Sydafrika
K A P ST A DE N , SA F A R I , B A DST R A N D & V I N DI ST R I K T !
10-22 oktober 2022, 10 nätter.

Kapstaden räknas som en av de vackraste städer i världen, omgivet av Table Mountains nationalpark och Atlanten. Denna
metropol som i folkmun kallas ‘moderstaten’ ( The Mother City) bjuder på en rik och mångfasetterad historia som reflekteras
i ett stort urval av aktiviteter och kulinariska upplevelser.
Dag 1: 11–14/10 Ankomst Cape Town International. Lokal guide möter gruppen på flygplatsen och följer med till
Radisson BLU Hotell som ligger vid populära Victoria & Alfred Waterfront ( ungefär 25 minuter att köra) . Utsikt mot
Robben Island och Taffelberget. Gångavstånd till Waterfront och ett stort urval av attraktioner och restauranger.
Lunch på Waterfront. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2: Guidad tur till Godahoppsudden och Boulders Beach. Lunch inkluderat.

Safari längs Garden Route
Dag 4: 14–16/10 Transport från Radisson BLU till Gondwana Game Reservat, ett 11 000 hektar stort malariafritt
naturreservat längs Garden Route. Ca 5 timmars körning från Kapstaden.
Gondwana är det enda djurreservatet i det sydliga Kappområdet där alla djuren rör sig fritt. Här lever bland annat lejon,
giraffer, bufflar, sebror, många olika antiloper, noshörningar, leoparder och elefanter.

Helpension: tre måltider och två safariturer per dygn med erfaren ranger i öppen safaribil. Varje safaritur varar ungefär 3
timmar.
Övernatta i Kwena Lodge: max 2 personer per suite. Varje suite har öppen planlösning på 75 m² stor yta, sovrum
( King/Twin) , ett suite-bad med dusch, badkar, dubbla handfat och relaxavdelning.

Hermanus
Dag 6:16-18/10 Kör från Gondwana Game Reservat till Hermanus, ca 3,5 timmar i buss.
Hermanus är känd som ‘valstaden’ i Sydafrika. Ett årligt fenomen är när valar från Antarktis kommer hit för att kalva mellan
juni och november. Hermanus har också mycket annat att bjuda på: den vita Blue Flag stranden Grotto Beach som sträcker
sig nästan 18 km längs Walker Bay, vackra bergsområdet med vandringsled, vingårdar i Hemel en Aarde dalen och en rad
fina restauranger och gallerior. Övernattning på Windsor Hotell. Rum med havsutsikt, frukost inkluderat.

Grotto Beach: nästan 18 km med vit sand. Perfekt för promenader, simning och avslappning under solen.

Dag 8: 18–21/10, Kör från Hermanus till Franschhoek. Vi stannar på vingårdar och vid Dylan Lewis skulpturpark.

Den pittoreska staden Franschhoek ( som betyder ‘fransk höna’) grundades av franska Hugenotter( franska protestanter)
som anlände på 16- och 1700-talet. Staden har blivit känd som Sydafrikas gourmethuvudstad, tack vare de många erkända
restaurangerna och vingården man hittar här.

Övernattning på Protea Hotel Franschhoek som har gångavstånd till centrum. Hotellet har en lugn trãdgård med stor
simmbassãng och utsikt mot bergen. Och en direkt ingång till Hussar Grill, en kãnd sydafrikansk restaurang.

Den populära spårvagnen stannar vid många vingårdar.

Dag 11: Transport från Franschhoek till Cape Town flygplats ( ca 1 timme att köra) .

Pris per person:
29 995 SEK per person i delat rum ( Dubbel/Twin)
36 975 SEK per person i enkelrum.
Baserat på 16 personer
INKLUDERAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg med Emirates i ekonomiklass med måltider
3 nätter på Radisson BLU Hotell, 5 stjärnor, V&A Waterfront, standardrum, frukost
2 nãtter på Gondwana Game Reservat, Garden Route. Kwena Lodge, helpension, avgift för parkunderhåll.
2 nãtter på Windsor Hotell, Hermanus, standardrum med havsutsikt, frukost
2 nãtter på Protea Hotell Franschhoek, Deluxerum, frukost
Svensktalande guide i 10 dagar
Alla måltider, 10 luncher och 10 middagar inkl. Gondwana
Entre till Cape Point, Boulders Beach, Dylan Lewis
Vinprovning på två vingårdar
Transport:
 Från flygplatsen till Radisson BLU, Waterfront
 Sightseeing i Kapstaden och Kapphalvön
 Från Radisson BLU till Gondwana Game Reservat, Garden Route
 Från Gondwana till Hermanus
 Från Hermanus till Franschhoek, stanna på vingårdar och Dylan Lewis skulpturpark
 Från Franschhoek till flygplatsen

