
Sydafrikas vildmark
Följ med på vår resa till Sydafrika med svensk guide. Vi inleder i Drakensberg med oförglömliga vyer längs Blyde River Canyon. 
Därefter åker vi på safari i Krugerparken och spanar efter ”the big five”. I det lilla kungadömet Eswatini passerar vi vackra land-
skap med traditionella afrikanska byar utspridda längs kullarna, och lär oss om befolkningens kultur. Där besöker vi även ett 
biståndsprojekt som Thabela Travel stödjer. I St Lucias våtmarksområde, som finns med på världsarvslistan, åker vi på solned-
gångskryssning och ser flodhästar och krokodiler. Det blir även sköna bad i Indiska Oceanen, och stadsrundturer i Durban och Pretoria.

Dag 1   Avresa från Skandinavien                   
Avresa från Skandinavien på eftermiddagen.

Dag 2  Ankomst till Sydafrika                        
Välkomna till Sydafrika! Efter landning beger vi oss norrut till Pretoria som är en av 
Sydafrikas tre huvudstäder. Vi börjar med ett besök på Voortrekker Monumentet 
där vi ser den största marmorfrisen i världen. Den illustrerar Boernas utvandring 
från Kapområdet när britterna tog över makten och förbjöd slaveriet. De råkade ut 
för många svårigheter längs vägen och deras historia är som en spännande saga. 
Det var vid Church Square som de första byggnaderna uppfördes. Naturligtvis 
står Paul Kruger staty på torget. Han var president i Sydafrikanska Republiken på 
slutet av 1800-talet. Guld hittades utanför Johannesburg och massvis med invand-
rare kom för att pröva lyckan. Då Kruger vägrade ge dem medborgliga rättigheter 
utbröt Boerkriget mot England. Boerna tvingades kapitulera och 1910 bildades 
Sydafrikanska Unionen. Från Union Buildings, som är regeringsbyggnaden, har 
vi utsikt över hela staden. Till eftermiddagen checkar vi in på vårt hotell i Sandton, 
Johannesburg.

Hotell: Protea Hotel Balalaika 
Måltider: Lunch, middag

Dag 3  Johannesburg – Panoramarutten  
Tidig morgon ger vi oss av österut mot Drakensbergen. Drakensbergen är en 
högplatå med flera fina utsiktsplatser över Blyde River Canyon och kallas därför 
för ”Panoramarutten”. Efter en välsmakande lunch besöker vi Bourke´s Luck Pot-
holes där vi ser 15 miljoner år gamla jättegrytor. De har bildats av virvlar som 
uppstår när Treur och Blyde River förenas. Vi tar en promenad vid Three Ronda-
wels, där vi har vacker utsikt över Blydepoort Dam. En rondawel är en traditionell 
hydda och här finns tre klippformationer som ser precis ut som sådana.
Hotell: Graskop Hotel  
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Dag 4 Ravin och eftermiddags safari                   
Inte långt ifrån vårt hotell ligger Graskop ravinen som vi utforskar under för-
middagen. I en mordern lift åker vi över 50 meter ner i ravinen där vi omges av 
tätbevuxen skog och vacker natur. Här nere väntar oss en spännande promenad 
där vi får lära mer om landets flora. Vi går på bekväma trädäck med träden och 
växterna nära intill. Väl uppe på toppen igen tar vi plats på en restaurang som 
blickar ut över ravinen för en gemensam lunch. Mätta och belåtna fortsätter vi 
mot dagens slutmål, Krugerparken. Här tar vi plats i öppna safarifordon och åker 
på vår första safari i landet. I skymningen kryssar vi fram mellan vattenhål och 
vattenhål där vi börjar bekanta oss med landets fascinerande djurliv. I lagom tid 
till middagen har vi åkt ut ur parken och checkar in på vår nya, trevliga lodge. 
Vi går igenom vår safarilista och glädjer oss åt hur många djur vi redan stött på.
Hotell: Protea Hotel Kruger Gate 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5  Safari i Krugerparken                 
Redan i gryningen ger vi oss av i öppna safarifordon till Krugerparken med fru-
kost nedpackat från hotellet. Djuren är mest aktiva tidigt på morgonen och under 
skymningen. Krugerparken har fått sitt namn efter den forne presidenten Paul 
Kruger, som i slutet av 1800-talet ville skydda parken och dess vilda djur. Om alla 
hjälps åt att speja hittar vi kanske ”The Big Five” (lejon, leopard, elefant, noshör-
ning och vattenbuffel). Vi gör som djuren och tar siesta mitt på dagen. Framåt 
eftermiddagen ger vi oss av på ytterligare en safaritur. Vi kör förbi många ståt-
liga djur och stannar till för att iaktta en flock elefanter en bra stund. Förutom 160 
olika däggdjursarter lever här också 500 fågelarter, så det gäller att ha kikaren 
nära till hands. När mörkret faller börjar vi dra oss tillbaka till lodgen i lagom tid 
till middagen. 
Hotell: Protea Hotel Kruger Gate
Måltider: Frukost, middag

Dag 6 Krugerparken – Eswatini            
Utcheckning efter frukost då vi börjar vår resa genom Mpumalanga provinsen 
mot det lilla kungadömet Eswatini (Swaziland). Vi ser odlingar med litchi, bana-
ner och mango längs vägen. Eswatini ligger till största del omringat av Sydafrika 
och är inte mycket större än Värmland. Landet blev ett självständigt kungadöme 
år 1968 och Mswati III är regerande kung. På landsorten bor majoriteten av be-
folkningen i hyddor och försörjer sig på traditionellt jordbruk. Terrängen är ber-
gig vilket gör att landet upplevs större än det är. Här finns många grönskande 
dalar och vackert landskap. Swazifolket är ett älskvärt och vänligt folk som mer 
än gärna välkomnar turister både till landet och till sin kultur. Byn, som är som 
ett utomhusmuseum har en huvudbyggnad, kallad Indlunkulu. Denna hydda 
kallas även mormors/ farmors hus där hon har både sitt kök och förråd. Vi stan-
nar till vid ett glasbruk som startades av en svensk organisation 1979, Ngwena 
glas-fabrik. Här produceras allt med återvunnet glas som lokalbefolkningen hjäl-
per till och samlar in från hela Swaziland. Till eftermiddagen checkar vi in på 
vårt hotell som ligger vackert beläget i Ezulwini Valley (himmelrikesdalen).
Hotell: Lugogo Sun
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 7 Eswatini - safari i Hluhluwe - St Lucia         
Idag återvänder vi till Sydafrika, denna gång genom södra gränsen och det om-
råde som kallas Zululand. Dagens slutmål är St Lucia som är en populär semes-
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terort vid Indiska Oceanen. Här är det inte ovanligt att se flodhästar på gatorna. 
Längs vägen passerar vi Hluhluwe nationalpark där en mysig picknick-lunch 
har dukats fram åt oss vid floden. Efter lunch väntar oss spännande safari där vi 
njuter av djuren, fåglarna och det böljande landskapet från våra öppna safarifor-
don. Detta är Afrikas äldsta nationalpark och är känd för sina noshörningar. På 
slutet av 1800-talet fanns det bara ett fåtal flockar kvar av den sydliga vita nos-
hörningen. Idag anses den inte längre vara utrotningshotad, mycket på grund av 
Hluhluwes skyddsåtgärder. 
Hotell: Elephant Lake Hotel 
Måltider: Frukost, picknick-lunch

Dag 8 Båttur i St Lucia                      
Till förmiddagen åker vi på båtsafari i St Lucias våtmark. Tack vare dess unika 
ekosystem är området med på Unescos världsarvslista och är en naturälskares 
paradis. Bland mangroveträsken finns det gott om flodhästar, krokodiler och fåg-
lar. Mellan november och februari varje år samlas här jättesköldpaddor längst 
kusten för att häcka efter sin långa resa längs den afrikanska kusten. Det finns 
möjlighet att boka på en kvällsutflykt (då det är lågvatten) för att se när de kom-
mer upp på stränderna för att lägga sina ägg. Havslädersköldpaddan är världens 
största, och även den lite mindre ”oäkta Karettsköldpaddan” på 100-200 kg läg-
ger ägg på stränderna här. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer informa-
tion om tilläggsutflykten.  
Hotell: Elephant Lake Hotel 
Måltider: Frukost

Dag 9 St Lucia - Zulukultur och Durban             
Idag reser vi vidare till Shakaland där vi får lära oss mer om zulukulturen. Syd-
afrikas största folkgrupp lever här i Zululand. På början av 1800-talet var Shaka 
zulufolkets mäktiga kung. Han kallades den svarte Napoleon och erövrade ett 
område som motsvarade halva nuvarande Sydafrika. Zulunationen lever efter de-
ras uråldriga traditioner än idag, något vi denna dag bevittnar på nära hål. 
Hotell: Shakaland
Måltider: Frukost, middag

Dag 10 Durban               
Vi checkar ut och fortsätter resan mot kuststaden Durban. Under vägen mot ho-
tellet stannar vi till för en trevlig stadsrundtur i Durban. Många indier invand-
rade till Durban för att arbeta på sockerrörsplantagen på slutet av 1800-talet, deras 
influens präglas fortfarande i området. I Durban finns även Sydafrikas största hamn. 
Eftermiddagen tillbringar vi på egen hand. Passa på att ta några sköna dopp i In-
diska Oceanien eller bara njut vid hotellets pool. Avslutningsmiddag på kvällen.
Hotell: Umhlanga Ridge
Måltider: Frukost, middag

Dag 11  Avresa från Sydafrika                   
Många minnen rikare åker vi under tidig morgon till flygplatsen i Durban där 
vi påbörjar vår resa hem igen. Med en mellanladning i Europa längs vägen är vi 
framme i Skandinavien redan under sen kväll.
Hotell: -
Måltider: Frukost
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*Program och pris är preliminärt, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Flyg Stockholm/Köpenhamn/Göteborg – Johannesburg med retur från Durban. 
• Klimatkompensation för flyg.
• Rum 9 nätter på tre-fyrstjärniga hotell.
• Frukost alla dagar och 12 måltider.
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning.
• Svensktalande guide.
• Bagageservice och dricks till bärare.
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Dessa är för närvarande cirka 3 500 kr. Vi förbe-

håller oss rätten att justera priset om flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsda-
gen, cirka 30 dagar innan avresa.

I priset ingår ej:
• Dricks till chaufförer och guider.
• Utflykter bokade på plats.
• Dryck.
• Avbeställningsskydd.
• Reseförsäkring.

Utflykten sköldpadds-spårning kostar 1 150 kr per person. Utflykten är 6-7 timmar lång och kväll/nattetid. Det går 
aldrig att garantera att vi får syn på sköldpaddorna.

ERV avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället för att vara giltigt. Pris är 6% av önskat belopp.
Boka reseförsäkring, som är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 11 dagar: 495 kr per person.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli 
strandsatta. Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar och hotellbyten, till hotell med lika standard.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

2 november 2020 12 november 2020 11 32 950 kr* 37 950 kr*

23 februari 2021 5 mars 2021 11 32 950 kr* 37 950 kr*
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