
Antal dagar: 
5

Höjdpunkter: 
Godahoppsudden, vindistrik-
ten, kåkstadstur

Kombinera med: 
Mauritius, Victoriafallen

RESFAKTA
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Dag 1  Ankomst Kapstaden
Välkommen till Kapstaden! Vid ankomst till flygplatsen väntar gemensam trans-
port till hotellet. Direkt slås vi av magiska vyer och ett pulserande stadsliv. På ho-
tellet gör vi oss redo för vår första guidade tur i Sydafrika. Vår lokalguide hämtar 
upp oss och vi börjar dagens upptäcktsfärd rätt in i hjärtat av den pulserande sta-
den. Vi passerar ståtliga byggnader och tar del av många berättelser från den kun-
niga guiden. Vi lär oss om Godahoppsfästningen, St Georges Cathedral, den ka-
rakteristiska stadsträdgården Company Garden och når inom kort Malay Quarter, 
även känd som Bo-Kaap. Det var här de första malajerna bosatte sig när de anlände 
till Kapstaden. Efter vår lärorika tur finns det möjlighet att åka upp på Taffelberget 
för egen kostnad, där väntar makalösa vyer man tidigare bara kunnat drömma om.
Hotell:  The Hyde Sea Point  
Måltider:  -

Dag 2  Kapstaden/ Kapudden
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 natur-
sköna områden. Efter en stund når vi stadsdelen Hout Bay där det finns möjlig-
het för en uppfriskande båttur för egen kostnad. Framme vid Kapuddens na-
turreservat 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. Kanske en flock nyfikna babianer
iakttar oss på håll. 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 Sea Point 
Måltider:  Frukost

Följ med oss och upptäck vackra Kapstaden. Här tar vår kunniga lokalguide med oss på spännande rundturer till stadens 
gömda ögonstenar och delar många berättelser om dess fascinerande historia. Vi tar del av Kapstadens pulserande 
stadsliv, vackra natur och goda viner. Under resan besöker vi bland annat Godahoppsudden, pingvinerna vid Boulders 
Beach, vindistrikten och bekantar oss med människorna i kåkstäderna där vi får lära mer om landets traditionella levnad-
sätt. På tur igenom stadskärnan besöker vi flera monument och kan åka upp på toppen av det majestätiska Taffelberget.

Kapstaden med engelsk guide
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Dag 3  Kapstaden/ vindistrikten
Vi vaknar upp vid 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 be-
vittnar vi fantastiska bergskedjor, ett lummigt landskap där vingård efter vin-
gård avlöser varandra. Att Sydafrika har bra viner, det är det ingen tvekan om,
idag får vi uppleva det på nära håll. Vårt äventyr börjar i vinområdet Paarl där vi
börjar med en första vinprovning och rundtur, vi åker sen vidare till Franschhoek
vid sidan av Drakensbergen där en andra vinprovning väntar och tid för lunch
på egen hand. Tillslut når vi 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 och vi får
en sista vinprovning. Efter många smaksensationer åker vi tillbaka till hotellet
och tillbringar resten av dagen på egen hand.
Hotell:  The Hyde Sea Point 
Måltider:  Frukost

Dag 4  Kapstaden/ kåkstadstur 
Dagens guidade tur tar oss genom Sydafrikas många historiska faser. Vi tas med 
till district six och landets mörkaste historia apartheid, till det nya Sydafrika när 
Nelson Mandela släpptes från fängelset och vad som har hänt därefter. Idag får 
vi möjligheten att interagera, mingla och utbyta kulturella värderingar med lokal-
samhället. På det traditionella afrikanska sättet välkomnas vi till stadsdelen Langa 
och får smaka på Shebeen, en traditionell öl . Vi reser genom samhället och ser 
hur de olika delarna ändras drastiskt, här och var lyser ett lite lyxigare liv igenom 
ridån. Det är fascinerande att ta del av vardagen på nära håll. Omkring lunchtid 
är vi tillbaka på hotellet och tillbringar resten av dagen på egen hand. Det är lätt 
att ta sig runt i staden för att upptäcka deras trevliga restauranger och varierande 
marknader. 
Hotell:  The Hyde Sea Point   
Måltider:  Frukost

Dag 5  Avresa Kapstaden
Nu har detta äventyr nått sitt slut. Till frukost delar vi många spännande historier 
innan vi packar ihop oss. Vi får transport till flygplatsen i Kapstaden där det är dags 
att säga hejdå och fortsätta resan på egen hand, eller åka tillbaka till Skandinavien 
igen.  
Hotell:  -  
Måltider:  Frukost
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Prisuppgifter 

Avresa varje dag beroende på tillgänglighet, vänligen bekräfta avresedatum med Thabela Travel.

*Preliminärt pris och program, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden och utflykter som anges i resebeskrivningen
• 4  nätter på 3-4* hotell/ lodger inklusive frukost.
• Engelsktalande guide. 

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter.
• Dryck
• Dricks

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabela-
travel.com/klimatkompensation.

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av 
försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval bagageskydd som är ett 
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 5 dagar är 281 kr per person.

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

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

april - oktober 2020 5 dagar 6 400 kr 8 600 kr 

november 2020 - april 2021 5 dagar 7 650 kr* 10 400 kr* 


