
Sydafrika med Privata Affärer 2018
Välkomna på en resa som innehåller spännande viltsafari, vackra Kapstaden och intressanta studiebesök! Direkt efter land-
ning ger vi oss ut på spaning efter lejon och elefanter och två dagar senare möts vi av en kontrast i när vi besöker kommersiella 
Johannesburg som är Sydafrikas ekonomiska centrum. Vi flyger till Kapstaden som anses vara världens vackraste stad med Taf-
felberget i bakgrunden och där vi gör en heldagsutflykt till Godahoppsudden och en pingvinkoloni. I närheten ligger dalgångar 
med romantiska vingårdar i Cape dutch-stil. Under vår resa varvar vi safari och naturupplevelser med intressanta studiebesök 
hos företag med anknytning till Sverige.

Dag 1 Avresa från Skandinavien    tisdag 20 november
Avresa från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn.

Dag 2 Ankomst Sydafrika och safari  onsdag 21 november
Ankomst till Johannesburg på morgonen. Vi reser direkt mot ett riktigt safariäventyr
på Mabula Game Reserv, knappt 3 timmar norr om staden. Vi kommer fram lagom
till lunch och redan samma eftermiddag ger vi oss ut på den första safarituren där
vi spanar efter bland annat noshörningar, zebror, bufflar, elefanter och giraffer. I na-
tionalparken finns även rovdjur så som lejon och leopard. Mabula Game Reserv är
beläget i ett malariafritt område och vi bor i bekväma rum, med traditionella halmtak.
Vi äter en välkomstmiddag tillsammans.

Hotell: Mabula Lodge
Måltider: Lunch, middag

Dag 3 Safari     torsdag 22 november
En heldag safari. Vi väcks tidigt på morgonen för en första tur och åker sedan ut en
gång till på eftermiddagen. Det är på morgon och kväll som djuren är mest aktiva.
Mellan safariturerna finns tid till siesta vid lodgens pool eller kanske tar du tillfället i
akt att prova på en behandling på lodgens spa. Alla safariturer är i öppna jeepar med
naturreservatets specialistguider tillsammans med vår svensktalande guide.

Hotell:  Mabula Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Safari och besök hos svenska Ambassaden  fredag 23 november
För den morgonpigga finns möjlighet till ytterligare en safaritur. Efter frukost reser vi
tillbaka till Johannesburg och Pretoria. Pretoria är en av Sydafrikas tre huvudstäder
och är landets politiska centrum. Tidig eftermiddag besöker vi Sveriges ambassad.
Här får vi en introduktion till Sydafrikas ekonomi och utveckling, samt både möjlig-
heter och utmaningar som svenska företag har. Vi bor bekvämt i affärs och shopping-
distriktet Sandton en bit utanför Johannesburgs stadskärna.

Hotell: Protea Hotel Balalaika Sandton
Måltider: Frukost
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Avresa: 
20 november 2018
 
Antal dagar: 
10

Höjdpunkter: 
Viltsafari, studiebesök, 
Kapstaden, Godahoppsudden, 
vingårdar.

Tilläggsresa: 
Victoriafallen eller sol & bad

RESFAKTA
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Dag 5 Studiebesök och flyg till Kapstaden   lördag 24 november
Gruvnäringen är en av Sydafrikas absolut viktigaste industrier och de flesta har sin 
verksamhet i dennna provins. På förmiddagen besöker vi Sandvik där vi lär oss om 
gruvnäringens betydelse för Södra Afrika och hur råvarupriserna påverkar länderna. 
Vi flyger sedan två timmar söderut till vackra Kapstaden. Johannesburg är landets 
kommersiella centrum och Kapstaden livsnjutarens, modets och de kreativa entre-
prenörernas stad. Det unika och vackra läget mellan hav och berg gör staden mycket 
populär. Kapstaden är en av Sydafrikas tre huvudstäder och här har parlamentet sitt 
säte. Kvällen tillbringas på egen hand och valet av restauranger med mat i världs-
klass är många. Vi bor i stadsdelen Sea Point och från poolen har vi utsikt över At-
lanten. I närheten av hotellet finns en flera kilometer lång strandpromenad med fin 
solnedgångsutsikt.

Hotell: Protea Hotel Sea Point
Måltider: Frukost

Dag 6 Stadsrundtur i Kapstaden och studiebesök   söndag 25 noveber
Det gamla hamnområdet Waterfront har rustats upp till ett mycket trevligt turist-
stråk med många restauranger och affärer öppna tills sent på kvällen. År 2015 öpp-
nade H&M här med stadens bästa läge och affären är mycket välbesökt. På morgonen 
gör vi ett intressant studiebesök där vi får höra om hur H&M etablerade sin första 
Afrikabutik, hur de har expanderat i Sydafrika och hur de har fått sin personal att 
arbeta efter svenska värderingar. På väg härifrån gör vi en stadsrundtur och tar en 
promenad genom Company Gardens där vi passerar flera av Kapstadens historiska 
byggnader, bland annat parlamentet, presidentens officiella bostad och katedralen. 
Trädgården mitt i staden anlades år 1652 av ostindienfarare Jan van Riebeeck som 
etablerade den första handelsstationen här. Grönsakerna som odlades skulle förse 
förbipasserande skepp med proviant. Vi äter en lätt lunch tillsammans i parken. Vi 
åker också förbi det kända färgglada kvarteret Bo-Kaap där slavarna från Malacka-
halvön ursprungligen bodde. Under dagen åker vi även upp till Signal Hill som är en 
350 m hög utsiktsplats. Härifrån får vi en magnifik vy över hela Kapområdet.

Hotell: Protea Hotel Sea Point
Måltider: Frukost, lunch

Dag 7 Godahoppsudden och pingviner måndag 26 november
Vi följer Atlantkusten mot Kaphalvön på vägar med vidunderlig utsikt. Goda-
hoppsudden ligger i ett naturreservat, där floran och faunan bevarats precis som den 
såg ut år 1488 när Bartholomeu Dias rundade udden. Han ansåg att det nu fanns gott 
hopp om att nå Indien. Vi besöker både Godahoppsudden och Kapudden. Vegeta-
tionen kallas fynbos och består framför allt av proteabuskar. Många skepp misstog 
Cape Hangklip för Godahoppsudden och seglade av misstag in i denna vik. Den 
sydafrikanska pingvinen är utrotningshotad, men kolonin vid Boulders Beach har 
visat en positiv utveckling. Nu finns här över 3 000 pingviner. Här äter vi lunch på en 
servering vid havet med utsikt över False Bay. På väg in mot Kapstaden passerar vi 
Kaphalvöns äldsta vindistrikt, Constantia. Här finns ett flertal vingårdar och vi stan-
nar till vid en av de äldsta och vackraste som grundades redan på slutet av 1600-talet. 
I Kapstaden märks influenser från hela Afrika och ikväll äter vi på en restaurang som 
innehåller just detta: mat, sång och dans från Afrikas olika hörn.

Hotell: Protea Hotel Sea Point
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 8 Upptäck Kapstaden!   tisdag 27 november
Dag för egna aktiviteter. Du kan välja att spela golf, besöka den kända botaniska 
trädgården eller flanera på någon av stadens markander. Kanske tar du en tur till 
Robben Island, där Nelson Mandela satt 18 år i fängelse. Kapstaden var år 2014 värl-
dens designstad och här finns gott om butiker med lokala designers. Ett besök i Wa-
terfronten erbjuder de bästa shoppingmöjligheterna och här finns akvariet som visar 
det marina livet i Atlanten och Indiska Oceanen. Härifrån avgår även flera solned-
gångskryssningar och andra båtturer.

Hotell: Protea Hotel Sea Point
Måltider: Frukost 
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Dag 9 Vindistrikt och hemresa   onsdag 28 november
I dalgångarna inåt landet breder vinfälten ut sig och när vi ser vi flera namn på vin-

Dag 9 Vindistrikt och hemresa                 onsdag 28 november
I dalgångarna inåt landet breder vinfälten ut sig och när vi ser vi flera namn på vin-
gårdar som vi känner igen från Systembolaget. Vi svänger in vid Backberg Estate 
and Cellar i vindistriktet Stellenbosch. Här välkomnas vi ombord på en traktortur för 
att se hur druvorna odlas, lära om vilka som passar just i detta landskap och njuta av 
dalgångens vyer. Vi gör en vinprovning i vacker miljö under gårdens gamla ekar med 
fält av vinrankor framför oss. Längs vägen hit berättar vår guide om hur de franska 
hugenotterna under slutet av 1600-talet flydde undan religionsförtryck och fann en 
fristad i Sydafrika och utvecklade vinproduktionen. Efter en lättare lunch beger vi 
oss mot flygplatsen för vår resa hem mot Sverige.

Hotell: -
Måltider: Frukost, lätt lunch 

Dag 10 Hemkomst     torsdag 29 november
Hemkomst till Skandinavien
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*Pris gäller för prenumeranter av tidskriften Privata Affärer. För icke prenumeranter är priset 1 000 kr högre.

I priset ingår:
• Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn – Johannesburg - Kapstaden - Stockholm/Göteborg/Köpenhamn 
• Rum 7 nätter på tre- fyrstjärniga hotell
• Frukost alla dagar och 8 måltider 
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Svensktalande lokalguide under resan
• Representant från Privata Affärer under resan
• Bagageservice och dricks till bärare.
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Dessa är för närvarande cirka 4 700 kr. Vi 

förbehåller oss rätten att justera priset om flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljet-
teringsdagen, cirka 30 dagar innan avresa.

I priset ingår ej:
• Utflykter bokade på plats
• Måltider som ej nämns i resebeskrivningen
• Dricks till lokalguider och chaufförer

Frivilliga tillägg per person:
Avbeställningsskydd: 6 % av önskat försäkrat belopp
ERVs semesterförsäkring:  490 kr

Vi förbehåller oss rätten att justera i programmet. Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med 
lika standard.  Studiebesöken är inbokade men vi har rätt att ändra dessa närmare inpå ankomst ifall företa-
gen får förhinder.  

Observera de särskilda resevillkor som gäller för denna resa; 
www.thabelatravel.com/thabela-travel/resevillkor.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Dagar Dubbelrum Enkelrumstillägg

20 november 2018 29 november 2018 10 26 950 kr* 31 400 kr*


