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Avresa datum:
Varje söndag

Antal dagar: 
14 dagar

Höjdpunkter: 
Kruger nationalpark, 
Eswatini, Garden Route, 
Kapstaden 
Kombinera med: 
Victoriafallen, Botswana

RESFAKTA

Dag 1 Ankomst Johannesburg
Välkommen till det vackra Sydafrika! Ett äventyr vi sent ska glömma börjar så fort 
vi sätter ner fötterna i OR Tambo International flygplats i Johannesburg. Vår eng-
elska guide möter oss på flygplatsen för gemensam transport till vårt hotell. Idag 
tillbringar vi dagen med aktiviteter på egen hand. Du har många möjligheter att 
upptäcka denna vibrerande storstad på. Johannesburg är den största och folkri-
kaste staden i hela Sydafrika. Den är också en källa för den storskaliga guld och 
diamanthandeln, detta tack vare sitt läge på den mineralrika bergskedjan Witwa-
tersrand. Vill du bara återhämta dig från resan så kan finns det en trevlig pool att 
koppla av vid på hotellet.
Hotell: Protea Hotel Balalaika
Måltider: -

Dag 2 Mpumalanga
Efter en välsmakande frukost har det blivit dags att lämna fartfyllda Johannesburg 
bakom oss. Vi packar ihop och åker till en av landets tre huvudstäder, Pretoria, 
endast 5 mil ifrån Johannesburg. Här följer vi med på en givande rundtur med 
den kunniga lokalguiden. Beläget 1 360 möh är staden ett politiskt centrum och 
attraktiv hos lokalbefolkningen bland annat för sina universitet. Vår resa fortsätter 
till Mpumalanga-provinsen, även känd som ”Paradise Country”. Utanför bilfönstret 
flimrar mångfaldigt landskap förbi, vi befinner oss i den subtropiska regionen av 
Lowveld. Längs vägen kör vi förbi de karakteristiska städerna Dullstroom och Ly-
denburg. Till slut stannar vi till vid det magnifika Tom Long passet innan vi fortsät-
ter resan mot jordsbruksstaden Hazyview där vi ska tillbringa natten.  
Hotell: Perry’s Bridge Hollow 
Måltider:  Frukost

Dag 3 Panoramarutten
Idag vaknar vi upp med vacker natur runtomkring oss, vi avnjuter en tidig frukost 
innan vi ger oss ut på dagens äventyr. Det har blivit dags att ta del av den magiska 

Stora Sydafrikaresan
Att resa i Sydafrika är som att upptäcka en hel kontinent. På stora Sydafrikaresan börjar vi i landets ekonomiska 
centrum Johannesburg och reser hela vägen ner till “The Mother City” Kapstaden. Vi besöker bland annat vilddjuren 
i Krugerparken och lär oss mer om befolkningens spännande kultur i det lilla kungadömet Eswatini (tidigare Swazi-
land). Vi åker den kända naturlandskapsvägen Garden Route där vi besöker Knysna, Oudtshoorn, majestätiska vin-
landskap och avslutar i Kapstaden. I Kapstaden har vi gott om tid till att uppleva allt vad staden har att erbjuda.
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Panoramarutten, ”Panorama Route” är en ca 2 mil lång naturlandskapsväg som 
bjuder på vyer utöver det vanliga. Inom kort är vi vid Blyde River Canyon, en 26 km 
lång kanjon och Sydafrikas motsvarighet till Grand Canyon i Arizona, USA. Här 
ger vi oss ut och upptäcker djupa raviner, vackra vattenfall och ett flera makalösa 
utkiksplatser. Vid utsiktsplatsen Gods Window kan vi se Krugerparken i fjärran. Till 
eftermiddagen är vi tillbaka i Hazyview där vi tillbringar resten av dagen på egen hand. 
Det finns bland annat möjlighet till kvällssafari i Krugerperken för egen kostnad. 
Hotell: Perry’s Bridge Hollow 
Måltider:  Frukost

Dag 4 Kruger Nationalpark
Väckarklockan ringer tidigt. Vi är ivriga och vill komma iväg så fort som möjligt, 
med packade frukostpaket ger vi oss ut på vår första morgonsafari. I den förstklas-
siga Kruger nationalpark färdas vi i öppna safarifordon för att kunna se djuren som 
bäst, morgonen är också en bra tid att se djuren på då de är som mest aktiva. Vi blir 
som en del av det karakteristiska savannlandskapet och spanar rofyllt efter vild-
djuren. Kruger är en av världens största nationalparker och huseras över 150 olika 
däggdjur. En flock ivriga antiloper springer förbi oss och vi spanar efter ”The Big 
Five” (noshörning, buffel, lejon, leopard och elefant). Detta är även en fågelälskares 
paradis, här finns inga mindre än 500 olika fågelarter. Förhoppningsvis får syn på 
en ståtlig noshörning på grässlätten och får några finfina bilder på rullen. Eftermid-
dagen tillbringas på egen hand och du kan ge dig ut på ytterligare en safaritur på 
kvällen för egen kostnad.
Hotell: Perry’s Bridge Hollow
Måltider:  Frukost

Dag 5 Eswatini (tidigare Swaziland)
Idag fortsätter vår resa till det omtalade Eswatini (tidigare Swaziland), det minsta 
kungariket och staten i regionen. Eswatini är en av Afrikas äldsta monarkier och 
ligger vackert beläget mellan Sydafrika och Moçambique. Området är känt för sin 
vackra natur, hantverk och färgstarka inhemska kultur. Väl framme i Eswatini pas-
serar vi huvudstaden Mbabane och stannar till vid Ezulwini för en genuin, afri-
kansk shoppingupplevelse. Hemvävda korgar, pärlor och sniderier finns det gott 
om, att här införskaffa resans souvenirer är en god idé. Även om vistelsen i landet 
inte är väldigt lång så hinner vi lära oss mer om det charmiga folket i Eswatini och 
får en ordentlig inblick i deras traditioner.
Hotell: The Royal Villas
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 Zululand
Efter en välsmakande frukost så fortsätter vi resan söderut igenom Eswatinis varie-
rande landskap. Inom kort är vi tillbaka innanför Sydafrikas gränser igen. Vi åker 
vidare till Zululand där vi passerar många av deras traditionella, runda hyddor som 
står ståtligt placerade med magiska vyer i bakgrunden. Tillslut har vi kommit fram 
till dagen mål, det 960 km2 stora Hluhluwe-Umfolozi naturreservatet. Här väntar 
oss en enorm mångfald av både djur och växter, området är särskilt känt för dess 
skydd av svarta och vita noshörningar. Vi tas emot av öppna armar av hotellperso-
nalen och checkar in i en behagligt lugn oas. Efter incheckning finns det möjlighet 
till eftermiddagssafari i öppna fordon för egen kostnad.
 Hotell: Anew Hotel Hluhluwe
Måltider:  Frukost 
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Dag 7 Durban
Om vädret tillåter så börjar vi dagen med en vacker båttur på Lake St Lucia som 
inte ligger så långt ifrån naturreservatet. Sjön bidrar till att skapa en vacker 
miljö och i vattnet skvalpar många krokodiler och flodhästar. Efter en mysig 
båttur fortsätter vi vår resa mot Durban, KwaZulu - Natal provinsens största 
stad med ett behagligt subtropiskt klimat. På vägen passerar vi Zulu-Kraals, eu-
kalyptusplantager och sockerrörsfält. När vi kommer fram så tillbringas vi res-
ten av dagen på egen hand. Landskapen har ändrats och vi slås av gyllenbruna 
stränder och turkost, livligt vatten. Havet här är annorlunda än den någorlunda 
stilla Östersjön,  vi ser en och annan vågsurfare när vi går längsmed den kända 
strandpromenaden. 
 Hotell: Protea Umhlanga 
Måltider:  Frukost 

Dag 8 Knysna
Idag åker vi i gemensam transport till Durban flygplats för en kort flygresa* söde-
rut till Port Elizabeth. När vi landar möter vår lokalguide upp oss och när alla har 
kommit fram börjar vi vår resa västerut, längs med vackra Garden Route, vars kän-
da sträcka följer kusten av den Indiska Oceanen. Vi färdas genom bergspass och 
vackra skogar. Efter ett tag når vi den spektakulära nationalparken Tsitsikamma 
och välomtalade Storms River Mouth. Till slut har vi nått dagens mål och checkar 
in på vårt hotell i Knysna. Knysna är en vackert belägen kuststad och känd för sina 
smaskiga ostron, staden ligger inbäddad i Knysna Lagun i hjärtat av Garden Route. 
*Flyg ingår ej, kom ihåg att boka ett flyg som ankommer till Port Elizabeth senast 
kl. 11.00.
 Hotell: Rex Hotel Knysna  
Måltider: Frukost

Dag 9 Knysna
Efter en välsmakande frukost så har det blivit dags för en härlig naturupplevelse. 
Vi reser in i magiska skogen Knysna, där flera elefanter håller till.  Där lär vi oss om 
hur människor arbetade förr i skogen, om hetsiga elefantjakten och upptäckten av 
guld. Vi besöker det enorma trädet Dalene Matthee Big Tree Memorial, döpt efter 
författaren Matthee som skrivit fyra böcker om Knysna. På Diepwalle Tea Garden 
äter vi en traditionell lunch innan vi besöker Forest Legends Museum. Där fasci-
neras vi av gamla redskap och ångmotorn Old Suzie. Vi besöker det första hållbara 
huset i skogen, förr bebott av en skogsmästare.  Middag serveras på Drydock Res-
taurant som är känd för sina smakrika rätter gjorda på lokala och färska råvaror. 
 Hotell: Rex Hotel Knysna  
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 10 Oudtshoorn
Idag beger vi oss vidare vårt äventyr till staden Oudtshoorn, ett centrum för Syd-
afrikas strutsindustri och generellt känt som strutsarnas huvudstad. När vi kör 
igenom Outeniquapasset bjuds det på oförglömliga vyer och krokiga vägar. När 
vi kommer fram i Oudtshoorn besöker vi en de kända strutsfarmarna. På strutsfar-
men följer vi med en guidad tur där vi får lära oss mer om dessa fascinerande djur. 
Som världens största fågel kan strutsen väga upp till 150 kg och lägger ägg som är 
omkring 15 cm långa. Efter ett lärorikt besök på strutsfarmen så åker vi vidare till 
de spektakulära kalkstensgrottorna Cango Caves. Detta är ett av världens under-
verk och har helt skapats av naturens erosion under hundratals år, vi följer med på 
en spännande guidad tur i grottorna.
 Hotell: Hlangana Lodge 
Måltider:  Frukost, lunch
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Dag 11 Kapstaden
Idag kan du börja dagen med en surikatsafari för egen kostnad. Här bevittnar vi 
hur de försiktigt kryper ut ur sina hålor och börjar lapa sol. Efter en välsmakande 
frukost packar vi ihop oss och fortsätter ännu längre söderut. Vi kör förbi öken-
landskapet ”Little Karoo” och vidare till Barrydale. I Barrydale kan vi vid intresse 
besöka en lokal jordbruksskola, prata med barn och lärare, och i klassrummet lära 
oss mer om det lokala bondesamhället. Vi lämnar Barrydale igen och ser utanför 
bilfönstret områden med strutsfarmar, vinodlingar och olika slags fruktodlingar. 
Dagens mål är landets ”Mother City”, underbara Kapstaden.  
 Hotell: President Hotel  
Måltider:  Frukost 

Dag 12 Kapstaden
Att vakna upp i en av världens vackraste städer ger en extra bra start på dagen. Här 
finns ett helt hav med upplevelser som väntar på oss utanför ytterdörren. Idag ska 
vi upptäcka denna vibrerande stad på egen hand. Här kan du till exempel utforska 
det karakteristiska Taffelberget för egen kostnad. Utsikten som möter dig på top-
pen av berget är en fantastisk 360 graders panoramavy över staden. Även om det 
inte är en väldigt stor stad till sin yta så är Kapstaden fylld med sevärdheter, kultur-
märkta platser, populära barer, moderna kaféer och restauranger samt färgstarka 
marknader med vackert trä och hantverk av olika slag. Vill du hellre bara slappna 
av och ta det lugnt så finns det ett flertal vackra stränder nära till hands. Till kvällen 
får vi smaka på vad Kapstadens kök har att erbjuda. 
 Hotell: President Hotel   
Måltider:  Frukost, middag

Dag 13 Kapstaden/ Godahoppsudden
Idag har det blivit dags för en guidad heldagsutflykt till den imponerande Kaphalv-
ön. Ett område som bjuder på ett av världens vackraste kustlandskap. Vi utforskar 
Sea Point, det vackra kustsamhället och fiskebyn Hout Bay där du kan följa med på 
en båttur till Seal Island för egen kostnad. Vår kunniga guide delar med sig av plat-
sernas fascinerande historia och vi åker så långt ner vi kan på Godahoppsudden 
(Cape Point). Här säger seden att Atlanten och Indiska Oceanen möts. Trots den 
kraftiga blåsten på udden så tar vi oss allra högst upp till den gamla fyren. När vi 
lämnar Cape Point så passerar vi den historiska flottbasen i Simons Town och stan-
nar till vid pingvinerna i Boulders Beach. Vi fortsätter förbi fiskstaden Fish Hoek 
och surfparadiset Muizenberg med sin 19 km långa strand.
 Hotell: President Hotel   
Måltider:  Frukost 

Dag 14 Avresa Kapstaden
Passa på att shoppa lite innan avfärden till flygplasten eller koppla av på vårt cen-
trala hotell. Vi samlas för att checka ut och får transfer till flygplatsen för att påbörja 
vår hemresa mot Skandinavien eller kanske ansluter vi och reser vidare med annan 
grupp. 
 Hotell: -  
Måltider: Frukost 
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Prisuppgifter 

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

Avresa varje söndag i mån av tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information. 

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen,
•  13 nätter på 3-4*hotell inklusive frukost,
• Engelsktalande guide.

I priset ingår ej:
• Inrikesflyg Durban-Port Elizabeth (bokas på egen hand och tänk på att boka flygning med landning innan 11:00),
• Internationella 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 7 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 14 dagar är 651 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 månad Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

februari - april 2023 14 dagar 29 500 kr 35 600 kr

maj - juli 2023 14 dagar 27 400 kr 32 600 kr

augusti - december 2023 14 dagar 29 950 kr 36 250 kr

januari - februari 2024 14 dagar 29 500 kr* 35 600 kr*


