Kapstaden och Garden Route

Vår rundresa börjar i Kapstaden som erbjuder en behaglig kombination av stadsliv och vacker natur. Här väntar
magiska vyer på Godahoppsudden, lärorika besök hos människorna i kåkstäderna och vi bor bekvämt i kända V/A
Waterfront. Under resan norrut följer vi Indiska Oceanen med stopp vid trevlig kuststad. Innan vi når frodiga Garden Route åker vi på spännande safari. Vi fortsätter sedan förbi böljande landskap och långa sandstränder. När vi
passerat torra halvökenområdet åker vi söderut igen, denna gång på Sydafrikas egna Route 66 där vi avslutar med
kulinariska upplevelser på sköna vingårdar. Resan sker i samarbete med DN-erbjudanden.

Dag 1 Avresa mot Sydafrika 				
Avresa från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn på eftermiddagen.
Dag 2 Ankomst Sydafrika				
Vid ankomst till Kapstaden möter vår guide oss i ankomsthallen på flygplatsen. I
mån av tid gör vi en stadsrundtur på väg till hotellet. Vi stannar till vid Company
Gardens och promenerar i trädgården som anlades år 1652 av Jan van Riebeeck.
Grönsakerna som skulle förse förbipasserande skepp med proviant odlades här.
Vi går förbi parlamentet och presidentens officiella kontor. Kapstaden är en av Sydafrikas tre huvudstäder. Vi passerar Godahoppsfästningen som är en av de äldsta
byggnaderna i Södra Afrika. Innan vi checkar in på hotellet åker vi till en vacker
utsiktsplats varifrån vi ser hela Kapområdet. Till kvällen lär vi känna medresenärerna under välkomstmiddagen. Vi bor trevligt på det anrika hotellet Portswood Hotel med alla V/A Waterfronts attraktioner nära till hands.
Hotell: Portswood Hotel
Måltider: Middag
Dag 3 Kapstaden – Godahoppsudden 			
Vår första dag i Sydafrika börjar utmed Atlantkusten mot Kaphalvön på vägar
med vidunderlig utsikt. Godahoppsudden 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. Vegetationen kallas fynbos och består framför
allt av proteabuskar. Vi äter lunch på en fiskrestaurang med utsikt över False Bay.
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.
Hotell: Portswood Hotel
Måltider: Frukost, lunch
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RESFAKTA
Avresor:
27 oktober 2019, 14 november 2019,
26 december 2019, 12 januari 2020,
23 februari 2020
Antal dagar:
12 dagar
Höjdpunkter:
Kapstaden, Godahoppsudden
bad i Indiska Oceanen, Knysna,
vingårdar, Safarilodge
Tilläggsresor:
Big Five Safari, Victoriafallen
och safari, Mauritius, Zanzibar

Dag 4 Kapstaden – Kåkstadstur				
Den folkgrupp som i Sydafrika kallas färgad härstammar från Malackahalvön i
Sydostasien. Nästan alla färgade bor omkring Kapstaden, där den ursprungliga
kolonin låg. Kåkstäderna utanför Kapstaden har vuxit okontrollerat sedan början av 90-talet. Vi besöker först District 6 Museet som handlar om ett område
för färgade som revs på 70-talet och förklarades ”vitt”. Därefter åker vi ut till ett
kåkstadsområde för besök vid ett biståndsprojekt som Thabela Travel stödjer.
Majoriteten av invånarna i Kapprovinserna är svarta och tillhör xhosafolket. Deras
språk med flera klickljud känner alla som har lyssnat på sångerskan Miriam Makeba
igen. I Langa brukar vi under vår guidade promenad bli inbjudna till flera hem.
Hotell: Portswood Hotel
Måltider: Frukost
Dag 5 Kapstaden – Ledig dag			
Dag för egna aktiviteter. Besök kanske den kända botaniska trädgården Kirstenbosch eller någon av stadens markander. Ta en tur till Robben Island där Nelson
Mandela satt 18 år i fängelse eller ta linbanan upp på Taffelberget för magiska
vyer. Utanför ytterdörren i V/A Waterfront erbjuds de bästa shoppingmöjligheterna och här finns akvariet som visar det marina livet i Atlanten och Indiska
Oceanen. Härifrån avgår även solnedgångskryssningar och andra båtturer.
Hotell: Portswood Hotel
Måltider: Frukost
Dag 6 Kapstaden – Hermanus – eftermiddagssafari
Vi lämnar Kapstaden och åker norrut längs Indiska Oceanen. Kuststaden Hermanus är omgiven av majestätiska berg och har en spektakulär naturlig skönhet,
här gör vi ett trevligt stopp. Det finns många butiker och marknader att utforska.
Staden erbjuder även världens bästa landbaserade valskådning, har vi tur kan
vi se skymten av val ute till havs. Vi fortsätter vår resa mot dagens slutmål, en
trevlig safarilodge i Albertina. Incheckning till eftermiddagen innan vi ger oss
ut på en första safaritur med solnedgången i bakgrunden. I öppna safarifordon
spanar vi efter djuren tillsammans med en erfaren safariguide. Här lever fyra av
The Big Five, alla förutom leopard. Tillbaka på lodgen väntar gemensam middag.
Hotell: Garden Route Game Lodge
Måltider: Frukost, middag
Dag 7 Garden Route – Knysna
Vi åker på safari i gryningen. Förutom giraffer, zebror och elefanter lever här
även den vita noshörningen. Vi iakttar den på säkert avstånd. Idag finns det fem
noshörningsarter, två av dem lever i Afrika och tre i Asien. Vit noshörning heter
egentligen trubbnoshörning och är inte alls vit, genom skydd och bra förvaltning lever den tryggt i flera delar av landet. Efter utcheckning fortsätter vi vår
resa österut mot Garden Route, Mossel Bay sägs vara början till Garden Route
vars namn kommer från det gynnsamma klimatet som gör att växter frodas för
fullt. Vi följer en av Sydafrikas vackraste kuststräckor påväg mot dagens mål, lagunstaden Knysna. Shoppingmöjligheterna är goda och i lagunen odlas många
ostron som importeras till världens alla hörn. Till kvällen serveras en god middag och för den som äter fisk faller det sig naturligt på menyn idag.
Hotell: Premier Hotel Knysna
Måltider: Frukost, middag
Dag 8 Knysna – båtutflykt och bad i Indiska Oceanien 		
Idag åker vi på en mysig båttur till naturreservatet Featherbed. Vid Knysna rinwww.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
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ner fem floder ut från Outeniquaberget och möter Indiska Oceanens havsvatten.
Dem bildar en flodmynning/lagun med två uddar, Knysna Heads. Featherbed är
ett privatägt naturreservat som ligger på Knysna Heads västra udde och hit kan
man endast ta sig med båt. Vi får en guidad vandring genom reservatet följd av
en riklig lunchbuffé. Till eftermiddagen åker vi till grannstaden Plettenberg Bay.
Plett som orten kallas i folkmun är känt för de vidsträckta sandstränderna och
sin gamla norska valstation som numer tjänstgör som hotell. Men framför allt så
finns här ett spännande marint liv. Vi passar på att njuta av de härliga stränderna
med omgivningar.
Hotell: Premier Hotel Knysna
Måltider: Frukost, lunch
Dag 9 Halvöken – Strutsfarm 				
På morgonen åker vi över Outeniquapasset med oförglömliga vyer. Vi befinner
oss nu i området Lilla Karoo som främst består av halvöken och små pittoreska
byar med jordbruk runt omkring. Naturen står i stark kontrast till de mjuka kullarna, brusande vågorna och blå lagunerna vi hade kring oss tidigare idag. Vi gör
en rundtur på en strutsfarm, där vi kommer riktigt nära jordens största levande
fågel. På slutet av 1800-talet då det var på modet med plymer i Europa blomstrade
strutsfarmerna. Många av dem byggde vackra herrgårdsbyggnader, så kallade
fjäderpalats. Kanske kan du ana att strutsstek finns på dagens lunchmeny. Till
eftermiddagen finns det möjlighet att följa med på en trevlig vinprovning (ingår ej).
Hotell: Riempie Estate
Måltider: Frukost, lunch
Dag 10 Route 62 – vingård
Under förmiddagen åker vi på guidad rundtur i Cango Caves med sina fascinerande droppstensformationer. Här gömmer sig några av världens största stalagmitformationer, som bildat ett av de naturliga underverken i världen. Sedan fortsätter vi vår resa söderut på en av världens längsta vinväg, Route 62 som ibland
liknas med Route 66 i USA. Calitzdorp är känt för sitt portvin, som vi passar på
att prova innan en trevlig lunch. Det torra, varma klimatet ger portvinet mer djup
och intensitet, vi får lära oss mer om tillverkningen. Resan går därefter vidare
mot Breede River Valley, där vi bor på ett charmigt bed and breakfast i en pittoresk småstad.
Hotell: Mimosa Lodge
Måltider: Frukost, lunch
Dag 11 Robertson Valley – Stellenbosch - Avresa Sydafrika 		
Vi kör vidare längs Route 62 mot Stellenbosch som är Sydafrikas näst äldsta stad
och det mest omtalade vindistriktet. Staden upptäcktes av de europeiska nybyggarna och blev känt som ”the city of oaks” (ekstaden) på grund av det stora antalet
ekar som dess grundare Simon van der Steel planterade i området. Stellenbosch
anses vara den vackraste av alla småstäder i Sydafrika och många byggnader är
kulturminnesmärkta. Vi gör en vinprovning, en rundtur och äter lunch på en av
de genuina gårdarna i Cape Dutch-stil. Kanske väljer du ett vin till maten av pinotage som är Sydafrikas egen druva. Resan går därefter vidare mot Kapstaden där
resan avslutas på flygplatsen. På kvällen flyg från Sydafrika mot Europa.
Hotell: Måltider: Frukost, lunch
Dag 12 Hemkomst till Skandinavien		
Ankomst till Skandinavien.
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Prisuppgifter
Avresa

Hemkomst

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

27 oktober 2019

7 november 2019

12 dagar

27 950 kr

33 500 kr

14 november 2019

24 november 2019

12 dagar

27 500 kr

33 250 kr

26 december 2019

7 januari 2020

13 dagar

36 750 kr

44 250 kr

12 januari 2020

23 januari 2020

12 dagar

27 500 kr

33 250 kr

23 februari 2020

5 mars 2020

12 dagar

28 750 kr

34 250 kr

Programmet avskiljer sig något för avgången den 26:e december. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Flyg Stockholm/Köpenhamn/Göteborg - Kapstaden tur och retur. Flyg endast Stockholm - Kapstaden tur och retur för
avgången den 26:e december, Stockholm/Köpenhamn - Kapstaden tur och retur för avgången den 23:e februari.
•
Klimatkompensation för flyg.
•
10 hotellnätter på tre-fyrstjärniga hotell.
•
Frukost alla dagar och 8 måltider.
•
Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning. Safari i öppna jeepar med naturguide.
•
Svensktalande guide.
•
Bagageservice och dricks till bärare.
•
Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flygbolagen
ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen, cirka 30 dagar innan avresa.
I priset ingår ej:
•
Dricks till chaufförer och guider.
•
Utflykter bokade på plats.
•
Avbeställningsskydd.
•
Reseförsäkring.
•
Dryck.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som är utanför vår kontroll.
Boka reseförsäkring samtidigt som resan. ERV semesterreseförsäkring är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen.
Pris för denna resa per person: 533 kronor
Avbeställningsskydd kostar 6 % av önskat försäkrat belopp och tecknas vid bokningstillfället.
Thabela Travel stödjer ett biståndsprojekt i ett kåkstadsområde i Kapstaden med 130 kr per resenär.
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.
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