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Handla hos  
Sarah Raven!

Charleston.

Följ med Allt om Trädgård till Sydafrika och upplev den unika floran i försommartid. 
Vi bor i Kapstaden, en av världens vackraste städer. Möjlighet att boka safaritillägg!

Program i korthet
Dag 1. AVRESA
Flyg med British Airways. Måltider 
och dryck serveras ombord.

Dag 2. ANKOMST KAPSTADEN
Vi ankommer till Kapstaden mitt 
på dagen och gör en stadsrund-
tur på väg till hotellet och tar en 
promenad genom Company’s 
Garden som anlades i mitten av 
1600-talet för att förse de skepp 
som rundade Afrika med grönsa-
ker. Här finns också en vacker 
rosträdgård. Om vädret tillåter 
åker vi upp på Taffelberget, som 
vackert ramar in staden. Vi bor på 
Protea Hotel i Sea Point – ett ex-
klusivt område 10 minuters bil-
väg från stadskärnan, med vack-
er solnedgångsutsikt mot 
Atlanten. Vi har nära till Kapsta-
dens vackraste strand och längs 
havet går en flera kilometer lång 
strandpromenad. Välkomstmid-
dag på en restaurang med dans 
och mat från olika delar av Afrika. 

Dag 3. GODAHOPPSUDDEN
Vi följer atlantkusten mot Kap-
halvön på vägar med vidunderlig 
utsikt. Godahoppsudden ligger i 
ett naturreservat, där floran och 

faunan bevarats precis som den 
såg ut 1488 när Bartolomeu Dias 
rundade udden. Vi stannar för 
lunch med vacker utsikt mot ha-
vet och besöker en närbelägen 
pingvinkoloni. På vägen hem be-
söker vi Cellars-Hohenort i Con-
stantia, en av världens vackraste 
hotellträdgårdar. Gemensam mid-
dag i närheten av hotellet.

Dag 4. EGNA STRÖVTÅG
Dagen är vikt för egna upplevel-
ser, exempelvis dykning med sä-
lar eller vithajar, golf, en tur till 
Robben Island, där Nelson Mande-
la satt fängslad, eller bara en le-
dig dag i Kapstaden. Lunch och 
middag på egen hand.

Dag 5. ODLING I KÅKSTÄDERNA
Majoriteten av invånarna i Kap-
provinserna tillhör xhosafolket 
och en stor del av dem bor i så 
kallade kåkstäder. Många är fatti-
ga, men gemenskapen är stark. Vi 
besöker ett av kåkstädernas od-
lingsprojekt och äter en traditio-
nell lunch på den lokala restau-
rangen. Därefter besöker vi 
Arderne Gardens, med bland an-
nat Sydafrikas största samling av 
exotiska träd. Gemensam middag 
i hamnområdet Waterfront.

Dag 6. KIRSTENBOSCH 
– STELLENBERG GARDENS
Kirstenbosch är en av världens 
mest ansedda botaniska trädgår-
dar med en oerhört vacker sam-
ling av Sydafrikas unika växter. 
Här går vi en guidad tur. Vi besö-
ker Stellenberg Gardens, en av 
Kapstadens vackraste trädgår-
dar. Middag på egen hand.

Dag 7. ÖSTKUSTENS VÄXTER 
– VALSPANING I HERMANUS
Vi följer atlantkusten österut och 
stannar till vid Harold Porters bo-
taniska trädgård, känd för sina 
vattenfall och bärnstenspooler. 
Efter en lantlig lunch på Moggs 
Country Cooking House åker vi till 
kustorten Hermanus och har vi 
tur kan vi se valar. Vi fortsätter 
sedan mot vindistriktet Fransch-
hoek. Middag på egen hand.

Dag 8. VINDISTRIKTET FRANSCH-
HOEK – BABYLONSTOREN
Mellan vackra berg ligger Fran- 
schhoek Valley med många vin-
gårdar och grönskande vinfält. Vi 
besöker Babylonstoren, som är 
mycket mer än en vingård. Här 
finns en frukt- och grönsaksträd-
gård så vacker att man baxnar. 
Lunch på egen hand och därefter 

gemensam vinprovning på en 
vacker vingård i närheten. Ge-
mensam middag på hotellet.

Dag 9. OLD NECTAR – STELLEN-
BOSCH – VINGÅRD – HEMRESA
Vi lämnar Franschhoek och beger 
oss till vindistrikten Paarl och 
Stellenbosch, ett stenkast där-
ifrån. På förmiddagen besöker vi 
trädgården Old Nectar, som be-
står av många olika trädgårdar, in-
ramade av 200-åriga ekar. Vi åker 
vidare mot Stellenbosch, Sydafri-
kas näst äldsta stad, med vacker 
arkitektur i typisk Cape Dutch-stil 
och fina butiker. Lunch på trevliga 
restaurangen Oppie Dorp. För den 
som vill finns även tid för ett be-
sök på hembygdsmuseet. Däref-
ter fortsätter vi till Spice Route, 
en vingård full av upplevelser. 
Här finns allt från lokal choklad-
tillverkning till mikrobryggeri. Den 
som vill kan koppla av i kaféet 
med lokalproducerad glass och 
vackra vyer över vinodlingarna, 
eller beställa en vinprovning. Här 
finns även små butiker med lokal 
konst och hantverk. Härifrån be-
ger vi oss mot flygplatsen för 
hemresa.

Dag 10. ANKOMST SVERIGE

erbjuder

i samarbete med

RESOR
alltomtradgard.se/resor

FAKTA OM RESAN
Datum: 23 november – 2 december 2017. 
Pris: 24 950 kr för Allt om Trädgårds  
prenumeranter (ordinarie pris: 26 950 kr).
Enkelrumstillägg: 3 000 kr.
ALLT DETTA INGÅR:
• Flyg t/r Stockholm – Kapstaden via London. Avresa från Köpen-
hamn mot tillägg (250 kr).
• Sju nätter, del i dubbelrum, på fyrstjärniga hotell.
• Mat på flyget, frukost alla dagar och nio gemensamma måltider.
• Transporter, inträden och utflykter enligt program.
• Engelsktalande lokalguide och ciceron från Allt om Trädgård.
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. 
(Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flygbolagen ändrar 
dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen.)
Programmet finns även på: alltomtradgard.se/resor och 
thabelatravel.com/rundresor/afrika/sydafrika
Boka via: Thabela Travel (teknisk arrangör) 
på telefon 08-544 000 08, eller via mejl info@thabelatravel.com. 

Vi förbehåller oss rätten att justera i programmet.

2 000 KR
I RABATT  

till alla prenumeranter!  
Gå in på alltomtradgard.se/ 

prenumerera för bra  
erbjudanden.

Upplev kontrastrika växtparadiset

SYDAFRIKA

Amsterdam.

Plantskolan 
Foltz.

Groningen.

Jättenäck- 
rosor i Leiden.

RESOR

Lökexperten  
Jacqueline van der 
Kloets teträdgård.

Dag 1. SKYMNINGSSAFARI
Efter ett besök på trädgården 
Old Nectar (se dag 9) tar vi farväl 
av gruppen och åker till Sanbona 
Wildlife Reserve (ca 3,5 timmars 
resa). Incheckning på trevliga 
Sanbona Gondwana Lodge som 
består av tolv bekväma och 
vackra rum och en huvudbygg-
nad med traditionellt halmtak. 
Runt lodgen breder vidderna ut 
sig med bergen i bakgrunden. 
Sen eftermiddag gör vi en safari-
tur i skymningen. Gemensam 
middag på lodgen. 

Dag 2. ”THE BIG FIVE”
Under morgonens tidiga timmar, 
när djuren är som mest aktiva, 
ger vi oss ut i öppna safaribilar 
tillsammans med en kunnig guide 
för att spana efter reservatets 
invånare. På lodgen väntar sedan 
en härlig frukostbuffé. Under res-
ten av förmiddagen finns tid att 
utforska omgivningarna, bada i 
poolen eller bara njuta av utsik-
ten från verandan. Efter lunch 
gör vi ytterligare en safari på jakt 
efter ”the big five” – leopard, le-
jon, elefant, noshörning och afri-

kansk buffel. Våra rangers och 
spårare har radiokontakt för att 
ge gästerna största möjlighet till 
spännande upplevelser. Gemen-
sam middag på lodgen.

Dag 3. MORGONSAFARI – AVRESA
En sista kort safaritur följd av 
frukost på lodgen, därefter buss-
resa till flygplatsen i Kapstaden. 
Lunch på egen hand längs vägen.

Dag 4 ANKOMST SVERIGE

Förläng resan med safari!

SAFARIFAKTA
Pris per person: 11 350 kr 
(del i dubbelrum).
Enkelrumstillägg: 2 700 kr.
PRISET INKLUDERAR:
• Transfer till och från Kap-
staden.
• Vatten på transferbussen.
• Dricks till chaufför.
• Två nätters boende på  
Sanbona Gondwana Lodge 
med helpension.
• Fyra safaris med guide.
Safaritillägget bokas på för-
frågan. Minsta antal deltaga-
re för genomförande: 8 per-
soner.

Guidad safari 
i öppna bilar.

Zebror.

Gepard.

1 – 4  
DEC
2017

Ta chansen att 
möta Afrikas vilda 
djur – öga mot öga.

Stellenberg Gardens.

Harold Porters  
botaniska trädgård.

Träffa  
pingviner!

Cellars- 
Hohenort.

Spektakulär 
natur.

Godahopps-
udden.

Karina Brozinic 
från Allt om 

Trädgård följer 
med på resan. 

23 NOV  
–  2 DEC  

2017

Odling i  
kåkstaden.

Papegoj-
blomma.

Protea.

Vingård i Stellenbosch.

” ”Jag älskar den unika och 
rika floran i Kapprovinsen 

och att man alltid kan få 
ett vackert berg som 

bakgrund i sina bilder!” 
Karina Brozinic


