Tilläggsresa Kapstaden
Förläng din resa i Afrika med några dagar i en av världens vackraste städer,
Kapstaden. Här tar vår kunniga lokalguide med oss till Godahoppsuddens slående vyer, till pingvinkolonin i Boulders Beach och i de frodiga vinlandskapen väntar smakupplevelser som vi tidigare bara kunnat drömma om. Med dess närhet
till naturen får vi i Kapstadens pulserande stadsliv det perfekta avslutet på resan.
Dag 1 Ankomst Kapstaden 				
På flygplatsen i Kapstaden väntar vår lokalchaufför oss i ankomsthallarna för
transport till hotellet. Bergen som omfamnar staden skapar en härlig stämning.
Vi checkar in på vårat hotell som ligger i det säkra området Sea Point vid Atlantkusten. Vi bor nära några av Kapstadens vackraste stränder och har det ultimata
solnedgångsläge. Till kvällen börjar vi på egen hand utforska stadens förstklassiga kök.
Hotell: The Hyde Hotel
Måltider: Dag 2 Kapstaden/ Godahoppsudden			
Med en god frukost i magen gör vi oss redo för dagens guidade dagsutflykt. Idag
åker vi till Godahoppsuddens magnifika stränder och hisnande vyer. Vi ger oss
ut på den dramatiska Atlantkusten mot Kaphalvön, ett av världens mest natursköna områden. Efter en stund når vi stadsdelen Hout Bay där det finns möjlighet för en uppfriskande båttur för egen kostnad. Framme vid Kapuddens naturreservat är vegetationen slående. Den kallas för fynbos och består framför allt av
proteabuskar. Floran och faunan har bevarats precis som det såg ut år 1488 när
Bartholomeu Dias rundade udden. Efter besöket på Godahoppsudden hälsar vi
på hos de utrotningshotade pingvinerna på Boulders Beach. Det är fascinerande
att se hur pingvinerna lever här på varmare breddgrader. När vi styr kosan tillbaka mot hotellet stannar vi till i Kirstenbosch botaniska trädgård för en mysig
promenad igenom växtligheten.
Hotell: The Hyde Hotel
Måltider: Frukost
Dag 3 Kapstaden/ Vindistrikten				
Vi vaknar upp i närheten av det ståtliga Taffelberget och bara njuter av utsikten
en stund till morgonkaffet. Efter frukost är det dags att åka ut till de tjusiga vindistrikten. Här väntar något vi bara kan drömma om i Sverige. Vi ger oss ut på en
vacker sträcka som slingrar sig till hjärtat av Sydafrikas vinregion. Från bilfönstret bevittnar vi fantastiska bergskedjor, ett lummigt landskap där vingård efter
vingård avlöser varandra. Att Sydafrika har bra viner, det är det ingen tvekan
om, idag får vi uppleva det på nära håll. Vårat äventyr börjar i vinområdet Paarl,
vi åker sen vidare till Franschhoek vid sidan av Drakensbergen och når tillslut
Stellenbosch. Stellenbosch är landets näst äldsta stad som upptäcktes redan år
1679 och symboliserar idag hjärtat av Sydafrikas vinregion. Staden är uppkallad
efter sin grundare Simon van der Stel. Efter många smaksensationer åker vi tillbaka till hotellet och tillbringar resten av dagen på egen hand.
Hotell: The Hyde Hotel
Måltider: Frukost
Dag 4 Kapstaden/ Ledig dag 					
Ledig dag för egna aktiviteter, möjligheterna är oändliga.
Hotell: The Hyde Hotel
Måltider: Frukost
Dag 5 Avresa Kapstaden 					
Idag har vårat spännande äventyr nått sitt slut, i gemensam transport tillbaka till
flygplatsen i Kapstaden påbörjar vi vår resa tillbaka till Skandinavien igen.
Hotell: Måltider: Frukost, middag
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Prisuppgifter
Ankomst

Hemresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

Dag 1

Dag 5

5 dagar

5 950 kr

7 750 kr*

*Vissa utflykter är baserade på minst 2 resenärer. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Rum 4 nätter på fyrstjärniga The Hyde Hotel i ett standardrum inklusive frukost.
•
Transport flygplats / hotell / flygplats.
•
Utflykter enligt resebeskrivningen.
•
3 vinsmakningar samt 1 guidad tur i vinkällare.
I priset ingår ej:
•
Flyg och flygskatter.
•
Aktiviteter bokade på egen hand.
•
Dricks.
•
Måltider och dryck.
•
Båttur i Hout Bay under Godahoppsutflykten.
•
Reseförsäkring.
•
Avbeställningsskydd.
Ett flygtilägg kan tillkomma beroende på var orginalresan slutar och hur nära inpå avresa som tilläggsresan bokas,
vänligen kontakta Thabela Travel för vidare information om detta.
Observera att inga bokningar är gjorda i dagsläget, pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.
Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Utflykterna arrangeras med engelsktalande guide och försigår tillsammans med andra, internationella resenärer.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli
strandsatta.
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