
Utvalda hotell 

Winslow Travel AB arrangerar privat-, grupp-, konferens-, studie- och rundresor och har statlig resegaranti inbetald till  Kammarkollegiet. 

En resa som vänder sig till dig som kanske tidigare varit i Sydafrika och nu vill uppleva  
golf, mat och vin i en lugnt takt. Fem nätter i Kapstaden och fem nätter i Knysna med   

närhet till bra golfbanor och lockande  vingårdar och restauranger.  
Programmet rymmer också tid för egna upptäckter och avkoppling.   

 
De första dagarna tillbringar vi i Kapstaden som anses vara en av världens vackraste städer. Magnifika vyer och ett behagliga 
klimat gör staden till en av de absolut bästa golfdestinationerna i världen. Här spelar vi på mästerskapsbanan Royal Cape Golf 
Course, besöker Godahoppsudden och har även tid till att själva utforska staden. Vi bor fem nätter i utkanten av Kapstaden och 

med vårt hotell som bas spelar vi på ytterligare två golfbanor i vinlandskapen Stellenbosch och Franschhoek, De Zalze Golf 
Club och Westlake Golfclub. Här njuter vi även av god mat och vin,  besöker vingårdar och provar några av de viner som  

produceras i området.  
 

Efter fem nätter i Kapstaden och vinområdet åker vi den berömda Garden Route västerut mot den pittoreska kuststaden 
Knysna. Vi gör ett uppehåll en natt i Swellendam, idylliskt  belägen i det natursköna Overberg-området. Efter en god middag 
och vila reser vi vidare mot Knysna vid Indiska oceanens strand med de höga Outeniqua bergen som fond. Knysna är känd 

som "Edens lustgård" och i omgivningarna finns fina nationalparker med skogar, laguner och stränder. Besökare kan se fram 
emot en rad marknader som erbjuder utsökt mat och ekologiskt lokalt tillverkade varor, en färjetur till de berömda Knysna 

Heads. Njut av  ett brett utbud av aktiviteter, som surfing, segling och förstås golf.  Under dagarna i Knysna kommer vi också 
erbjuda en tur med guide till  en Town ship— kåkstad. Vi bor fem nätter i Knysna med bekvämt avstånd till de golfbanor vi 

spelar, berömda Simola Golfclub, Plettenberg Bay Country Club och Pezula Golfklubb. 

The Vineyard Hotel & Spa Kapstaden  
Beläget i utkanten av Kapstaden, ca 30 min från flygplatsen,  i  det natursköna området vid   
Kirstenbosch Botaniska trädgård med utsikt över de skogklädda sluttningarna på Taffelberget.  
Detta 4-stjärninga  hotell har två utmärkta restauranger,  uppvärmda inomhus-och utomhuspooler  
och Health & Fitness Centre.  

Schoone Oordt Country House, Swellendam 
5* Schoone Oordt Country House, ca 2,5 timme från Kapstaden är ett viktorianskt och ofta avbildat 
landmärke i Swellendam. Här kan du vara säker på att få en angenäm och bekväm vistelse. Boendet 
ligger inbäddat på ett stort och lummigt skogsområde med gläntor, en fantastisk pool och en doftande 
rosenträdgård. Hotellets restaurang Conservatory erbjuder även afternoon tea. Rummens inredning 
speglars huvudbyggnadens charm och karaktär. 

Protea Hotel by Marriot, Knysna Quays 
4* hotell med bästa läget vid Knysna Waterfront med pool mot Indiska oceanen och utsikt över Knysna 
Lagoon och flera restauranger och folkliv inom bekvämt gångavstånd. Rymliga rum, vissa med utsikt 
över lagunen och andra vetter mot Knysnas historiska järnvägsstation eller shoppingområdet Knysna 
Waterfront.  

Starta golfsäsongen med en resa till Sydafrika!  
Flyg från Linköping med KLM. 

Sydafrika - mat, vin och golf    

15 - 27 februari 2020 

Välkommen med din anmälan senast 15 september.  
Obs! Antalet platser är begränsat . 

https://www.vineyard.co.za/
https://schooneoordt.co.za/
https://www.marriott.com/hotels/travel/grjqu-protea-hotel-knysna-quays/


Landarrangemang:   Pris:  24.000.-/person, del i dubbelrum  

 I priset ingår: 
Samtliga transporter buss och chaufför 
Logi  - del i dubbelrum med frukost:  
 -5 nätter i Kapstaden,  
 -1 natt i Swellendam och  
 -5 nätter i Knysna  
Greenfee på 6 golfbanor enl program   
Transporter hotell-golfbana-hotell  
Middag dag 6 i Swellendam samt dag 6 och 8 i Knysna 
Heldagstur Cape Poiint med lokalguide 
Besök i Waterfront area i Kapstaden 
Besök på vingårdar enl program 
Reseledning från Winslow Travel 

Flygbiljett tillkommer    Flyg KLM 
Utresa: Linköping– Amsterdam—Kapstaden 
Hemresa: George—Johannesburg—Amsterdam -Linköping.  
 
Pris per person inkl ca 11.500:— bagage och golfbag:     

(dagsaktuella priser i augusti 2019 som kan ändras) 
 
 
Tillägg  för: 

Enkelrum:   
Avbeställningsskydd:  
Frivilligt avbeställningsskydd kostar 1.990.-/person, gäller vid akut 
sjukdom med läkarintyg. (Undersök om avbeställningsskydd finns in-
kluderat i er hemförsäkring. ) 

Övrigt: 
Pris och program med reservation för ändringar i flygtidtabellen som 
står utanför vår kontroll.   

Önskar ni förlänga vistelsen så kan vi i detta läge boka ett senare 
datum såväl ut som hemresa.  Hemresan går via via Johannesburg  
och därifrån kan ni göra en utflykt till någon nationalpark,  
t ex någon lodge i Krugerparken eller i Western Cape och Garden 

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tisdag 25 februari 
Vi avslutar vårt golfspel med en  sista golfrunda  spektakulära  
Pezula GC.  Vi vilar på hotellet, kanske ett dopp i poolen innan  
kvällens middag. På kvällen besöker vi välkända restaurang Kilzers 
Kitchen, en måltidsupplevelse med överraskande underhållning.  
 
Onsdag 26 februari 
Transfer  till George flygplats, flyget avgår kl 13.25,  
ankomst Johannesburg kl 16.40.  
Avresa från Johannesburg kl 23.55,. 
 
Torsdag 27 februari 
Ankomst Linköping kl 17.45, via Amsterdam.   

Vårt program   

Lördag 15 februari 
Avresa från Linköpings flygplats kl 06.00 med KLM  via  
Amsterdam. Ankomst till Kapstaden kl 22.40. Buss och guide  
väntar för transport till The Vineyard Hotel som ligger i  
utkanten av Kapstaden.  
  
Söndag 16 februari 
Efter sovmorgon väntar frukost 
på vårt hotell. Därefter tid för 
att utforska vad hotellet har att 
erbjuda, kanske en stund vid 
poolen. Efter lunch transfer till 
vår första golfrunda på Royal 
GC, Sydafrikas äldsta golfbana.  
 
Måndag 17 februari 
Efter frukost väntar buss och guide för att visa oss sevärdheter i 
och omkring Cape Point, Vi besöker Champmans Peak Dive och 
Cape Point Nature Reserve samt på hemvägen Boulders Beach 
Pingvinkoloni.  
På kvällen middag på restaurang eller på vårt hotell. 
 
Tisdag  18 februari 
Tidig frukost. Vi spelar på  De Zalze GC som ligger i vinområdet 
Stellenbosch. Banan är omringad av vingårdar. Efter golfrundan 
besöker vi två vingårdar, tillfälle till vinprovning och inköp. 
 
Onsdag 19 februari 
Vi spelar en tidig morgonrunda på charmiga Westlake GC.  
Efter golfrundan  tar  bussen oss in till Kapstaden och välkända 
och populära Waterfront med ett härligt folkliv och shopping. 
Vi planerar också att äta på någon av de trevliga restauranger som 
finns i Kapstaden innan hemfärd. 
 
Torsdag 20 februari 
Dag att ta farväl av Kapstaden och vinområdet för färd mot  
Swellendam, beläget halvvägs till Knysna. Hotel Schoone Oordt 
Country House är dagens etappmål och vi äter middag på hotel-
lets välkända restaurang. 
 
Fredag 21 februari 
Efter utchekning fortsätter vi 
väster ut mot Knysna och vårt 
hotell Protea Hotel by Marriot. 
Ankomst på eftermiddagen.  
 
Vi bekantar oss med 
omgivningen och vårt hotell.  
 
Lördag  22 februari 
Vi vaknar upp utvilade och efter frukost tar bussen oss till Simola 
GC, den fantastiska golfbanan designad av Jack Nicklaus.  
På eftermiddagen bekantar vi oss med Knysna och dess 
omgivningar.   
På kvällen väntar ett arrangemang där vi bjuds på något  att dricka 
hemma hos  Per och Eva Erlandsson som är bosatta Sydafrika 
sedan 14 år. De kommer att berätta om de praktiska, sociala och 
politiska villkoren i dagens Sydafrika.  
Därefter väntar middag på närbelägen restaurang. 
 
Söndag 23 febuari 
Frukost på hotellet. Dagens golfutmaning blir spel på den charmi-
ga Plettenberg Bay Country Club. Efter golfrundan kan vi tillbringa 
lite tid på en av Plettenberg Bays vackra stränder.  
Middag på valfri restaurang.  
 
Måndag 24 februari 
En hel dag för vila och rekreation. Upptäck vad Knysna har att 

Information och bokning:  
Winslow Travel AB, Tel 0709 852230 eller 013-352230  

Gjuterigatan 1D,   info@winslowtravel.se 


