland annat välkända Pearl Valley som ständigt placerar sig på topp 10 bland Sydafrikas banor.  
 
Första kvällen äter ni gemensam middag på golflegendaren Ernie Els restaurang, The Big Easy Restaurant 
medan ni andra kvällen äter på Oppie Dorp Restaurant i centrala Stellenbosch. 
 
Måltider: Frukost, middag 
 
29 jan: Stellenbosch – Durban – Thanda Game Reserve 
Ni checkar ut på morgonen för att åka till Kapstadens flygplats och vidare till Durban. Här väntar en ny buss 
som tar er norrut till Thanda Game Reserve. Ni kommer fram lagom till en sen lunch och har sedan ledig tid 
till att slappna av innan eftermiddagens safari. 
  
Thanda Game Reserve är belägen drygt 20 kilometer norr om Hluhluwe i Zululand. Nationalparken som är 
privatägd har alla Big Five och är hela 14 000 hektar stor. Den ägs av den svenske affärsmannen Dan 
Olofsson och anses av många som en av Afrikas bästa privatägda safariparker. Tack vare närheten till 
Indiska oceanen har området ett milt klimat året runt.  
 
Tented Camp * * * *  
Thanda Tented Camp är en fyrstjärnig lodge med safaritält i kolonialinspirerad stil som ingår i den 
prestigefyllda hotellkedjan Leading Hotels of the World. De inredda tälten har privata badrum med utom- och 
inomhus dusch och en magnifik utsikt över reservatet, alla med egen terrass. Tälten ligger utspridda på en 
sluttning och ligger enskilt utan att man kan se granntältet vilket förstärker ”Hemmingway känslan”. Lägret är 
inte inhägnat så det kan mycket väl hända att djuren stryker genom lägret på natten. Totalt finns det 14 tält 
plus ett Honeymoon tält som är större och har egen jacuzzi på trädäcket. Det finns en restaurang, bar, pool 
och ett mindre spa där ni kan njuta av en massage eller enklare ansikts- och fotbehandling. I boendet ingår 
helpension samt drycker under safariturer och till middagen (vatten, juicer samt husets röda och vita vin) och 
två safariturer/dag i öppna Landrovers med utbildad guide och spårare. 
Tältcampen drivs av en generator under ett par timmar varje dag så att ni kan ladda kamerabatterier och 
annat väsentligt men förövrigt är campen fri från elektricitet så här får ni en äkta Afrikansk safariupplevelse! 
 

     
 
Måltider: Frukost, lunch, middag samt drycker under safariturer och till middagen (vatten, juicer samt huset 
röda och vita vin). 
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30 jan: Thanda Game Reserve 
Upp tidigt i soluppgången, och iväg på morgonens safari. Tiden bekräftas på plats men normal avgång för 
safarin är kl. 05.30. Ni samlas i receptionen och äventyret börjar med att försöka hitta de stora djuren. Ni 
färdas i en öppen Landrover som ger alla sinnena möjlighet att genom lukten, ljuden och vinden i ansiktet, ta 
till sig naturen. Ni spanar efter allt som rör sig, men naturligtvis är det ”The Big 5” (lejon, leopard, elefant, 
buffel och noshörning) som ni letar mest efter. Efter ca 3 timmar av spanande med professionell guide, 
vänder ni hemåt för en stor, stadig frukostbuffé på hotellet. 
 
Efter frukost har ni ledig tid till att slappna av och kanske ta ett dopp i poolen eller läsa en bok i skuggan.  
 
Under eftermiddagen har ni ytterligare en safari. Strax innan solnedgången stannar ni till mitt i parken och 
avnjuter en drink i solnedgången, sedan kör ni vidare med strålkastarna tända. Ni återvänder sedan till 
lodgen lagom i tid för middagen.  
 
Måltider: Frukost, lunch, middag samt drycker under safariturer och till middagen (vatten, juicer samt huset 
röda och vita vin). 
 
31 jan: Hemresan  
Dagen startar med ytterligare en safari, ni återvänder lagom till frukost och har lite tid till att packa det sista 
innan ni ger er av mot flygplatsen i Durban, på vägen stannar ni i Umhlanga för att avnjuta en curry buffé på 
anrika Oyster Box Hotel. Ni kör sedan den sista biten till flygplatsen för att flyga hem via Johannesburg och 
Amsterdam.  
 
Förhoppningsvis har ni många fina minnen med er i bagaget! 
 
Måltider: Frukost, lunch, middag (flyg) 
 
1 feb: Hemkomst  
Ankomst Sverige. 
 
Måltider: Frukost (flyg) 
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Pris: 31 845:-/person i delat dubbelrum 
 
I priset ingår: 

- Samtliga flygsträckor enligt ovan  
- Samtliga flygskatter och flygplatsavgifter, baserade på dagens skatter. Dessa kan dock ändras. 
- 5 övernattningar med frukost på SunSquare City Bowl i Kapstaden 
- 4 övernattningar med frukost på Devon Valley i Stellenbosch (vineyard rooms) 
- 2 övernattningar med helpension och vissa drycker på Thanda Tented Camp 
- 4 st. safaris i öppna fordon med utbildad engelsktalande guide/viltvårdare på Thanda Game Reserve 
- Rundresa i Sydafrika med buss enligt programmet 
- Svensktalande auktoriserad guide (ej på flygresan) 
- Samtliga nämnda måltider 
- Linbanebiljett till Table Mountain 
- Stadsrundtur i Kapstaden  
- Utflykt till Robben Island  
- Dagstur till Godahoppsudden inkl. lunch, inträde till Boulders Beach och Cape Point 
- Kåkstadstur 
- Guidad rundtur på Van Ryn’s brandy distillery 
- Kortare stadsrundtur i Stellenbosch 
- Sabrage och vinprovning på Simonsig 
- Vinprovning och lunch på Boschendal Wine Estate 
- Vin- och chokladprovning på Bilton Wines 
- Portiers på flygplatsen  
- Portiers på alla hotell 
- Dricks till guiderna i nationalparken samt på alla utflykterna 
- Dricks till guide och chaufför  

 
 
Tillkommer: 

- Övriga aktiviteter samt måltider som inte är specificerade  
 

 
Möjliga tillägg: 

- Avbeställningsskydd  
- Reseförsäkring, tillägg till hemförsäkring  
- Enkelrum på förfrågan 

 
Med reservation för ändringar pga. oförutsedda händelser. 
 
Övrig info: 
Bussar: Samtliga bussar håller god kvalité och alla transfers sker i luftkonditionerade fordon med 
auktoriserade engelsktalande förare. 

 
Guide: Ni kommer att ha en svensktalande auktoriserad guide under vistelsen i Sydafrika.  
 
Minimum antal resenärer för resans genomförande är 16. 
 


