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Välkommen!
Thabela betyder på ett sydafrikanskt språk 
”någon som bringar glädje”. Min förhoppning är 
att våra rundresor med svensk guide ska bringa 
glädje genom nya kunskaper och upplevelser.
När jag för tolv år sedan startade Thabela Travel 
hade jag stor fördel av min reseerfarenhet. I unga 
år reste jag som backpacker, och senare som pro-
fessionell guide över hela världen. Våra rundresor 
går till de länder som jag noggrant har utforskat 
både privat och i tjänst. Jag är fortfarande allra 
lyckligast när jag får ge mig iväg för att guida i 
ett spännande naturområde eller stå på scen och 
föreläsa och på så sätt dela med mig av det jag  
brinner för.  Våra kunder ser en fördel i att Thabela  
Travel fortfarande drivs av en passionerad eld- 
själ istället för av en kommersiell koncern. Min 
drivkraft är inte hög avkastning utan nöjda 
kunder. Vi sysslar inte med massproduktion utan 
våra rundresor är noggrant skräddarsydda med 
hjälp av omsorg och engagemang. Vi älskar det 

vi gör och hoppas att ni också ska göra det. Vår 
portfolio som vi stolt här presenterar består av  
de finaste natur- och kulturplatserna i världen. 
I den här katalogen presenterar vi Thabelas värld 
och jag hoppas att du kommer att få givande 
läsning. Sätt dig bekvämt i fåtöljen och tillåt dig 
drömma bort till våra exotiska resmål. Vill du att 
drömmarna ska bli verklighet så är du hjärtligt 
välkommen att kontakta oss. Jag lovar att Thabela 
Travel kommer att servera ett reseäventyr som du 
sent kommer att glömma och som ger dig oför-
glömliga minnen för resten av livet.

Katalogens innehåll
Denna katalog presenterar sammanfattade 
berättelser från våra rundresor med svensk guide. 
Katalogen är ett komplement till vår hemsida där 
det finns detaljerade dag för dag program. Det 
går även bra att beställa detaljerade program- 
foldrar genom att kontakta Thabela Travel.

Karin Bernesson, VD  och grundare
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Våra producenter
När du gör en förfrågan eller bokar en 
resa kommer din kontaktperson att 
vara resans producent istället för en 
säljare. På så sätt skiljer vi oss från de 
flesta andra resebyråer. Våra kunder 
får ett kunnigt bemötande och blir im-
ponerade över hur väl producenterna 
känner till sina resmål. Det beror på att 
de är genuint intresserade av och har 
besökt länderna de arbetar med.

Våra guider och ciceroner
En riktigt duktig guide är nödvändigt 
för att en rundresa ska bli fullkomlig. 
De guider som arbetar för oss är myck-
et erfarna, och utvalda för sina expert-
kunskaper. Thabela Travel lovordas för 
sina duktiga guider både inom bran-

schen och bland resenärer. Läsarresor 
leds ofta i samarbete mellan vår guide 
och en ciceron. Våra ciceroner har 
gjort sig kända för något som har ank-
nytning till rundresans tema. 

Säkerhet
Säkerheten är vår högsta prioritet. Vi 
tar dagligen del av UDs rekommenda-
tioner som vi alltid följer. Vi använder 
enbart välrenommerade och godkända 
flygbolag. Våra hotell ligger i säkra om-
råden och bussar håller hög standard.  

Väletablerad och stabil researrangör
Thabela Travel är medlem i bransch-
organisationen Svenska Resebyråföre-
ningen. Som medlemmar antas endast 
finansiellt sunda resebyråföretag med 

erfaren och kompetent personal. Vi-
dare ställer Thabela Travel garantier 
till Kammarkollegiet och paket- och 
rese garantilagen gäller. Vi har en lång 
erfarenhet som researrangör och före-
taget har alltid haft en god ekonomi. 
Försäkra er alltid om att ni bokar er 
resa hos en stabil researrangör!

Thabela Africa
Afrika är fortfarande ett outvecklat 
turistområde. Det är därför viktigt att 
finnas på plats för att kontrollera sa-
marbetspartners, hotell och säkerhet. 
Thabela Travel har nu kontor i Kapsta-
den med svensktalande personal samt 
flera svensktalande guider som arbetar 
för oss. Detta medför en trygghet för 
våra Afrikaresenärer.
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Kunskap och trygghet

4

Thabela Travel är ett kunskapsföretag, vilket genomsyrar vår filosofi. Din kontaktperson på Thabela 
Travel kommer att vara resans producent som har nära kontakt med våra resmål och kan svara på 
alla frågor. Ledare på rundresan är vår erfarna svensktalande guide som är anställd på grund av 
sin specialistkunskap om området. Ibland finns även en ciceron eller lokalguide med på resan.
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Att resa med Thabela Travel

Boende
Vi säljer primärt inte lyx och flärd utan 
upplevelser. Hotellen på våra rundre-
sor håller mycket god standard, men 
ofta är andra egenskaper viktigare än 
antalet stjärnor. I städer bor vi på cen-
tralt belägna hotell för att få maximalt 
utbyte av besöket. På landsbygden 
föredrar vi familjeägda värdshus med 
lokal prägel. I naturreservat bor vi på 
vildmarkshotell omgivna av vackra 
vyer och rikt djurliv. Thabela Travel 
väljer lokalt ägda hotell med sunda 
värderingar, vilket inkluderar ett en-
gagemang i områdets sociala utmanin-
gar och naturvård.

Thabela de Luxe
I denna katalog lanserar vi två deLuxe 

resor. I Botswana erbjuder vi nu föru-
tom vår campingsafari en de Luxe 
safari med exklusiva vildmarkslodg-
er. I Indien har vi skräddarsytt en de 
Luxe-resa där hotellen med kolonial 
atmosfär blir en stor del av upplevels-
en. I Indien finns risk för turistsjuka 
och bästa sättet att undvika detta är 
god standard på boende och måltider. 
Resorna är i denna katalog markerade 
med  Thabela Travels de Luxe emblem. 
 
Soloresenärer
Många av våra resenärer reser utan 
sällskap och bokar del i dubbelrum. I 
flera fall har detta lett till bestående 
vänskap. Finns det ingen att dela med 
på resan som ni önskar boka så efter-
lyser vi gärna en rumskamrat genom 

nyhetsbrev och sociala medier.  

Loyalitetsprogram
Alla våra återkommande kunder är ett 
uppskattat bevis på att de är nöjda med 
rundresorna. Ni som har gjort flera re-
sor med oss de senaste åren kommer 
att automatiskt bli medlemmar i Aca-
cia Gold. Ni kommer bland annat att 
få rabatt på vissa rundresor, unika er-
bjudanden och inbjudan till exklusiva 
klubbkvällar. 

Bistånd
På alla våra resor till tredje världen 
besöker vi ett biståndsprojekt som vi 
också stödjer. En del av det ni betalar 
för rundresan går till detta projekt. Läs 
mer på sidan 51.

Nyheter i denna katalog är konceptet Thabela de Luxe och loyalitetsprogrammet Acacia Gold. I 
flera av Thabelas länder finns fantastiska hotell som blir en stor del av upplevelsen att bo på. Vi 
har många återkommande kunder som har sett hela världen med oss. Nu är det dags att visa vår 
uppskattning genom att presentera ett loyalitetsprogram.



Thabela de Luxe var verkligen det perfekta 
sättet att upptäcka Indien. Jag som alltid 

velat resa dit men varit orolig för låg  
hotellstandard och turistsjuka.

Asien



7För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com

as
ie

n

”Vi såg tigrar, åkte 
båt på Ganges och 
upplevde underbara 
Taj Mahal. Vilken 
resa!”

Avresa: 
 Februari / mars

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Delhi – Varanasi – Khajuraho 
– Orcha – Agra –Fatepur Sikri – 
Ranthambore – Jaipur – Delhi 

Tilläggsresa: 
Sol och bad i Goa. Kontakta 
Thabela Travel för information.

RESFAKTA

Skimret över Taj Mahal ger verket en 
aura av ändlös kärlek och beundran, 
med marmor som gnistrar i skiftande 
färger beroende på solens riktning. Vi 
förstår att monumentet har  blivit en av 
världens mest kända byggnader. Vara-
nasi är en världens äldsta idag bebodda 
städer. Det sägs finnas en miljon gudar 
i staden och lika många apor. Varana-
si är också Indiens helig aste stad, med 
hinduismens pulsåder Ganges flytande 
genom staden. Floden är en del av det 
dagliga livet och det är verkligen en 
upplevelse att se människor tvätta sina 
kroppar, kläder och själar rena efter 
natten och välsigna en ny dag.

Expedition tiger 
Nationalparken Ranthambore var en 

gång i tiden jaktmark åt de mäktiga 
maharadjorna men ger idag skydd åt 
många av Indiens djur. Vi gör flera 
färder i djungeln för att öka chanserna 
till en framgångsrik tigersafari. 

Thabela de Luxe
Få ställen i världen kan erbjuda ett 
boende så som Oberoi Hotels i Indien. 
Alla hotellen är unika med sin fantas-
tiska arkitektur och sitt vackra läge. 
I Agra har alla våra magnifika rum 
Taj Mahal som blickfång. Alla våra 
boenden erbjuder ett efterlängtat lugn 
efter strapatsrika dagar.  Vi äter på fina 
restauranger med god hygien som 
högsta prioritering. Med Thabela de 
Luxe ingår alltid helpension.

Indien - bland tigrar och tempel
På Thabela de Luxe förenas det bästa av Indien med det 
bästa av boenden. Detta är för dig som vill sätta guldkant 
på ditt resande. Här besöker vi det storslagna Taj Mahal, 
den rosa staden Jaipur, det mytiska Varanasi, det kaotiska 
Delhi och åker på spännande tigersafari.

New Delhi

Agra

INDIEN

NEPAL

Ganges

KINA

Fatehpur 
Sikri

Khajuraho

Varanasi

Jaipur

Ranthambore 
nationalpark

Orchha
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Redan när vi landar i Luang Prabang 
slås vi av den milda miljön och det 
behagliga tempot. Tempel står sida vid 
sida med franska kolonialhus utan att 
störa harmonin, och staden har utsetts 
till ett världsarv för denna välbevarade 
fusion. Vi strövar runt i gränder och på 
marknader, och tar sköna pauser med 
en kopp laotiskt kaffe. 

Angkor Wat 
Efter några dagar i det sandel doftande 
Vientiane beger vi oss ut på lands-
bygden. De tempel vi besöker används 
aktivt av munkar och vi får flera till-
fällen till samtal och samvaro. Land-
skapet är lummigt med risfält och kaffe-
odlingar. Vårt nästa mål är Kambodjas 

tempelstad Angkor Wat, som sakte liga 
omsluts av djungelns rötter, lianer och 
träd. Vi går vilse i den antika stad ens 
labyrinter tills vi når salen med de 200 
leende Buddha-ansiktena, som tycks 
representera alla de glada ansikten 
som vi mött under resan.

Nutidshistoria
I Phnom Penh återvänder vi till modern 
tid. Människor cyklar på väg till sina 
dagliga bestyr. Vi känner historiens 
vingslag när vi besöker platser som 
var viktiga under Pol Pots  tortyrstyre. 
Avslutningsvis gästar vi den legend-
ariska baren som var mötesplats för de 
nyhetsreportrar som verkade i landet 
under dess kritiska år. 

I Laos och Kambodja råder lugnet. I det stillsamma Laos 
skrider munkar runt i sina saffransgula dräkter. 
Mekongfloden flyter sävligt fram genom landskapet 
och i Angkor Wat tar växtligheten långsamt över en av 
världens mest fascinerande byggnadsverk.  

“Möten bortom 
turiststråken 
i fridfulla gamla
Indokina.”

Laos och Kambodja

SYDKINESISKA 

HAVET

VIETNAM

THAILAND

LAOS

KINA

KAMBODJA

M
ek
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n

g
-

fl
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d
en

Mekongdeltat

Siam Reap/
Angkor Wat

Phu 
Quoc

Luang Prabang

Vientiane

Phnom Penh

Tonie 
Sapsjön

THAILAND-

BUKTEN

Avresa: 
November

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Luang Prabang – Vientiane – 
Siam Reap/Angkor Wat – 
Phnom Penh

Tilläggsresa: 
Sol och bad i södra Vietnam. 
Kontakta Thabela Travel för 
information.

RESFAKTA



VIETNAM

THAILAND
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KAMBODJA
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Mekongdeltat

Hanoi

Danang

Halongbukten

Hainan 
Dao

(KINA)

Hoi An

Can 
Tho

Saigon/
Ho Chi Minh City

Phu Quoc



SYDKINESISKA 
HAVET

Vi reser från Hanoi, österns Paris, genom storslagen natur 
till den pulserande storstaden Saigon i södra Vietnam. 
I Halongbuktens skärgård bor vi på en djonk mitt bland 
sockertoppsöarna. Resan avslutas med ett besök vid det 
mytomspunna Mekongdeltat.

Avresa: 
Februari - mars

Antal dagar: 
15

Resrutt: 
Hanoi – Halongbukten  – Hoi 
An – Ho Chi Minh City – 
Mekongdeltat 

Tilläggsresa: 
Sol och bad i södra Vietnam. 
Kontakta Thabela Travel för 
information.

RESFAKTA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 9

Från norra till södra Vietnam reser vi 
genom pittoreska byar, pulserande 
städer och sagolik natur. I Hoi An i 
centrala Vietnam råder lugnet tack 
vare att stadens centrala delar är fri 
från motortrafik. Staden tillhör en av 
Vietnams äldsta städer och var en 
viktig handelsplats för köpmän från 
världens alla hörn. I staden syns in-
fluenser från ett blomstrande Orienten 
med många välbevarade traditionella 
byggnader. Den mest kända är den 
vackra japanska bron som vi självklart 
promenerar över. Staden är med på 
Unescos världsarvslista. Inte långt 
från Hoi An ligger tempelkomplexet 
My Son som även det är ett världsarv. 
Det var här som Champa-konungarna 
kröntes för tusentals år sedan. 

Från Halong i nord till Mekong i syd
Vackra koloniala byggnader kantar 
Hanois gator men det är främst gatu-
livet som fascinerar med sina många 
motorcyklar och Hanoibornas var-
dagssysslor som utspelas framför våra 
ögon. I Halongbukten utanför Hanoi 
tar vi paus från storstaden och beger 
oss ut i den vackra skärgården med 
sina unika sockertoppsöar. Vi kryssar 
ut på en traditionell djonk, där vi be-
traktar landskapet från det bekväma 
soldäcket. I södra Vietnam utforskar 
vi det mytomspunna Mekongdeltat, 
där vi också tar oss fram med båt.  
Här är kommersen i full gång då jord-
brukare och handlare från hela södra 
Mekongdeltat träffas på de flytande 
marknaderna för att sälja sina varor.

as
ie

n

Sagolika Vietnam 

”Det bästa var kryss-
ningen i Halong Bay, 
och den totala över-
blicken av Vietnam 
från norr till söder.”



Resan börjar i Solens rike, Japan. Här 
möts uråldriga traditioner med det 
ultramoderna samhället. Vi anländer 
i körsbärsblomningens tid och njuter 
av att se Tokyo i rosa skrud. Vi förun-
dras över stadens stora kontraster. Här 
promenerar geishor och extravagant 
utstyrda tonåringar sida vid sida, och 
glänsande skyskrapor samsas med 
traditionella tehus. Vi fortsätter se-
dan till Japans nationalberg Fuji. I 
mars är chansen som störst att få se 
dess snöklädda topp fri från moln. Här 
bor vi på ett genuint ryokan, ett tradi-
tionellt spa, med utsikt över berget och 
sjön.

Kyoto och shintoism
Vi tar snabbtåget till den blommande 
staden, Kyoto. Under våren står staden 
i en färgsprakande kakafoni av blom-
ster. Kyoto är Japans kulturella vagga 
och kanske också religionens centrum. 
Över hälften av alla japaner bekänner 
sig till shintoism, som kretsar kring oli-
ka renlighetsritualer. Orenhet och ren-

10

Välkommen med på en rundresa som tar dig till Japan 
och Kinas höjdpunkter! Det är en unik resa som förenar 
uråldriga traditioner och ett ultramodernt samhälle. 
Vi får se världsklassiga sevärdheter, underbar natur och 
världsmetropoler i blomsterskrud. 

Japan och Kina



het kan jämföras med kristen domens 
synd och förlåtelse. Vi avnjuter en 
 japansk teceremoni som omgärdas av 
den strängaste etikett, men ändå utförs 
med en tjusande enkelhet. 

Geishor i Gion
I Gion-kvarteren i Kyoto får vi en in-
blick i geishornas värld. Geishor är tra-
ditionella japanska underhållare som 
utbildats i konstformer som musik, 
dans och poesi. Den japanska geishan 
är välrespekterad och skolningen i de 
krävande konstarterna är lång. Vi får 
chansen att se geishornas årliga dans, 
miyako odori, som utförs med elegans 
till en precis koreografi. 

Kinesiska muren och terrakottaarmén 
Resan fortsätter till Kina, Mittens rike. 
I den myllrande staden Beijing besöker 
vi Himmelska fridens torg och stadens 
gamla gränder. Vi styr kosan mot en av 
världens största sevärdheter,  kinesiska 
muren. Byggandet pågick i 2000 år, 
och muren är fyra gånger längre än 

Sverige. Dess funktion var att skydda 
riket från fiender, och den slingrar sig 
som en avskräckande drake längs dal ar 
och kullar. Vår nästa stora sevärdhet är 
den tidigare huvud- och kejsarstaden 
Xian och dess terrakottaarmé. Armén 
består av över 2000 soldater, alla med 
enskilda utseenden. Den slumpartade 
upptäckten 1974 räknas som en av vår 
tids största arkeologiska fynd. 

Sagolik natur i Guilin
Redan när vi landar i Guilin slappnar 
vi av. Här kan vi njuta av den ljuvliga 
naturen och det behagligt låga tem-
pot. Vi ser de dramatiska sockertopps-
bergen som sträcker sig mot himlen 
och en smal flodådra som genomskär 
det  sagolika landskapet. Efter middag-
en får vi en sällsam upplevelse när vi 
deltar i nattfiske med skarvar på Li-
floden. På dagen gör vi fler kryssnin-
gar för att beskåda naturen i dagsljus. 
Vi avslutar sedan resan i metropolen 
Hong Kong som fascinerar med sin 
blandning av väster- och österlandet.   

Tokyo

Mt. FujiKyoto

JAPAN

  JAPANSKA 
HAVET

Fuji

Xian

Guilin

Hong Kong

Li-�oden

Beijing

FILIPPINERNA

TAIWAN

RYSSLAND

MONGOLIET

KINA

JAPAN

Kyoto

ÖSTKINESISKA HAVET

NORDKOREA

SYDKOREA

Tokyo
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Upplev Japan i körs-
bärsblom och Kinas 
höjdpunkter.

Avresa: 
Mars/april

Antal dagar: 
18

Resrutt: 
Tokyo – Fuji –  Kyoto –Nara  – 
Beijing – Kinesiska muren – Xian 
– Guilin – Hong Kong

RESFAKTA

– solens och mittens rike
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Esfahan

IRAN

Teheran

Shiraz

Yazd

Persepolis

Qeshm

Khur

Jandagh

KASPISKA HAVET

PERSISKA VIKEN
QATAR

Dasht-e Kavir-öknen

OMAN
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De klassiska persiska städerna  Esfahan, 
Yazd och Shiraz klingar av historisk 
glans och persisk mystik. Här får vi 
utforska moskéer täckta av skimrande 
mosaik, vindlande basarer och bo i 
välbevarade karavanserajer som an-  
vändes som viloplatser redan på  Siden- 
vägens tid. Vi ägnar en hel dag åt 
ökenstaden Persepolis, en över 2000 år 
gammal kungastad med pelare, palats 
och vackra skulpturer. Persepolis är 
sedan länge ett världsarv, och en dröm 
för många att besöka. 

Öliv
Efter vårt besök i storstaden Teheran 
är det skönt att komma till havet. Vi 
reser till ön Qeshm i Persiska viken 
och njuter av de vidsträckta stränderna, 

delfinerna i havet och det märkvärdiga 
landskapet med saltstoder och man-
groveträsk med rikt fågelliv. Vi upplever 
också den bandariska kulturen som är 
unik för området.

Ökenliv
Vi beger oss också ut i öknen, där vi 
får en inblick i både miljön för Tusen 
och en natt och dagens vardagsliv. 
Solnedgången över dessa väldiga sand- 
dyner för våra tankar till Sidenvägens 
karavaner. Här lever fortfarande många 
kameler som blivit kvar sedan kara-
vanernas tidevarv och vi slår följe med 
dem till en oas där vi bor på ett tradi-
tionellt karavanseraj. 
Under hela resan välkomnas vi varmt 
av de nyfikna och välvilliga iranierna.

Iranier är med rätta stolta över sitt land. På denna resa 
får vi uppleva berömda trädgårdar, unika arkeologiska 
lämningar, vackra moskéer och kontrastrik natur. 
Hela tiden tjusas vi av den persiska gästvänligheten 
och den storslagna persiska historien.

Följ Sidenvägen 
genom persiska riket 
där vi upp lever 
naturens oändlighet 
och historiens 
förgänglighet.

Avresa: 
Mars/april och oktober

Antal dagar: 
15

Resrutt: 
Teheran – Qeshm – Shiraz 
– Persepolis – Yazd - Khur - 
Jandagh – Esfahan – Teheran   

RESFAKTA

Iran – persiska riket



Denna mytomspunna ö består av höga berg och fantastisk 
regnskog. Borneo härbärgerar många utrotningshotade 
djurarter, varav de mest omtalade är orangutangerna och 
näsaporna. Vi möter även ibanfolket som jagar med blås-
rör och bor i traditionella långhus. 

Avresa: 
Oktober

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Kuala Lumpur – Kota Kinabalu – 
Batang Ai –  Kuching – Singapore

Tilläggsresa: 
Kombinera med Papua Nya 
Guinea s 18.

RESFAKTA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 13
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Borneos regnskog

Otroligt rikt djurliv 
och spännande insikt 
i ursprungs-
befolkningens liv.

Djur och kultur
Genom att använda flodvägarna kan 
vi komma riktigt nära djurlivet och 
upptäcka fler arter än vi annars skulle 
göra. Orangutang betyder ”mannen 
från skogen” och näst efter människan 
är orangutangerna naturens intelligen-
taste individer. Detta har inte hjälpt 
dem från hot såsom skogsskövling och 
jakt. Semenggoks rehabiliteringscenter 
för utsatta djur återanpassar däggdjur 
och fåglar till ett vilt liv. Här får vi vara 
med när orangutangerna matas. I regn-
skogen charmas vi av den utrotning-
shotade näsapan med sin runda mage 
och stora näsa. Vi ser även frodiga 
rhododendron och orkidéer.  Här finns 
också världens största blomma, Raffle-

sian. I södra Borneos djungel möter vi  
öns ursprungs befolkning, ibanfolket, 
som visar oss hur man jagar med blås-
rör och pilar. Vi får se deras traditionel-

la långhus som är en halvpermanent 
version av ett nomadtält. Ibanfolket  
blev kända som huvudjägare, vilket 
stämde för bara en generation sedan. 

Kuala Lumpur och Singapore
Vi inleder resan i Kuala Lumpur och 
avslutar i Singapore. Kombinationen 
av storstäder, kulturella möten och 
jungfrulig natur blir en sällsynt spän-
nande och vacker resa! 

BORNEO
Kuching

Kota 
Kinabalu

Batang Ai
nationalpark

Singapore

FILIPPINERNA

MALAYSIA

(INDONESIEN)

Kuala Lumpur

NYA 
        GUINEA

VIETNAM

INDISK A OCEANEN

BORNEO
Kuching

Kota 
Kinabalu

Batang Ai
nationalpark

Singapore

FILIPPINERNA

INDONESIEN

MALAYSIA

(INDONESIEN)

Kinabalu
nationalpark

(MALAYSIA)
Kuala Lumpur

NYA 
        GUINEA

VIETNAM

INDISK A OCEANEN



“På vår resa till Australien fick vi 
så många guldkorn på så kort tid!  Vi är 

djupt imponerade och allt klaffade perfekt.  
En fantastisk upplevelse rakt igenom!”

Oceanien



NYA ZEELAND

Tasmansjön

 SÖDERHAVET

DunedinTe Anau

 SÖDERHAVET

Auckland

Wellington

Flyg till Söderhavet

Greymouth

Milford 
 Sound

Rotoroua

Franz Josef Christchurch

Under tre veckor reser vi genom Nya Zeelands magiskt 
hänförande landskap. Vi möts av höga berg och djupa 
dalar, spegelblanka sjöar och vattenfall som bildar regn-
bågar i solens sken. Paradiset i Söderhavet bjuder oss på 
vita stränder och turkost vatten med färgstarka fiskar. 

Avresa: 
Januari

Antal dagar: 
21

Resrutt: 
Christchurch – Greymouth 
–  Franz Josef – Queenstown 
– Milford Sound – Te Anau – 
Dunedin – Auckland – Rotoroua 
– Söderhavet  (Cooköarna eller 
Fiji)  

Stopover: 
Stadsrundtur och övernattning 
på utresan i Los Angeles 

RESFAKTA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 15

Vi kliver på båten och kryssar oss ut i 
fjorden Milford Sound. I ravinerna lig-
ger glaciärerna kvar och på bergstop-
parna är det fortfarande snö. Har vi tur 
tar en delfinfamilj följe med båten och 
på klipporna ser vi när sjölejonen tar 
sig en lur i solen.

Nya Zeeland 
Från trädgårdsstaden Christchurch, 
lik England i utseendet, kliver vi på 
det alpina tåget som tar oss genom ett 
hänförande och dramatiskt landskap. 
I äventyrsstaden Queenstown åker vi 
ångbåt över sjön Wakatipu till en får-
farm. Här äter vi vår måltid i en vack-
er herrgårdsbyggnad med utsikt över 
sjön och Sydalperna. På landets nordö 
besöker vi Rotoroua, maorikulturens 

centrum. Vi serveras en traditionell 
hangimiddag med sång och dans. Mat-
en har tillagats i marken under flera 
timmar. Den vulkaniska aktiviteten i 
området är hög, och vi vandrar bland 
puttrande gyttjepölar och uppträdan-
de gejsrar. Passa gärna på att som 
avslutning på dagen ta ett dopp i de 
varma källorna. Från landets största 
stad Auckland åker vi ut på valsafari 
och med lite tur ser vi även delfiner. 

Söderhavet
Vi korsar tidslinjen när vi flyger till Sö-
derhavet. Vi reser runt ön och får under 
färdens gång lära oss om kulturen och 
naturen. Här snorklar vi bland färggla-
da fiskar och njuter av lugnet. Vi reser 
till Cooköarna eller till Fiji.
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Nya Zeeland med Söderhavet 

Upplev ett fantastiskt 
landskap och snorkla  
i Söderhavet. 



I Australiens vackra stad Sydney, 
besöker vi operahuset som är lan-
dets mest kända symbol. Vi betraktar 
arkitekturen och kan känna oss en 
smula delaktiga då kakelplattorna som 
täcker byggnaden är gjorda av skånsk 
lera. Vi gör utflykt till Blue Mountains 
och stannar till längs vägen för att se 
kängurur och koalor.

Australien 
Djupt inne i öknen möter vi Ayers 
Rock som, en annan symbol för Aus-
tralien. Den röda färgen på berget 
kommer sig av att den mineralrika jor-
den har korroderat. Nyanserna ändras 
i samspel med solen så vi stannar till 
för en solnedgångsdrink för att njuta 

av färgspelet. Från den röda öknen i 
”the Outback” tar vi oss till Cairns och 
det Stora Barriärrevet. Ute till havs 
snorklar vi och spanar efter sköldpad-

dor bland alla koraller. Kuranda är byn 
som ligger mitt i den tropiska regn-
skogen. Vi färdas med ett historiskt 
tåg som ibland stannar tilll vid vackra 
vattenfall. Från Melbourne, parkernas 
stad, besöker vi Yarra Valley som är ett 
av världens mest förnämsta vindistrikt. 

Stopover i Asien
På väg till Australien övernattar vi och 
gör stadsrundtur i en asiatisk stad. 

16

Storstad, regnskog, 
öken och barriärrev 
på en och samma 
resa.

Avresa: 
Oktober, december och januari 

Antal dagar: 
17

Resrutt: 
Melbourne – Yarra Valley – Alice 
Springs – Ayers Rock- Cairns 
– Stora Barriärrevet – Kuranda – 
Sydney – Blue Mountains  

Tilläggsresa: 
Kombinera med Nya Zeeland 
och Söderhavet  s 11.

RESFAKTA

Australien 

INDISKA OCEANEN

AUSTRALIEN

NYA ZEELAND

Tasmansjön

Tasmanien

Blue 
Mountains

Canberra

Alice Springs
Ayers Rock

Cairns/
         Palm Cove

Stora
 Barriärrevet



Sydney 

SÖDERHAVET

Yarra
Valley

Melbourne

Kuranda

I landet “Down Under” reser vi från storstäderna Sydneys 
och Melbournes kända sevärdheter, till den röda öknen i 
”the Outback”. Där utforskar vi den mytomspunna klip-
pan Ayers Rock. I tropiska Cairns möter regnskogen det 
Stora Barriärrevet med det rika marina djurlivet.



I nationalparken Blue Mountains vilar 
en blå dimma av olja från eukalyp-
tusträden i dalgångarna. I parken ser 
vi den legendomspunna klippforma-
tionen ”De tre systrarna” vars namn 
härstammar från en aboriginsägen.  
Under denna resa upplever vi dessu-
tom alla platser i Australien som är 
beskrivna på sidan 14.  När Australien 
har visat oss sina bästa platser flyger 
vi över Tasmansjön och landar i Kiwi-
land.  

Nya Zeeland 
Nya Zeeland kan tyckas ligga nära 
Australien, men olikheterna i naturen 
och djurlivet är himmelsvida. Landska-
pet är bergigt och dramatiskt, som 
hämtat ur en sagovärld. Vi spenderar 

mest tid på Sydön där landskapet är 
allra vackrast och består av alper, vat-
tenfall och fjordar. Den majestätiska 
Kungsalbatrossen, med ett vingspann 
på över tre meter häckar i Dunedin. 

Här finner vi även gulögonpingvinen 
som är helt unik för Sydön. I närhet-
en av alpstaden Queenstown besöker 
vi guldgrävarstaden Arrowtown. Här 
vaskade lycksökare guld under kärva 
förhållanden på 1860-talet och staden 
har bevarats sedan dess. En ny nish 
bland farmarna i staden är vinodling 
och de har utvecklat speciella metoder 
för att odla fram druvorna i ett alpint 
område. Vi äter lunch på en vingård 
och gör en källartur med vinprovning.

Avresa: 
Oktober och januari 

Antal dagar: 
24

Resrutt: 
Sydney – Blue Mountains 
– Christchurch – Dunedin 
-  Te Anau – Milford Sound 
– Queenstown – Auckland 
– Melbourne – Alice Springs – 
Ayers Rock – Cairns – 
Stora Barriärrevet

Stopover 
Stadsrundtur och övernattning 
på utresan i en asiatisk 
metropolstad.
 

RESFAKTA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 17
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Australien och Nya Zeeland

Spännande djurliv 
och makalös natur. 

INDISKA OCEANEN

AUSTRALIEN

Sydney 

NYA ZEELAND

Tasmansjön
Tasmanien

Blue 
Mountains

Canberra

Alice Springs
Ayers Rock

Cairns/
         Palm Cove

Stora
 Barriärrevet



Tasmansjön

 SÖDERHAVET
DunedinTe Anau

Flyg till
Christchurch

Yarra
Valley

Milford
Sound

Christchurch 

Auckland
Flyg till 

     Melbourne

Kuranda

Melbourne 

Queenstown

Det här är perfekta resan för dig som vill passa på att 
besöka båda länderna när du reser till andra sidan 
jorden. Vi bekantar oss med Australiens kända städer, 
naturfenomen och unika fauna. På Nya Zeeland fascinerar 
det dramatiska bergslanskapet och det marina livet. 



“plats för en bild-
text, ett citat eller 
programförklaring”

På Papua Nya Guinea lever vissa folk-
slag fortfarande som på sten åldern.  
Landet har enbart ett fåtal farbara 
vägar, och för att nå de otillgängliga 
områdena flyger vi med privata plan 
in i den täta djungeln. Här träffar vi 
människor som sällan får besök uti-
från. Tack var Jan som känner befolk-
ningen, blir vi kungligt välkomnade 
och generöst invigda i deras tradition-
er med mystiska ritualer och danser. 

Hulifolket
Vi besöker vackra Taridalen som är 
hemvist för hulifolket, eller peruk-
folket som de också kallas till föl-
jd av sina ståtliga peruker. Alla män 
får tidigt gå i perukskola, där de lär 
sig odla fantastiska, svampliknande 
peruker. Dessa pryds sedan med blom-
mor samt fjädrar och används när de 
ska ut i krig eller vid speciella cere-
monier. Man målar även mönster med 
färgad lera på kroppen och i ansiktet. 
Den gula leran kallas för ambua och är 
helig inom hulifolkets kultur.

18

Följ med vår guide Jan Hasselberg, författare till boken 
Beautiful Tufi, på en expedition djupt in i den täta regn-
skogen. Tack var Jans kontakter blir vi välkomnade till 
byar och får träffa invånare som stolt visar sin kultur på 
ett sätt som för andra är helt omöjligt. 

Papua Nya Guinea



Paradisfåglar
Paradisfågeln är en viktig symbol för 
landet och syns på dess flagga. De är 
kända för sina spektakulära och färg-
granna fjäderdräkter. I Taridalen gör vi 
en utflykt med guidad fågelskådning 
och med lite tur får vi se dessa fantas-
tiska fåglar. Ett uppseendeväckande 
beteende är deras parningsspel där 
hanarna, inom strikt försvarade rev-
ir, dansar och visar upp sin praktfulla 
fjäderdräkt för att locka till sig honor. 
Denna enastående ritual har dokumen-
terats bland annat av den välkände zo-
ologen och programledaren Sir David 
Attenborough och är inspirationskälla 
till flera av Papuas cermoniella danser.

Kenu och Kundu festivalen
En av resans höjdpunkter är festivalen 
i Alotau. Alotau är en sömnig liten stad 
men under en vecka per år exploderar 
den i färger, besökare och aktiviteter.  
Festivalen hedrar den lokala kulturen 
i Milne Bay provinsen. Människor från 
hundratals stammar samlas då här och 

ger smakprov på sina kulturer. Många 
besökare kommer från isolerade öar 
långt ut i havet och för vissa är detta 
årets enda besök på fastlandet. Luft-
en vibrerar av musik och vi dras med 
av stämningen när vi ser de koreo-
graferade danserna, alla uppträdanden 
och de färgglada dekorationerna. Det 
är en stor högtid för papuanerna och 
vi gläds med dem åt sammankomsten. 
På festivalens sista dag är vi åskådare 
till  de spektakulära kanottävlingarna.

Unika möten
För bara en generation sedan såg urbe-
folkningen för första gången vita män-
niskor i sina underliga flygande fågel-
maskiner, och än idag är deras kon-
takt med turister begränsad. Det är 
omtumlande att få en inblick i hur ett 
samhälle är uppbyggt efter referens-
ramar som är totalt annorlunda våra 
egna, och efter ett besök på Papua Nya 
Guinea kommer man hem med min-
nen för livet! 

Avresa: 
Oktober

Antal dagar: 
15

Resrutt: 
Singapore – Taridalen – Tufi 
–Loloata Island – Port Moresby – 
Alotau – Singapore 

Tilläggsresa: 
Kombinera med Borneo s 13.

RESFAKTA

“Det var som att resa 
tillbaka i tiden” 

19För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com

– paradisfåglar och perukmän
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STILLA HAVET

INDISK A OCEANEN

NYA GUINEA

Loloata 
           Island



Taridalen

PAPUA 
             NYA GUINEA

Alotau

Tu�

Port 
Moresby

AUSTRALIEN

Flyg till Singapore



Vi är helnöjda med hela resan och har 
fått massor av underbara upplevelser 
med oss hem. Vi hade bestämt oss för 

Sydafrika och är mycket glada över 
att vi  hittade Thabela Travel. 

Konceptet tilltalade oss i hög grad, 
och servicen före avresan var den 

bästa vi upplevt!

Kapstaden med Garden Route,
december 2012

Afrika

“Att Thabela Travel har 
ett kontor i Kapstaden ingav 
trygghet och flera gånger fick 
vi hjälp av deras svensktalande 
personal.” 
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Avresa: 
Oktober/november

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Lilongwe-South Luangwa 
nationalpark -Mumbo Island-
Liwonde nationalpark - Zomba 
– Mulanje – Blantyre 

Tilläggsresa: 
Etiopien, Sol och bad, Kapstaden 
på egen hand. Läs mer på 
sidorna 34-35. 

RESFAKTA

Som en gömd och glömd skatt i mittersta Afrika ligger 
det lilla landet Malawi, till stor del täckt av kristallklart 
vatten och skogstäckta berg. Bredvid ligger Zambia med 
förträffliga nationalparker. Kombinationen blir en säll-
synt vacker resa. 

Malawi och Zambia

Snorkla med akvarie- 
fiskar och upplev-
storartad safari.



Lusaka

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

Lilongwe

Malawi-
sjön

MALAWI
South Luangwa 

nationalpark

Luangwa-

�oden

Zam
bezi-

�odenZIMBABWE

Zombaplatån

Liwonde
national-

  park

Cape MaclearMumbo 
Island

Malawi kallas ofta för kontinentens 
varma hjärta. Rakt genom Afrika går 
Great Rift Valley som är världens stör-
sta spricka, och det har skapats sjöar 
och bergskedjor vars läge vid ekvatorn 
gör att vattnet är behagligt varmt och 
regnskogarna lummigt gröna.  

Akvariefiskar i Malawisjön
Malawisjön är en av kontinentens stör-
sta sjöar och känd för sitt varma, turko-
sa vatten och sitt rika fiskbestånd. Av 
sjöns många unika ciklidarter återfinns 
flera av våra klassiska akvariefiskar, så 
att snorkla här är en upplevelse. Vär-
men i Malawi kommer dock i första 
hand från människorna. Nyfikenhet-
en och vänligheten är påtaglig, och vi 
kommer att dras in i pågående bräd-

spel på stranden, besök på byskolor 
och lära oss fraser på lokalspråken.   

Safari i Zambia 
I november börjar smaragdsäsongen, 

så kallad för att regnet ger det torra 
landskapet en vacker nyans av gröns-
ka. Djuren i nationalparken South Lu-
angwa nationalpark, ansedd som en 
av Afrikas bästa, tar tillfället i akt att 
beta, bada och dricka. Parken är känd 
för sitt stora bestånd av leoparder och 
flodhästar och vi får se många elefan-
ter samt endemiska arter av giraff och 
zebra. Fågellivet är rikt, vid den här tid-
en anländer flyttfåglarna för sommar-
lov i Zambia.
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Rundresan inleds i Kapstaden, som  
anses vara en av världens vackraste 
städer. Under några dagar får vi bekan-
ta oss med stadens många sidor. Vi bör-
jar med att åka till den mytomspunna 
Godahoppsudden som Bartholomeu 
Dias rundade år 1488. Udden ligger i ett 
naturreservat som täcks av den unika 
fynbosvegetationen, som främst består 
av proteabuskar. 
   Vi fortsätter med att beskåda de söta 
pingvinerna som befolkar stränder 
nära stadskärnan. Här finns en av få 
sydafrikanska pingvinkolonier som 
visar en gynnsam utveckling. Vi lär oss 
också mer om staden genom att be  söka 
museer och kåkstäderna där majoritet-
en av stadens svarta befolkning bor. 
Här pågår flera biståndsprojekt och vi 
besöker en barnklinik, som Thabela 
Travel stödjer. Barnkliniken drivs av en 
den svenska barnläkaren Ingrid le Roux 
och besöket lämnar ingen oberörd. 
Under hela vistelsen i Kapstaden bor vi 
tryggt med utmärkt läge. Från hotellet 
har vi en fantastisk utsikt över Atlanten.

På denna resa får vi se det bästa av Sydafrika. Det vackra 
Kapstaden med sitt majestätiska Taffelberg, de undebara 
vingårdarna, den natursköna kusten och den bästa safa-
rin med klassiska djur. Vi lär oss även om landets historia 
och nutida situation. 

Kapstaden och Garden Route 



– det bästa av Sydafrika
Vingårdarna
Sydafrika har flera välrenommerade 
vindistrikt och vi besöker det mest 
kända, Stellenbosch. Den lilla sta-
den med sina kulturminnesmärkta 
byggnader gör också att distriktet är 
ett av de vackraste. Vi njuter av trak-
terna och dess goda produkter i form 
av mat och vin. Vi får även tillfälle att 
prova portviner längs världens läng-
sta vinväg. Vi reser utmed kuststräck-
an Garden Route som gör skäl för sitt 
namn. Naturen är frodig och vacker, 
och vi ser många av de växter som vi 
är vana att se som krukväxter. De som 
reser under svensk höst får möta sydaf-
rikansk vår.  Garden Route är då i vack-
er blom ning och vänder vi blicken mot 
det vidsträckta havet kan vi se dess 
yta  brytas av en valfena. Under andra 
årstider njuter vi av det ständigt grö-
na landskapet och det behagliga kli-
matet. När vi når halvöken området 
Little Karoo blir landskapet kargare. 
Här besöker vi en strutsfarm, där vi till 
och med kan få prova på att rida struts. 

Under resan bor vi på charmiga pen-
sionat med god standard som ger oss 
möjlighet att komma nära folket. 

Djur och natur 
Kariega Game Reserve som väntar oss 
i slutet av Garden Route har inte bara 
de klassiska Big Five, utan Big Seven. 
Förutom lejon, leopard, buffel, elefant 
och noshörning räknar man även in 
vithaj och val i det närliggande havet. 
Under safariturerna i det vackert böl-

jande landskapet spanar vi efter djuren. 
Safarin är förlagd på både land och flod 
så chanserna att få se de flesta djuren 
är goda. Elefanterna kommer ofta så 
nära att vi kan känna deras speciella 
doft. Vi ser även många  antiloper som 
med sina graciösa hopp aldrig upphör 
att fascinera. Efter en lyckosam safa-
ri stannar vi till för en drink och njut-
er av den afrikanska solnedgången vid 
en traditionell braai,  det sydafrikanska 
ordet för grillkväll vid lägerelden.   

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 23
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Avresa: 
Oktober, november, december, 
januari, februari

Antal dagar: 
12

Resrutt: 
Kapstaden – Stellenbosch –
Oudtshoorn – Tsitsikamma 
nationalpark– Kariega Game 
Reserve – Port Elizabeth

Tilläggsresa: 
Botswana och Victoriafallen, 
Kariega Game Reserve,  Sol 
och bad, Rovos Rail. Läs mer på 
sidorna 34-35.

RESFAKTA

En härlig blandning 
av stad, safari, sol  
och bad.

SWAZILAND

Kapstaden

SYDAFRIKA

Johannesburg

LESOTHO

BOTSWANA
NAMIBIA

Stellenbosch
Godahoppsudden

Taffelberget

Robertson
Valley

Calitzdorp/
Oudtshoorn

Knysna

Mossel Bay Plettenberg Bay

Storms
River

Port Elizabeth

Kariega 
Game 
Reserve

INDISKA OCEANEN

Robben Island

ATLANTEN

MOZAMBIQUE
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Fem länder i Afrika

”Det var mäktigt att 
uppleva fem länders 
kultur och natur på en 
och samma resa”

Avresa: 
Oktober

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Victoriafallen-Hwange national-
park-Chobe nationalpark-Impali-
la Island-Johannesburg

Tilläggsresa: 
Sol och bad, Rovos rail, 
Kapstaden på egen hand. Läs 
mer på sidorna 34-35. 

RESFAKTA

Precis där Chobe- och Zambezifloderna 
förenas möts Namibia, Botswana, 
Zambia och Zimbabwe. Detta är den 
enda mötesplatsen i världen för fyra 
länder. Vi inleder med att besöka 
Victoriafallen, ett av världens naturli-
ga underverk. Vi åker även över till 
Livingstone i Zambia. I området finns 
gott om aktiviteter så som lejonva-
ndring, noshörningsspårning och 
helikopterturer. 

Safari i Zimbabwe och Botswana
Hwange är Zimbabwes mest kända 
nationalpark. Vi spanar extra efter lejon 
och de andra kattdjuren. Vi reser sedan 
vidare till Botswana och Chobe nation-
alpark.Det är ett oförglömligt äventyr 
att med båt glida fram över floden till-

sammans med flodhästar och krokod-
iler. På kvällen samlas hundratals ele-
fanter och bufflar för att dricka och 
ställer naturligt upp sig för fotografer-
ing. Det känns nästa kusligt att komma 

så nära de vilda djuren och det blir en 
stark upplevesle. Capriviremsan är ett  
smalt landområde som tillhör Namibia 
och ligger på andra sidan Chobe River, 
hit reser vi för att besöka en av byarna.

Nutid och historia i Sydafrika
Vi avslutar resan i Johannesburg, där 
vi besöker platser med anknytning till 
Nelson Mandelas liv. Det blir också 
stadsrundtur i Pretoria som är en av 
Sydafrikas tre huvudstäder.

Zimbabwes Victoriafall bjuder på naturupplevelser utan 
dess like. I Sydafrika reser vi i Mandels fotspår och lär oss 
spännande nutidshistoria. I Botswana åker vi på safari i 
Chobe Nationalpark med sina 150 000 elefanter. I Namibia 
besöker vi en by och lär om beolkningens traditioner.

BOTSWANA

ZAMBIA

Chobe 
national-

park

Victoriafallen

Impalila 
Island

Zambezi-
�oden

Chobe�oden

ZIMBABWE

 Livingstone

Caprivi
remsan

NAMIBIA

ANGOLA

Hwange 
  nationalpark

Flyg till
Johannesburg

Okavangodeltat
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Calitzdorp

Avresa: 
November, januari
 
Antal dagar: 
17

Resrutt: 
Kapstaden – vindistrikten – 
Garden Route – George – 
Johannesburg – Pretoria – 
Chobe nationalpark – 
Impalila Island – Victoriafallen

Tilläggsresa: 
Mocambique. Läs mer på 
sidorna 34- 35.

RESFAKTA

Marika Griehsel, 
som är känd 
Afrikaspecialist, 
är ciceron på 
vissa avresor. 

I Kapstaden får vi se både den vack-
ra staden och dess omgivningar som 
Godahoppsudden och Kapudden. 
Utanför staden ligger de romantiska 
vingårdarna där vi provar vin av lokala 
druvsorter. Vi fortsätter utmed kusten 
på den berömda Garden Route, och i 
de charmiga småstäderna kan vi flan-
era runt och beundra de välbevarade 
byggnaderna som representerar olika 
tider i Sydafrikas dynamiska historia. 
I Pretoria utanför Johannesburg får 
vi en stadsrundtur som fördjupar våra 
kunskaper om landets förflutna.

Botswana och Namibia
Resan fortsätter till Chobe national-
park, som kallas Afrikas sista genuina 

vildmark. Här finns den bästa safarin 
och vi gör flera färder. På solnedgångs-
kryssningen är flodbädden så full av 
djur som kommit för att dricka att det 
känns som en sagovärld. Dagen efter 
tar vi båten till en ö i Namibia, där vi 
besöker en by för att lära oss mer om 
vardagslivet i dessa trakter.

Victoriafallen
Resan avslutas vid Victoriafallen, ett 
underbart vackert naturunderverk. 
I dånet från denna naturkraft ser vi 
färgstarka regnbågar avteckna sig mot 
fallet och i forsdimman frodas regn-
skogen. Vi njuter av vattenfallens kraft 
och natur, och tillfälle ges till flera 
promenader och aktiviteter. 

Denna resa erbjuder det vackraste av södra Afrika. I 
Sydafrika utforskar vi Kapstaden och Garden Route, i 
Botswana får vi högklassig safari, i Namibia besöker vi 
en traditionell by och i Zimbabwe beundrar vi de mäktiga 
Victoriafallen.

Södra Afrika



“plats för en bild-
text, ett citat eller 
programförklaring”

Efter en flygresa i cessnaplan över 
Okavangodeltat har vi en klar bild av 
hur det är uppbyggt av otaliga kanaler 
som sammanstrålar och skiljer sig åt. 
Här finns en enorm djurrikedom och 
ett behagligt lugn.  

Safari i Botswana
Safarin i Botswana är oslagbar, särskilt 
i oktober då det är slutet av torrperi-
oden. Allt vilt samlas vid floder och vat-
tenhål för att dricka. Från våra bekvä-
ma jeepar spanar vi efter flodhästar i 
lagunerna och elefant- och buffelhjor-
dar i skuggan av träddungarna, och 
de lejon och leoparder som medföljer 
dem. Efter Okavango, fågelskådarnas 
paradis, väntar Moremi Game Reserve 
som sägs vara Afrikas finaste viltom-
råde. Chobe nationalpark är världens 
elefanttätaste område och att se de 
stora elefanthjordarna med matriark-
er och ungar är en majestätisk upplev-
else. Oftast avslutas dagens safari med 
en så kallad sundowner, en drink i 
solnedgången.  Botswana kontrollerar 
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Elden börjar falna och mörkret kryper nära. Senare i tältet 
hör vi att djuren är vakna i natten, ett lejon ryter i fjärran. 
En hyena skrattar. Något tassar förbi på andra sidan tält-
duken. Vi somnar ändå gott och drömmer om morgondagens 
safari. Välj mellan camping eller lodgesafari.

Botswana och Victoriafallen 



och begränsar turismen, och det med-
för att vi kommer extra nära det genui-
na djurlivet. 

Namibia och Victoriafallen
Efter fem nätter i nationalparken kom-
mer vi till gränsen mellan Botswana 
och Namibia, där vi gör en vacker 
solnedgångskryssning för att speja 
efter elefanter, krokodiler, flodhästar 
och mängder med fåglar. På Impalila 
Island i Namibia vandrar vi runt på 
ön till fots och får ta del av lokalbe-
folkningens dagliga bestyr. Resan 
fortsätter sedan mot Victoriafallen 
i Zimbabwe. Victoriafallen är ett av 
världens största vattenfall, dubbelt så 
högt som Niagarafallen. I dånet från 
denna naturkraft kan vi se färgstar-
ka regnbågar avteckna sig mot fall-
et. Förutom ett besök vid fallen finns 
ett spännande utbud av aktiviteter. 
Tillsammans gör vi en vandring till-
sammans med lejonungar. Vi avslutar 
resan med en minnesvärd grillafton 
med dans som går i afrikanska tecken. 

Tältsafari eller Thabela de Luxe
Safari i Botswana är ett oförglöm-
ligt äventyr i det vildaste och mest 
ursprungliga Afrika. Upplevelsen 
förstärks  av att vi campar mitt i vild-
marken och det är vanligt att djur 
kommer in i tältlägret. Vår safari- 
personal sätter upp tälten och vår kock 
lagar goda måltider. På kvällarna är det 
behagligt att sitta vid lägerelden för 
att sedan sova gott i nybäddade sängar.  
Det finns dusch och toalett i alla tält. 

Den som önskar byta ut fem nätter i 
tält mot högre komfort är välkommen 
med på vår Thabela de Luxe-resa. I 
nationalparkerna finns ett fåtal exklu-
siva små lodger som ligger belägna i 
de allra vackraste naturområdena med 
en standard unik för Afrika. Räkna med 
att se mycket vilt redan från verandan 
så ha kikaren redo. Vi flyger mellan 
lodgerna med små privatplan och får 
på så sätt mer tid till safariutflykter i de 
djurtätaste områdena. 
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Avresa: 
Juli och oktober

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Maun – Okavangodeltat –
Moremi Game Reserve –
Chobe nationalpark –
Impalila Island i Namibia –
Victoriafallen i Zimbabwe 

Tilläggsresa: 
Namibia, Kapstaden och Garden
Route, Rovos Rail, Mauritius och 
Sol och bad. Läs mer på sidorna 
22, 28 och 34-35.

RESFAKTA

Ett oförglömligt 
äventyr i det vildaste 
Afrika.

– den sista genuina vildmarken
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Ljus och ändlösa vyer 
tillsammans med 
oslagbar safari.

Namibia 

NAMIBIA

SYDAFRIKA

ANGOLA

Brandenberg

Sossusvlei

Windhoek

Etosha 
nationalpark

Namib Naukluft
   nationalpark

Walvis Bay
Swakopmund

SYDATLANTEN

Twyfelfontein

Etosha östra gaten

Okonjima
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Det karga namibiska  ökenlandskapet 
med djupa raviner och mjuka sand-
dyner bjuder på rika naturupplevelser. 
En stor del av den torra kustremsan är 
naturskyddat område och Atlantens 
morgondimma som väller in i grynin-
gen ger tillräcklig väta för djuren att 
överleva. I Swakopmund gör vi en båt-
tur för att utforska det marina livet och 
spanar efter valar, delfiner och sköld-
paddor.

Människorna
I Namibia är de vilda djuren i major-
itet vilket har gjort att människorna 
hittat ett sätt att leva sida vid sida och 
anpassa sig till den torra naturen. I 
Twyfelfontein som är ett av Unescos 
världsarv, lever bushmännen som har 

befolkat landet i tusentals år och vi ser 
hällristningar från deras förfäder. Här 
träffar vi också andra folkgrupper och 
lär om deras speciella traditioner och 
sedvänjor.  

Djuren
Etosha nationalpark är en uttorkad 
saltöken i norr, där mycket av djurlivet 
samlas. Eftersom vattenhålen är få är 
det relativt lätt att se när djuren är på 
väg till oaserna och det är vanligt att 
fånga många olika djurarter på samma 
bild. I parken letar vi efter de klassiska 
safaridjuren så som giraffer, elefanter, 
lejon och nationaldjuret oryx antilop. 
Har vi riktig tur får vi syn på de sällsyn-
ta ökenelefanterna eller den utrotnings-
hotade svarta noshörningen. 

Väl uppe på toppen av Sossusvleis sanddyner tar vi en 
välbehövlig paus. Vi sätter oss i den mjuka sanden 
och blickar ut över solens fantastiska färgspel. 
I solens skimmer skiftar öknen färg från ljusaste guld till
glödande ockra. Promenaden var värd mödan!

Avresa: 
Oktober/november

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Windhoek  –Sossusvlei–Walvis 
Bay –Swakopmund–Damaraland 
–Etosha nationalpark –Windhoek 

Tilläggsresa: 
Kapstaden på egen hand, 
Mauritius, Sol och bad. Läs mer 
på sidorna 26 och 34-35.  

RESFAKTA
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Avresa: 
Januari

Antal dagar: 
12

Resrutt: 
Kigali – Volcans nationalpark 
– Bwindi nationalpark – Queen 
Elizabeth nationalpark –
Kibaleskogen och Fort Portal –
Entebbe och Ngamba Island  

RESFAKTA

“Silverbacken passe-
rade så nära att jag 
kunde känna hans 
andedräkt.”

Det är silverbacken med familj som 
har stannat till i en glänta för mell-
anmål. Under en lång stund sitter vi 
som betagna och betraktar skådespe-
let när gorillafamiljen leker, vilar och 
äter, tydligt nyfikna på oss men utan 
att låta sig störas i var dagens göromål. 
Följ med på en resa till Centralafrikas 
mäktiga bergsgorillor där vi ger flera 
möjligheter till möten med så kallade 
människoapor.

Bergsgorillor och schimpanser
Vi börjar resan genom Rwandas ku-
perade landskap. Det var i landets dim-
höljda berg som den välkända Dian 
Fossey studerade gorillorna. Här ges 
även möjlighet att se lekfulla golden 
monkeys som är unika för området. 

Bwindi nationalpark i Uganda är hem-
vist för nästan hälften av världens 
bestånd av bergsgorillor. I Uganda 
träffar vi även på schimpanser, männi-
skans närmaste genetiska släkting.

Safari i Uganda
Den varierande vegetationen gör 
Uganda till en ypperlig miljö för djur 
och fåglar. I Uganda åker vi på safari 
och har chansen att se buffel, elefant 
och nationaldjuret kobantilop. Här 
finns även ett av världens få bestånd 
av trädklättrande lejon och det är en 
märklig upplevelse att få se dessa stora 
kattdjur uppe bland träd kronorna. Den 
som önskar kan vakna extra tidigt för 
att åka på en oförglömlig luftballongs-
tur när solen går upp över parken. 

Vi har vandrat genom den täta djungeln i ett par timmar 
när vår ranger plötsligt ger tecken för halt. Han pekar in 
i buskaget framför oss, vi anar en mörk skugga bakom de 
späda gröna bladen på ett träd. Plötsligt griper en hand, 
ofattbart stor, tag i stammen och viker ner hela trädet.

Uganda och Rwanda
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Vi landar mitt i vildmarken, i det enor-
ma viltområdet Selous där vi möts av 
frodig grönska och vidsträckta flodsys-
tem. Selous är inte ett nationalpark, 
utan ett viltreservat och därför är det 
här tillåtet att göra safari till fots och 
nattsafari. Vi gör också en båttur där vi 
ser allt vilt som kommer ner till floden 
för att dricka. Landskapet i Ruaha är 
torrare och består av savann och bao-
bablundar.

Safari i Selous och Ruaha
Floderna som rinner genom parkerna 
är en viktig livskälla för rovdjur såväl 
som antiloper och att se djuren dricka 
tillsammans vid floden från vår camp 
är en upplevelse. Selous är känt för 
stora flockar av bufflar och den utrot-

ningshotade vildhunden. I Ruaha finns 
tusentals elefanter och möjlighet att se 
ovanliga antiloparter. I båda parkerna 
åker vi ut i gryningen för att spana eft-
er lejon, leoparder och geparder.

Sol, bad och schimpanser
I västra Tanzania håller landets pri-
mater till och efter en veckas safari 
finns möjlighet att besöka dessa söta 
krabater. I Mahale nationalpark bor vi 
på tältcamp vid Tanyanikasjöns strand 
och möter schimpanser, markattor och 
andra apor på nära håll. Här ges också 
tillfälle till bad vid sandstränder, fiske 
och kanotturer. För den som önskar 
kan resan även avslutas med sol och 
bad på den tropiska kryddön Zanzibar.

En safariresa med 
stor variation på   
aktiviteter och parker. 
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Avresa: 
Oktober/november

Antal dagar: 
8

Resrutt: 
Dar Es-Salaam–Selous 
viltreservat - Ruaha 
nationalpark-Zanzibar/Mahale 
Mountain nationalpark-Dar Es-
Salaam 

Tilläggsresa: 
Zanzibar. Läs mer på sidorna 
34-35. 

RESFAKTA

Tanzania
Följ med till Tanzanias okända naturområden med mycket 
storvilt men få besökare. Safarin och naturen är vildare  
och upplevelserna exklusivare utan anhopningar av jeepar 
kring djuren. Selous och Ruaha kompletterar varandra 
med helt olika natur och djurarter. 

 INDISKA 
OCEANEN

TANZANIA

ZAMBIA

Dar Es-Salaam

Tanganyik asjön

BURUNDI

   Ru�ji�oden
Ruaha nationalpark

Selous 
          viltreservat
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Flyg till Zanzibar alternativt
Mahale Mountain nationalpark
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KONGO

Zanzibar



KENYA
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SAUDIARABIEN
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Tanasjön

Mekele

Axum

Gondar Simien
nationalpark

Avresa: 
Oktober/november

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Addis Abeba – Bahar Dar –
Lalibela  – Omodalen – Addis 
Abeba 

Tilläggsresa: 
Zanzibar, sol och bad. Läs mer 
på sidorna 34-35. 

RESFAKTA
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“Att se den etiopiska 
vardagen blandas  
med landets historia 
var fascinerande.”

Gemenskapen som uppstår när vi un-
der resan äter den traditionella och 
välsmakande maten injera är min-
nesvärd. Kaffet sägs ha sitt ursprung i 
landet och legenderna om Arabica-kaf-
fet berättas samtidigt som vi deltar i en 
kaffeceremoni. Vår resa börjar i Addis 
Abeba, en myllrande storstad som på 
många sätt inte bara är Etiopiens utan 
även Afrikas huvudstad. 

Historia och kristendom 
I norr är det som om tiden stått stilla, 
åkrarna plöjs med oxe och vi möter 
fler åsnekärror än bilar på vägarna. 
Kristendomen nådde landet redan 
på 300-talet och religionen har fort-
farande ett starkt fäste här. Axum var 
under denna tid huvudsätet för det 

stora axumitiska kungadömet och en-
ligt den etiopisk-ortodoxa kyrkan finns 
förbundsarken gömd här.  

Safari, blå nilen och klippkyrkor
Vid Gondar gör vi en avstickare till 
Simien nationalpark som ligger i ett 
av Afrikas högsta bergsområden med 
flera djurarter som är unika för Eti-
opien. Mest i iögonfallande är den 
färgstarka geladababianen. Vid Tanas-
jön har Blå Nilen sin källa och rinner 
norrut tills den möter Vita Nilen och 
tillsammans flödar ut i Medelhavet. Vi 
når slutligen världsarvet Lalibela, vars 
klippkyrkor än idag är en viktig pil-
grimsort. Kyrkorna är enastående i sitt 
slag då de istället för att stå ovan jord 
är urgrävda i berget.

Följ med på en resa till mänsklighetens vagga! Etiopien, 
med Afrikas äldsta kultur, är ett land med böljande berg, 
stora floder och spännande människor. Trots de uppen-
bara sevärdheterna och vacker natur är Etiopien ett  
relativt okänt resmål. 
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Etiopien
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Det är en tidig morgon i en by i 
 Madagaskar. Finklädda familjer går  
förbi oss på stigen på väg till  söndags- 
gudstjänsten Vi stannar dock kvar i 
skogen i väntan på en alldeles  speciell 
körsång av indrin, världens största 
 lemur. Vilken spektakulär konsert! De 
sjunger gällt och betraktar oss från låg 
höjd i träden, vi lyssnar i förundran på 
marken. Länge. 

En unik ö 
Madagaskar är ett unikt resmål av 
 många anledningar. Öriket lossnade 
från den indiska halvön för 88  miljoner 
år sedan och drev mot Afrika. Det har 
lett till att nästan hela öns djurliv är 
 endemiskt, och en spännande bland- 
 ning av Asien och Afrika. Även befolk-
ningen är en blandning av olika  grupper 
som ursprungligen  härstammar från 
östra Asien. Gemensamt är dock att de 
flesta lever fattigt idag, och  turismen 
har länge legat på en låg nivå. Nyfiken-
heten och gästfriheten är alle städes 
närvarande. 

Madagaskar liknar inget annat land. Med sin unika  
natur, sina endemiska djur och nyfikna människor är det 
en säregen ö där ingen lämnas oberörd. Vi reser genom 
djungel och karga klippor i jakt på  baobabträd, lemurer 
och kameleonter.   

Madagaskar
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Antananarivo

Ambalavao

Fort Dauphin

Antsirabe

Tulear

Nosy Be

Ambatolampy

Ambositra

Isalo nationalpark

Ranomafana nationalpark
Fianarantsoa

Andasibe
nationalpark

Ifaty

MADAGASKAR

INDISK A 
OCEANEN

MOZAMBIQUEK ANALEN

Avresa: 
Oktober

Antal dagar: 
14

Resrutt: 
Antananarivo – Antsirabe 
– Ambositra – Ranomafana 
nationalpark – Fianarantsoa – 
Ambalavao – Isalo nationalpark 
– Ifaty – Tulear –  Andasibe  - 
Antananarivo

Tilläggsresa: 
Paradisöar i Indiska oceanen. 
Läs mer på sidorna 34-35. 

RESFAKTA

“De charmiga 
lemurerna kom flera 
gånger och satte sig 
på min axel”

Antananarivo
I huvudstaden Antananarivo gör vi en 
stadsrundtur och får en fin utsikt från 
drottningpalatset, beläget i stadens 
äldre kvarter. Vi gör också ett studie-
besök på barn hemmet Anaky Avoko 
som Thabela Travel stödjer. Här får 
barn och ungdomar, främst flickor en 
grundläggande skolning och hant-
verkskunskaper för att kunna försörja 
sig i vuxenlivet. 

Lemurer och kameleonter
En annan höjdpunkt på resan är givet-
vis de färgväxlande kameleonterna 
och de fascinerande lemurerna. Mer 
än halva världens bestånd av kam-
eleonter finns här, och i regnskogen 
finns de i stort antal. Vilda lemurer 
finns bara på Madagaskar, och vi får 
möjlighet att studera skillnaderna mel-
lan de många arter som lever i olika 
områden.  Ring svanslemuren känner 
du säkert igen från Skansen. Den sjun-
gande  lemuren, indrin, har ett sofisti-
kerat sätt att kommunicera genom du-

etter från träd topparna. Den dansande 
lemuren, sifakan, fascinerar genom sitt 
sätt att hoppa jämfota med armarna 
uppsträckta i luften. Än idag identi-
fieras lemurarter och ett aktivt arbete 
pågår för att skydda djurens bestånd. 

Kanjoner och baobabträd
Vi reser genom skiftande natur-
landskap med tusenåriga baobabträd 
som ser ut att växa upp och ned, ris-
terrasser och tropisk regnskog. Gen-
om att täcka en stor del av ön ser vi 
hur landskapet förändras. På södra 
 Madagaskar besöker vi Isalo national-
park, som påminner om Grand  Canyon 
i USA. Vi promenerar i sandstens-
formationerna med djupa kanjoner och 
tar en paus vid en palmkantad oas med 
porlande vattenfall. Vid den lilla kust-
orten Ifaty kan vi njuta av baobabträd,  
ett rikt fågelliv och korallvita stränder. 
 Passa på att utforska det marina livet 
under ytan. Medan  solen sjunker ner i 
det skimrande havet, bjuds vi på lokala 
delikatesser vid stranden. 

– lemurernas rike
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Zanzibar  Denna tropiska kryddö erbjuder många spän-
nande utflykter. Kanske lockas du av att ta det lugnt vid 
poolen, simma tillsammans med en delfinflock eller göra 
ett besök i regnskogen? Hotellet ligger vid en palmklädd 
tropisk sandstrand. Åk på solnedgångs kryssning med en 
dhow, en enkel segelbåt som de arab iska handelsmännen 
använde vid sina resor till Zanzibar. 
Tilläggsresa efter: Tanzania, Etiopien

Mauritius  En välkänd paradisö med behagligt klimat 
året om. Runt hela Mauritius breder sig vackra tropiska 
sandstränder ut. Vattnet är turkosfärgat och snorklingen i 
världsklass. Varför inte åka ut en tidig morgon för att simma 
med delfiner? Maten på Mauritius är känd för att hålla hög 
internationell klass. En riktig livsnjutarö!
Tilläggsresa efter: Kapstaden och Garden Route, Botswana 
och Victoriafallen, Namibia, Madagaskar  

tilläggsresor

På räls med Rovos Rail  Välkomna ombord på detta leg-
endariska lyxtåg som går genom Afrika. På en minnesvärd 
resa genom Zimbabwe och Sydafrika ser ni under ett par 
dygn det afrikanska landskapet susa förbi. Njut av utsikt 
och komfort på ett anrikt tåg med förstklassig service. Fasta 
avgångar från Pretoria eller Victoriafallen.  
Tilläggsresa efter: 5 länder i Afrika, Botswana och Victoria-
fallen, Kapstaden och Garden Route.

Botswana och Victoriafallen  Botswana anses vara en 
av Afrikas bästa safaridestinationer. Vi bjuds på flera safa-
ritillfällen både med jeep och båt. Floden är känd för sina 
spektakulära solnedgångar då elefanterna kommer för att 
dricka och bada. Vi fortsätter till mäktiga Victoriafallen, ett 
av världens största vattenfall. I dånet från denna naturkraft 
kan vi se färgstarka regnbågar avteckna sig mot fallet.
Tilläggsresa efter: Kapstaden och Garden Route, Namibia  
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Sol och bad  Längs Mocambiques skärgård finner vi öde 
korallvita sandstränder med koboltblått hav. Seychellerna 
erbjuder exklusiva paradisöar och vackra nationalparker. 
På de oexploaterade öarna hittar vi förstklassiga lodger och 
snorklingen är i världsklass. Réunion är en naturskön vul-
kanö fylld med dramatiska dalgångar och vackra vattenfall. 
Tilläggsresa efter: Madagaskar,  Botswana och Victoria-
fallen, Namibia och resor till Sydafrika.  

Etiopien Med sin rika kultur och kristna arv är Etiopien 
ett unikt resmål som bjuder på nya kunskaper och upplev-
elser. Höjdpunkten är klippkyrkora i Lalibela med ett 10-tal 
kyrkor uthuggna ur berget från 1100-talet.  Lalibela ligger 
vackert i ett berglandskap på 2500 meters höjd och är med 
på Unescos världsarvslista. Etiopiens unika mat är uppskat-
tad runt om i världen och kaffet sägs ha sitt ursprung här. 
Tilläggsresa efter: Malawi och Zambia

Kariega    Ett utmärkt tillfälle för avkoppling och flera safari-
upplevelser på denna härliga lodge. Stanna två extranät-
ter och följ med ut i naturen på fler safariupptäckter, egna 
vand ringar eller kanske prova en mountainbike-tur. Vill du 
ta reda på badtemperaturen i Indiska Oceanen så finns det 
en fin sandstrand i närbelägna Kenton-On-Sea. Personalen 
på Kariega ordnar med picknick-lunch och transport. 
Tilläggsresa efter: Kapstaden och Garden Route

Kapstaden på egen hand    Kapstaden är en underbar stor-
stad att tillbringa några sköna dagar i. Det är en promenad-
vänlig stad som det är lätt att utforska på egen hand och via 
förbokade utflykter. Hotellet ligger i en trygg del av staden 
och från hotellets pool har vi utsikt över Atlanten. Besök 
Godahoppsudden med sin  unika flora och fauna. 
Tilläggsresa efter: Botswana och Victoriafallen, 
Namibia, Malawi och Zambia



Nord & Sydamerika
Resplanen var perfekt, vi är djupt 
imponerade av hur allt fungerade 

så väl. Blandningen av upplev-
elser var total och den kalvande 
glaciären Perito Moreno var en 

höjdpunkt! Vi är mycket nöjda och 
ser fram emot nästa äventyr med 

Thabela Travel.
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Argentinas och Chiles
vackraste national-
parker.

Följ med på en resa i de svenska botanikernas fotspår!  
Vi ser några av Sydamerikas mest omtalade världsarv så 
som Valdéshalvön med sitt marina liv och Los Glaciares 
nationalpark med kalvande glaciärer och gigantiska is-
berg. Dessutom har vi tid i Buenos Aires och Santiago.
Våra svenska förfäder Carl Skottsberg 
och Otto Nordenskiöld bidrog på slu-
tet av 1800-talet med att utforska om-
rådet och flera platser vi besöker är 
därför döpta efter dem.  

Nationalparker
I Patagonien besöker vi flera världsarv 
och nationalparker. På Valdéshalvön 
stiftar vi bekantskap med bjässar som 
sjöelefanter och valar men också de 
charmiga små magellanpingvinerna. 
På Eldslandet besöker vi en estancia 
för att lära om den viktiga fåruppföd-
ningen. Vi fortsätter till Los Glaciares 
nationalpark för att beskåda den stän-
digt kalvande glaciären Perito More-
no. Stora isblock bryts under kraftful-
la brak loss från den 60 meter höga 

glaciärväggen. Detta världsarv är en 
av få glaciärer i världen som inte min-
skar i storlek. I Torres del Paine gör de 
dramatiska granittornen och azurblå 
sjöarna parken spektakulär. Vi bor på 
ett charmigt pensionat med utsikt över 
en sjö. Denna årstid står vårblomnin-
gen i full prakt och vi ser fullt av gua-
nacos (ett lamadjur) på sluttningarna 
med ungar.  

Stadsrundturer
ingår i Buenos Aires och Santiago.

Påskön och Iguazufallen
Resan kan avslutas med en vecka på 
Påskön i Söderhavet. Det går också att 
välja till några dagar vid Iguazufallen 
med tropisk regnskog. 

Avresa: 
November

Antal dagar: 
17

Resrutt: 
Buenos Aires – Iguazu – Buenos 
Aires – Trelew – Puerto Madryn – 
Punta Norte – Faro Punta 
Delgada – Trelew – Ushuaia – 
Calafate – Torres del Paine 
national park – Puerto Natales – 
Punta Arenas –Santiago de Chile 
– Påskön – Santiago de Chile

Tilläggsresa: 
Iguazufallen, Påskön. Läs mer på 
sidorna 48-49. 

RESFAKTA
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Patagonien med Påskön

ARGENTINA

BRASILIEN
BOLIVIA

CHILE

  STILLA 
HAVET

  ATLANTEN

PARAGUAY

URUGUAY
Santiago

Buenos Aires

PA M PA S

Trelew

 

PATAGONIEN

Calafate

Ushuaia

Eldslandets nationalpark

(flyg till Påskön)

Valdéshalvön

La Colonia

NatalesPuerto
Torres del Paine nationalpark

Iguazu

PÅSKÖN

  STILLA HAVET

Hanga Roa



På Galapagos äntrar vi det kryssnings-
fartyg som ska vara vårt hem under 
några magiska dagar. Det som gör 
världsarvet Galapagos så unikt är de 
många öarnas isolering. Därför finns 
här extremt många endemiska arter. 
Här fanns, till människans ankomst, 
inga naturliga fiender så därför är 
djuren helt orädda. Sällan får man 
chansen att komma så nära vilda 
djur som på Galapagos öar! Arternas 
utseende skiljer sig åt mellan öarna. 
Vi har valt en kryssningsrutt som tar 
oss till öarna med rikast fauna, för att 
få uppleva den breda varia tionen av 
Galapagos unika arter. Vi har valt ett 
stabilt och komfortabelt fartyg för att 
vakna utvilade på morgon en och få 
maximalt utbyte av  expeditionerna 
som leds av marina specialistguider. 
Vi går i land i små grupper om max 
16 personer. Är säsongen rätt kan vi  
också njuta av albatrossens ungar då de  
för första gången prövar sina vingar 
och den blåfotade sulans parnings- 
skådespel.

“plats för en bild-
text, ett citat eller 
programförklaring”
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Följ med till inkarikets olösta gåtor och Galapagos unika 
djurliv! Galapagos är som en sagovärld med helt orädda 
djurarter som finns bara här. Vid Machu Picchu fascin-
eras vi över den mäktiga ruinstaden som sträcker sig 
längs branta klippväggar upp till molnen.

Inkariket med Galapagos



Macchu Picchu
Machu Picchu är inkarikets förlorade 
stad. Trots ihärdig forskning är  platsen 
en av världens olösta gåtor. Varför byg-
gdes staden och varför valde de en så 
svårtillgänglig plats? Var det en helig 
stad som skulle skyddas på detta oin-
tagliga ställe, eller platsen för präster-
nas coca-odling? Och varför övergavs 
den? Dess läge i bergen gör att staden 
inte kan skönjas från dalen. För 100 
år sedan började man återerövra sta-
den som helt täckts av den omgivande 
djungeln. Sedan dess har forskare 
spekulerat i dess betydelse och öde. Vi 
sover två nätter i byn Machu Picchu 
village och får på så vis god tid på oss 
att vandra omkring och fascineras av 
både platsen och myterna som omger 
den. I byn finns härlig regnskogsmiljö 
med orkidéer och kolibrier i trädgård-
arna samt en färgstark indianmarknad.

Titicacasjön och Otavalo
I både Ecuador och Peru är indian-
kulturen stark. I Otavalo utanför Quito 

bor en grupp indianer med samma 
namn. Otavaloindianerna är en av de 
mest framgångsrika indiangrupper-
na. Deras hantverk är vida berömt och 
uppskattas på hela kontinenten. Att 
besöka deras marknad är en färgglad 
upplevelse. Passa på att handla hem 
en tröja i alpackaull eller den klassiska 
panamahatten som faktiskt kommer 
från Ecuador. Landets indianer är fast 
förankrade i sitt ursprung och alla byar 
i området har sin egen särpräglade stil. 

Också i Peru är indiankulturen stark. 
I Lima ser vi indian kvinnor med sina 
traditionella dräkter bredvid kvin-
nor i modern klädsel. Vid Titicacasjön 
är luften krispig och tunn. Sjön är 
världens högsta navigerbara sjö. Här 
gör vi en båttur till uro indianerna 
vars tillvaro grundar sig på sjöns vass. 
Vassen används till både transportme-
del och föda. Vi kliver även iland på 
Taquile, för att njuta av vacker natur 
och uppleva lokala traditioner.   

GALAPAGOSÖARNA

  STILLA HAVET
GALAPAGOSÖARNA

(Ecuador)

San Cristobal

Floreana Española

San 
Salvador

Fernandina

Isabela
  Santa 

Cruz (flyg från 
Quito)

Baltra (flyg till Lima)

  Santa 
Fe 


COLOMBIA

Cusco/
 Machu Picchu

Puno

Puerto 
Maldonado

Paracas

Lima

ECUADOR

Quito
Otavalo

BRASILIEN
PERU

  STILLA HAVET



A M A Z O N A S

Titicaca-
sjön

Galapagos, 
Machu Picchu
och Titicacasjön.

Avresa: 
November, januari

Antal dagar: 
16

Resrutt: 
Quito – Otavalo – Galapagos – 
Lima – Cusco – Ollantaytambo –
Machu Picchu – Cusco –
Titicacasjön – Lima

Tilläggsresa: 
Sol och bad vid Perus kust, 
Amazonas regnskog. Läs mer på 
sidorna 48-49.

RESFAKTA
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– tre av vår jords finaste platser



“plats för en bild-
text, ett citat eller 
programförklaring”

Vi inleder resan med ett av världens sju 
underverk, Machu Picchu, som  ligger 
inbäddat bland regnskogsbeklädda 
bergsväggar. Dimma och moln läg-
ger sig ofta i dalgången och bidrar till 
mystiken. Vi utforskar den mäktiga 
ruinstaden och förundras över plats-
ens historia. I Inkas heliga dal möter vi 
indianer som i sina traditionella kläder 
fortfarande talar det språk som inkain-
dianerna en gång talade.

Peru och Chile
Inte långt från Machu Picchu ligger 
Inkarikets huvudstad Cusco, den älds-
ta staden i hela Nord- och Sydamerika. 
Vid jordbävningar har moderna hus 
rasat men inkaindianernas urgamla 
byggnadsverk ger inte vika. I Perus 
huvudstad Lima bor vi i stadsdelen 
Miraflores, granne med Stilla havet. I 
Lima besöker vi den kyrka där Perus 
erövrare och Limas grundare Pizarro 
ligger begravd.  
 Utanför Chiles huvudstad bor vi i 
en kuststad vid Chiles längsta strand. 
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En resa genom fyra länder som bjuder på fantastisk 
natur, världsarv, kulinariska läckerheter och pulserande 
storstäder med vita stränder. Vi ser en passionerad tango 
i Buenos Aires för att några dagar senare njuta av atmos-
fären på Rios Copacabana. 

Sydamerikas guldkorn



Naturen är dramatisk med klippiga 
berg som vetter mot den långa kus-
ten. Den charmiga staden Valparaiso 
påminner om San Fransisco i USA 
med sina branta gator som kantas av 
färggranna hus och konstnärskvarter. 
 Nobelpristagaren Pablo Neruda ver-
kade i den här regionen, eftersom 
havet och bergen alltid gav inspiration 
till hans poesi. Även Evert Taube har 
skrivit sånger om området. 

Argentina och Brasilien
Resan fortsätter till Argentina med 
gastro nomi i världsklass. Efter en 
resa över Anderna med kontinentens 
högsta berg Aconcagua når vi Men-
doza. Här besöker vi vingårdar med 
tillhörande vinprovningar. I Buenos 
Aires flödar tangomusiken i elegan-
ta kvarter som påminner om Paris. Vi 
ser Casa  Rosada, presidentpalatset, 
där Evita en gång höll sitt berömda 
tal till folket. Idag  ligger Evita begravd 
på den fashion abla kyrkogården La 
Recoleta. Gravplatserna här liknar mer 

mindre palats. För den som vill finns 
möjlighet att åka till Iguazúfallen, ett 
av världens största vattenfall, inklämt 
mellan  Brasilien och Argentina. 
 I Rio de Janeiro promenerar vi 
längs  stränderna som alla har sina 
egna karaktärer och strand liv. Vi bor 
vackert och bekvämt på legendariska 
Copacabana och vid Ipanema beach, 
hittar vi hippa hotell och restauranger.  
Vi gör den hisnande färden till Kristus-
statyn som är tillverkad av cement från 
självaste Limhamn i Skåne. Från sock-
ertoppen har vi en strålande utsikt 
över Rio och Kristusstatyn som med 
sina utsträckta armar ger staden sin 
välsignelse. Självklart står en churras-
co, brasilianskt grillat kött, på menyn 
en av dagarna. I Rios slumkvarter, 
favelas, besöker vi en skola som stöds 
av Thabela Travel. I favelas finns trots 
fattigdom essensen av den vibranta 
brasilianska själen, sambaskolorna! 
Det är här som det varje år föds en ny 
karneval och tack vare favelainvånarna 
har den blivit världsberömd.

 Rio de 
Janeiro

BRASILIEN

Iguazu

BOLIVIA

ARGENTINA

PARAGUAY

CHILE

  STILLA 
HAVET

  ATLANTEN

PERU

 Lima

Santiago

Mendoza

Buenos Aires

PA M PA S

URUGUAY

Viña del Mar

La Colonia 

COLOMBIA

VENEZUELA

Amazonas-

floden

  ATLANTEN

Cusco
Machu Picchu

ECUADOR
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Avresa: 
Februari

Antal dagar: 
18

Resrutt: 
Lima – Cusco – Ollantaytambo –
Machu Picchu – Cusco – Lima – 
Santiago de Chile – Valparaiso –
Mendoza – Buenos Aires – 
Rio de Janeiro

Tilläggsresa: 
Iguazúfallen, sol och bad på 
Ilha Grande, tilläggsdagar i Rio 
De Janeiro. Läs mer på sidorna 
48-49. 

RESFAKTA

För dig som vill se det 
bästa av Sydamerika
på en och samma 
resa. 

– det bästa av en kontinent
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I Viñalesdalen, som finns på Unescos 
världsarvslista, njuter vi av en säregen 
natur full av sockertoppsformade berg. 
Här odlas förstklassig tobak och vi lär 
oss mer om cigarrhantverket enligt 
gamla traditioner. I Kubas våtmarker 
spanar vi efter flamingos och pelikaner 
och badar med tropiska fiskar.

Historiska städer
Resan fortsätter mot Trinidad, som 
skapades under sockerhandelns gul-
dtid. Här strosar vi runt i de äldre 
stadsdelarna och förundras över hur 
välbevarade de är. Att resa här är som 
en lektion i revolutionshistoria och vi 
hör ofta talas om hjälten Che Guevara 
och hans mod i Castros strider mot ba-
tistarörelsen.

Panama 
I djungelriket Panama är vi långt bor-
ta från salsa och cigarrer. Här står na-
turen i fokus med frodiga regnskogar, 
böljande berg och färggranna ödlor. 

Panama City är en kontrastrik stad 
där skyskrapor och kolonialbyggnader 
från 1500-talet står sida vid sida. Från 
en kulle ser vi den jättelika Panam-
akanalen som sträcker sig tvärs över 
landet. Med hjälp av intäkterna från 
kanalen är Panama ett av de rikaste 
länderna i Latinamerika, och det har 
medfört att indianernas landområden 
kan förbli oinskränkta. Vi åker båt till 
en ö för att besöka Embrafolket som är 
en av sju indianstammar i landet.  

Kuba med salsa och  
rom. Panama med in-
diankultur och natur.
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Avresa: 
November

Antal dagar: 
13

Resrutt: 
Havanna – Viñalesdalen – 
Zapatahalvön – Playa Larga – 
Playa Girón – Cienfuegos – Trini-
dad – Santa Clara – Havanna – 
Panama City – Chagres national-
park – Soberania nationalpark 

Tilläggsresor: 
Sol och bad på Bocas Del Toro 
eller San Blas. Läs mer på 
sidorna 48-49. 

RESFAKTA

Kuba och Panama
Vi sitter i barens fåtöljer och sippar på en läskande mo-
jito. En mullrande 50-talsamerikanare dränker tillfälligt 
salzamusiken och cigarrdoften ligger som stråk i luften 
när vi blickar mot havet. I samma bar satt även Heming-
way på sin tid. Precis så här hade vi tänkt oss Havanna!

Panama-
kanalen

 STILLA HAVET

Chagres
nationalpark

K ARIBISK A SJÖN

Panama 
City

Alajuelasjön

PANAMA

ATLANTEN

K ARIBISK A SJÖN

Viñales-
dalen

Zapatahalvön

Havanna

KUBA
Trinidad

Grisbukten

Santa ClaraBocas del Toro
arkipelag

San blas
arkipelag



Rio de 
Janeiro

 Juma 
Lodge

Salvador

Manaus

Brasilia

AMAZONAS

BRASILIEN

ARGENTINA

BOLIVIA

URUGUAY

PARAGUAY

ATLANTEN

ATLANTEN

    Amazonas-

�oden

Iguazu
Ilha Grande
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Tre historiska 
huvudstäder och 
två av Sydamerikas 
naturskatter.

I Brasilien finns både världens största regnskog och vat-
tenfall. Amazonas och Iguazufallen  utforskar vi både 
till fots och med båt. Kombinationen med historiska Sal-
vador, moderna Brasilia och vackra Rio de Janeiro gör 
denna  rundresa extra innehållsrik och omväxlande.
Regnskogsområdet Amazonas är stort 
som tolv Sverige, och världens art-
rikaste djungel. Här finns unika djur 
som kajmaner, floddelfiner och tukan-
er. Vi utforskar djungeln både till fots 
och i båt på floderna Rio Negro och 
Rio Solimoes. När de möts uppstår 
fenomenet att floden är delad i en brun 
och en svart fåra som flyter sida vid 
sida i nästan en mil. 

Iguazú 
Efter regnskogens grönska fortsätter vi 
till världens största vattenfall, Iguazú. 
Fallen ligger inklämda mellan Argenti-
na, Brasilien och Paraguay. Vi har möj-
lighet att se fallen från både Argentina 
och Brasilien. En höjdpunkt under vis-
telsen är besöket till djävulsgapet, här  

forsar vatten ner hela 80 meter!

Salvador, Brasilia och Rio de Janeiro
Salvador är landets gamla huvudstad 
med anor från 1500-talet. De äldre 
stadsdelarna är världsarv och vi flan-
erar runt bland de färggranna husen. 
Staden är präglad av den vibrerande 
afro-brasilianska kulturen och andas 
livsglädje. I Brasilia, landets nuvarande 
huvudstad, fascineras vi av den mod-
erna arkitekturen. I Rio de Janeiro vän-
tar oss de legendariska stränderna Co-
pacabana och Ipanema. Staden ligger 
i en dalgång mellan grönskande berg 
och vi tar linbanan till Sockertoppen. 
Överallt tronar stadens signum, Kris-
tusstatyn som välsignar staden och är 
gjord av sten från Limhamn i Skåne.

Avresa: 
Februari

Antal dagar: 
15

Resrutt: 
Salvador – Manaus – Amazonas 
– Brasilia – Iguazu – Rio de 
Janeiro

Tilläggsresa: 
Sol och bad på Ilha Grande.
Tilläggsdagar i Rio De Janeiro. 
Läs mer på sidorna 48-49. 

RESFAKTA
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Viva Brasilien!



Tidig höst samt sen vår är den bäs-
ta tiden att uppleva den enorma 
naturvariationen nationalparkerna har 
att bjuda på. Vi vandrar i indianernas 
fotspår i Mesa Verdes nationalpark, 
fascineras av de mer än 2000 sands-
tensbågarna i Arches nationalpark och 
utforskar de unika klippformationerna, 
även kallade hoodoos, i Bryce Canyon. 
På vår rundresa besöker vi både den 
äldsta parken i USA, Yellowstone, med 
sina dramatiska berg, fantastiska vyer 
och spännande djurliv, samt den mest 
välkända som de flesta av oss sett i fil-
mer, böcker och på vykort, den mäkti-
ga Grand Canyon. 

Charmas av vackra San Francisco
Vår resa börjar i San Francisco. Denna 
oerhört charmiga stad på USAs väst-
kust har allt och lite till; det vackra 
läget, maten, kulturen, den kalla som-
mardimman samt stilblandningen av 
viktoriansk och modern arkitektur. 
Även stadens invånare är en härlig 
blandning av allt från Hight Ashbury 

hhhjjghjhjghjhgjjgh-
jhjghjghjghh“plats 
för en bildtext, föett 
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USAs nationalparker
Följ med oss på en resa genom USAs vackraste national-
parker. Vi kombinerar fantastisk natur, spännande djurliv 
och imponerande storstäder. Höjdpunkten är Yellowstone 
som är berömt för sina gejsrar och varma källor. Vi spanar 
efter grizzlybjörnar, vargar och hjordar med bisonoxar.

Marianne och Bo Landin 
guidar vissa avresor. 



hippies till datanördar i Sillicon Valley. 
Varför inte ta en tur till Alcatraz där 
självaste Al Capone har suttit fäng-
slad, cykla över Golden Gate bron, tit-
ta på sjölejon vid Pier 39 eller promen-
era längs Lombard Street, som kallats 
världens krokigaste gata?

Grand Canyon 
Grand Canyon är med på Unescos lista 
över världsarv och det är inte svårt att 
förstå varför. Den har ibland kallats för 
världens största och äldsta historiebok, 
eftersom den innehåller så många oli-
ka bergarter där den yngsta är 250 mil-
joner år gammal. Den djupa dalgången 
är ett resultat av att Coloradofloden 
grävt sig ner i Arizonas röda berg. Att 
blicka ut över Grand Canyons svin-
dlande klipplandskap står högt upp 
på mångas önskelista. Det är inte för-
rän vi står vid kanten och ser ut över 
ett område större än vad både kamera 
och öga kan ta in som vi börjar förstå 
hur mäktig naturupplevelse det fak-
tiskt är. Vi besöker olika utsiktsplatser 

i nationalparken och tar in de imponer-
ande vyerna. 

Upplev sagolik natur i Yellowstone
Sista delen av resan ägnar vi åt Yellow-
stones nationalpark som präglas av ett 
majestätiskt landskap av sjöar, glaciärer 
och vidsträckta skogar. Djurlivet är rikt 
och vi kan bland annat se bisonoxar, 
vargar, björnar och stora örnar. Med 
lite extra tur så hittar vi grizzlybjörnen 
som är det mest majestätiska djuret.  
Den instiftades 1872 och är därmed en 
av världens äldsta nationalparker och 
täcker en yta ungefär lika stor som 
Södermanland. Parken är berömd för 
sin rika variation av gejsrar, varma käl-
lor och andra geotermiska företeelser. 
Vi besöker gejsern Old Faithful, som är 
den mesta kända av de cirka 300 gejs-
rar i parken. Den sprutar upp kaskader 
av vatten med ett intervall på ungefär 
91 minuter. Vidare gör vi ett besök 
vid Turquoise Pool, vars turkosa färg 
är fängslande och dess temperatur är 
mellan 61-71 grader celsius. 
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“Vi besökte platser 
där man undrade om 
det var fantasi eller 
verklighet.”

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelatravel.com 45

Avresa: 
September

Antal dagar: 
16

Resrutt: 
San Francisco – Las Vegas – 
Grand Canyon – Monument Val-
ley  –  Mesa Verde nationalpark–  
Moab – Arches  nationalpark– 
Bryce Canyon nationalpark 
– Zion nationalpark– Yellowstone 
nationalpark

RESFAKTA
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“plats för en bild-
text, ett citat eller 
programförklaring”
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Var passar det bättre att kryssa än här, 
utmed en av världens vildaste kuster?  
Kryssningsfartyget erbjuder trevliga 
aktiviteter. Vi kan spela shuffle board, 
läsa en bok från biblio teket eller ligga 
i poolen samtidigt som vi betraktar 
de storslagna bergen och glaciärerna.  
Under kryssningen gör vi flera land-
stopp där vi kan delta i utflykter som 
lär oss mer om till exempel djurliv, 
indianer och guld ruschen. Vi inleder 
resan i  Vancouver i Kanada, vackert 
belägen mitt i natur en mellan hav och 
berg.  Inte långt ifrån  Vancouver ligger 
den  pittoreska skidorten Whistler som 
bjuder på vackra scenerier även på 
sommaren. 

Naturen
Vi reser genom ett storslaget natur-
landskap. Som i en vintersaga bred-
er de blåskimrande isbergen och de 
kalvande glaciärerna ut sig. Vi reser 
först genom Inside Passage Alaska, en 
region som genom sina tusentals öar 
på ett naturligt sätt hindrar vädrets 

När vår sommar lider mot sitt slut är det den bästa tiden 
att kryssa längs den nordamerikanska kusten. Vi utfor-
skar även städerna vi passerar. Det här är resan för dig 
som vill kombinera spektakulär natur och spännande 
djurliv med en bekväm kryssning. 

Kanada och Alaska



makter från att påverka vår komfort.  Vi 
når Glacier Bay, som är  Unescos stör-
sta natur bidrag och bjuder på rikligt 
med ögongodis för glaciär sugna. Här 
är tempot långsamt eftersom båttrafik-
en är reglerad. Många anser att näs-
ta region,  Hubbard-glaciären, är den 
vackraste. Säkert är att det är Alaskas 
längsta isfront.  Det tar ungefär 400 år 
för isen att färdas över glaciären, vilket 
betyder att de kalvande isbergen som 
dundrar ner i vattnet stora som tio-
våningshus skapades runt den tid då 
Gustav II Adolf stupade i Lützen.

Kulturen
Vid Kanadas och Alaskas kuster är 
indiankulturen rotad och aktiv. Om-
rådet har en stor andel av indiansk 
ursprungsbefolkning, och beboddes 
tidigt av indianer och inuiter som kom 
över Berings sund tusentals år innan 
den första vikingen. I Ketchikan får vi 
se världens största samling av genui-
na totempålar. Totempålarna är konst-
fullt snidade av cederstammar och 

användes som en sorts böcker som 
berättar om magiska krafter, förfäder 
och stordåd.  

Djurlivet
Vi får chansen att se djur både i vatten, 
i luften och på land. Till havs spanar vi 
efter knölvalar, sälar, tumlare, sjölejon 
och späckhuggare. Den vithövdade 
havsörnen, USA:s nationalfågel, vis-
ar garanterat upp sig. Den är så van-
ligt förekommande i städerna utmed 
kust en att man kan se den på hustak 
och lyktstolpar medan den söker mat. 
Den är inte desto mindre majestätisk: 
vuxna honfåglar kan ha ett vingspann 
på 250 centimeter. På land spanar vi 
framförallt efter björn. Bäst chans att 
se de mäkti ga björnarna har vi utan-
för  Anchorage. Nationalparken Lake 
Clark ligger i orörd vildmark och vi er-
bjuder en utflykt hit med privatplan för 
björnspaning. På hösten ägnar björnar-
na all vaken tid till att äta upp sig inför 
den långa vintern och vi ser ofta björ-
nar fiska lax i de strida vattendragen. 

Vancouver
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Seattle



“Vi fick se örnar, 
valar, späckhuggare 
och björnar”

Avresa: 
Augusti/september

Antal dagar: 
15

Resrutt: 
Seattle – Vancouver – Whistler – 
Inside Passage – Ketchikan – 
Juneau – Skagway – Glacier Bay–
Hubbard-glaciären – Seward –
Anchorage

RESFAKTA
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Sol och bad Söder om Lima, hittar vi Paracas. Koppla 
av vid poolen eller flyg över världsarvet, de mystis-
ka Nazcalinjerna. De berömda ristningarna gjordes av 
Nazcaindianerna för över 2000 år sedan. I Rio de Janeiro 
går det bra att njuta fler dagar på legendariska Cobacabana. 
Bo med hög standard och insup kulturen ytterligare.
Tilläggsresa efter: Inkariket med Galapagos, Sydamerikas 
guldkorn, Viva Brasilien!

Ilha Grande  Avsluta på paradisön Ilha Grande, några tim-
mar söder om Rio de Janeiro. Koppla av på någon av öns 
alla charmiga stränder, njut av det varma vattnet, snorkla 
med sköldpaddor och skåda delfiner. På Ilha Grande bor vi 
i små trevliga posadas, traditionella värdshus med gästvän-
lig service och atmosfär. Här finns ingen trafik, bara strand, 
god mat och natur att njuta av! 
Tilläggsresa efter: Viva Brasilien!, Sydamerikas guldkorn

tilläggsresor

Bocas Del Toro Arkipelagerna längs Panamas kust bjuder 
på korallvita stränder och turkost vatten. Ett riktigt paradis 
med vajande palmer, bekväma bungalows med privat 
veranda och strandnära läge. Passa på att njuta av vällagad 
mat och snorkling i världsklass. På ön San Blas, bor vi i tra-
ditionella charmiga hyddor och kommer nära Kuna indian-
erna som både äger marken och driver lodgerna vi bor på.
Tilläggsresa efter: Kuba och Panama 

Iguazú  Världens största vattenfall, vars namn bety-
der ”stort vatten”. En höjdpunkt är den korta tågre-
san ut till djävulsgapet. Här forsar vattnet ner hela 80 
meter! Regnskogen frodas och vackra regnbågar skapas. 
Vi besöker fallen på argentinska och brasilianska sidan. 
Nationalparken har ett rikt djurliv med otaliga färggranna 
fåglar och andra djur.
Tilläggsresa: Patagonien med Påskön, Sydamerikas guldkorn 
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Amazonas Amazonas är regnskogens hjärta, och 
världens lunga. Du befinner dig mitt i denna enorma 
rikedom av biologisk mångfald och upptäcker djun-
gelns exotiska djur, växter och människor.  Vi har valt 
ut en först klassig eco lodge som vunnit många prestige-
fulla utmärkelser. Guiderna är välutbildade biologer 
som alla talar flytande engelska. 
 I Amazonas floder flödar en femtedel av jordens färsk-
vatten, och floderna fungerar samtidigt som vattenvägar 
in i regnskogens hjärta. Vi har möjlighet att se kajman-
er, färgglada fåglar och en spännande  flora. Vi får möta 
och lära känna Amazonas ursprungsbefolkning och får 
en inblick i hur de lever av och med regnskogen. 
 Upplev en ”canopy walk”, ett hängbrosystem uppe i 
Amazonas trädtoppar. Vi går upp i det första tornet och 
befinner oss 29 meter över marken. Här har vi möjlighet 
att skåda några av de många färgglada fågelarter som 
är typiska för Amazonas som tukaner och hackspettar. 
Kanske får vi även sällskap av sengångare och apor. 
På kvällen kan du njuta av lugnet i din hängmatta på 
terrass en och lyssna till den tilltagande konserten av 
grodor och insekter. 
Tilläggsresa efter: Inkariket med Galapagos

Påskön  Påskön är en av de mest ensliga och avlägsna 
öarna på jorden. Det finns mer än 600 stora stenstatyer 
föreställande huvuden på Påskön. Statyerna kallas moai-
er och de flesta är huggna i stenbrottet Rano Raraku. De 
står alla utom ett fåtal med ansiktena riktade in mot land. 
Den största moaien är 23 m hög och det krävdes 20 sten-
huggares heltidsarbete under ett år för att tillverka den. 
Långöronen utgjorde en överklass och tillverkade sten-
statyerna, vilket de upphörde med på 1500-talet. Då var 
ön överbefolkad och palmskogen skövlad. Kortöronen 
var fler, välte statyerna och segrade.
 Européerna upptäckte Påskön på påskdagen 1722 
genom holländaren Jakob Roggeveen. Ön annekterades 
av Chile 1888 och den nuvarande ursprungsbefolknin-
gen är av polynesisk härkomst. Moaiernas ursprung och 
syfte har diskuterats länge i forskarvärlden. Säkert är 
att de vackra mystiska stenstoderna på den ensliga ön 
är en sevärdhet som man sällan får tillfälle att besöka. 
Utflykterna på ön är behagliga och oerhört intressanta. 
Vi ser statyer av skiftande storlek, djupa kratrar, vackra 
fåglar och halvvilda hästar. Vi avnjuter en picknick vid 
en sandstrand, där det också finns det tid att njuta av det 
25 gradiga vattnet. 
Tilläggsresa efter: Patagonien med Påskön



Konferensresor
Vår favoritplats när det gäller konfer-
ens är Kapstaden. Det är ingen tidss-
killnad, möjlighet till fantastiska utfly-
kter samt prisvärt på grund av valutan. 
Dessutom så är det en fördel att Thabela 
Travel  har kontor i Kapstaden. Vi har 
också arrangerat många konferenser 
till Sydamerika, Asien och Oceanien. 
Vill ni ha med någon föreläsare eller 
inspiratör på resan så har vi alla kon-
takter. Konferensdeltagarna väljer 
ofta att stanna kvar efteråt för att föl-
ja med på en spännande tilläggsresa. 
Kontakta vår konferensavdelning för 
offert (konferens@thabelatravel.com)

Läsarresor
Vi har regelbundet spänannde läsar-

resor i samarbete med DN, Svenska 
Dagbladet och Sydsvenskan. Det är ett 
kvalitetsbevis att de år efter år väljer 
att samarbeta med oss. Läsarresorna 
sker ofta i samarbete med någon cic-
eron som har blivit känd på grund av 
sin speciella kunskap om området. Det 
kan till exempel vara en programle-
dare eller utrikeskorrespondent.  

Medlemsresor
Thabela Travel gör medlemsresor åt 
några av Sveriges största föreningar, 
bland annat Aktiespararna. Då ingår 
studiebesök på platser som har ank-
nytning till föreningens intresseom-
råde. Hör gärna av dig om du är aktiv 
i någon förening som planerar en resa. 
Vi kommer gärna på besök och presen-

terar ett förslag med bildvisning.

Temaresor
Flera av våra ciceroner är vana att leda 
temaresor. Vi har kända fotografer 
som leder fotoresor, sommelier som 
leder vinresor och astronomer som 
leder solförmörkelseresor. Nya spän-
nande temaresor dyker upp med jäm-
na mellanrum. 

Facebook och nyhetsbrev
Våra läsarresor och temaresor finns 
inte i katalogen, men annonseras på 
Facebook och i vårt nyhetsbrev. Där 
bjuder vi även in till reseaftnar och 
andra evenemang. Thabela Travels 
fullspäckade nyhetsbrev kommer var- 
annan månad.
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Konferensresor är en stor del av vår verksamhet. Thabela Travel arrangerar även läsarresor åt 
Sveriges största dagstidningar och gör medlemsresor åt några av Sveriges största föreningar.  
Dessa specialresor finns inte med i katalogen utan annonseras ut på Facebook och i vårt nyhets-
brev.  Där får ni också inbjudningar till våra populära reseaftnar  och bildvisningar.

Specialresor



Biståndsprojekt
Thabela Travel gör ett studiebesök hos 
ett biståndsprojekt på alla våra rundre-
sor till tredje världen. När ni bokar en 
rundresa så går 100 kronor av resans 
pris till detta projekt. Biståndet över-
lämnas på plats av vår reseledare och 
därmed så vet vi att allt når fram. Våra 
resenärer får inblick i de fattiga in-
vånarnas sociala utmaningar och hur 
biståndsprojektet fungerar. Besöket är 
också ett tillfälle att få naturlig kontakt 
med den lokala befolkningen. Vi har 
valt att stödja framför allt barnhem. 
På vår hemsida kan ni läsa om vilket 
biståndsprojekt vi stödjer på rundre-
san som intresserar er och hur ni efter 
resan kan fortsätta att stödja projektet 
genom vårt biståndskonto.

Nationalparker
I våra rundresor ingår besök i vår världs 
mest betydelsefulla nationalparker. 
Flera av dem spelar en avgörande roll 
för att bevara utrotningshotade arter. 
De är därmed berättigade att ta höga 
inträden i utbyte mot att vi får ta del av 
unika upplevelser. Pengarna används 
till att skydda utrotningshotade arter, 
forskning, sociala projekt för lokalbe-
folkningen, kontroll av turism och in-
flyttning. Genom att deltaga i resorna 
bidrar du till att bevara resmålets natur 
samt att öka förståelsen för detta bland 
lokalbefolkningen. Ett annat bra sätt 
att bidra till utrotningshotade arters 
fortlevnad är att stödja världsnatur-
fonden eller något av deras fadder- 
projekt.

Reseaftnar
På Thabela Travel är vi aktiva före-
läsare. Vi reser ofta till våra destina-
tioner runt om i världen och på så sätt 
får vi kunskap, vackra bilder och spän-
nande berättelser från platserna. Vi är 
efterfrågade föreläsare på mässor. På 
höst och vår åker vi på föreläsnings-
turné runt Sverige. Vi deltar också i de 
flesta resemässor. Har du ett företag 
eller en förening som är intresserad 
av en bildvisning så är du välkommen 
att kontakta oss. Evenemangskalender 
finns på hemsidan och alla evenemang 
läggs ut på Facebook. och i vårt nyhets-
brev. Vill du ha mer ingående infor-
mation om någon rundresa så är du 
hjärtligt välkommen till något av våra 
evenemang.
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När vi reser till tredje världen blir vi påminda om att vi i västvärlden är priviligerade och det 
väcker en känsla av att vilja hjälpa till. En del av resans pris går därför till ett biståndsprojekt  
som vi stödjer och besöker under resan. Genom att besöka nationalparkerna som ingår i våra  
rundresor så stödjer ni deras arbete med att rädda utrotningshotade arter. 

Hållbart resande



Thabela Travel

Centralvägen 32, 183 57 Täby
08 – 544 000 08
info@thabelatravel.com
www.thabelatravel.com

Välkommen att kontakta oss!
Renata, Malin, Karin, Joakim, Elin , Katinna

Detaljerad information om rundresorna finns på
www.thabelatravel.com
 
Följ oss på Facebook eller beställ vårt nyhets-
brev för inforamtion om evenemang, nyheter och 
erbjudanden.


