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Antal dagar: 
9

Höjdpunkter: 
Godahoppsudden, 
vindistrikten, kåkstadstur, 
Kruger Nationalpark, Panora-
marutten, The Big Five

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 Kapuddens magnifika stränder och hisnande vyer. Vi ger oss ut på den 
dramatiska Atlantkusten mot Kaphalvön, ett av världens mest natursköna om-
råden. Efter en stund når vi stadsdelen Hout Bay där det finns möjlighet för en 
uppfriskande båttur för egen kostnad. Framme vid Kapuddens naturreservat är ve-
getationen 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. Helt plötsligt ser vi en flock med nyfikna babianer och några 
zebror som betar i bakgrunden. 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 växligheten.
Hotell:  The Hyde Sea Point
Måltider:  Frukost

Följ med oss och upptäck det bästa av två världar. Vi börjar resan i vackra Kapstaden där vår kunniga lokalguide tar 
med oss på spännande rundturer till stadens gömda ögonstenar och delar många berättelser om dess fascinerande his-
toria. Vi 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 levnadsätt. Sedan flyger vi till safarins mekka, 
Kruger Nationalpark. Safarin upplevs som bäst i öppna safarifordon i sällskap av en kvalificerad och erfaren national-
parksguide. Nationalparken är en av jordens största och andas en spännande historia. Den rankas som en av de bästa 
safariparkerna i Afrika och är världsberömd. Vi får även uppleva Panoramaruttens magiska vyer och häftiga raviner.

Kapstaden & Kruger Nationalpark
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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 bevitt-
nar vi fantastiska bergskedjor, ett lummigt landskap där vingård efter vingård av-
löser 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, vi åker sen vidare 
till Franschhoek vid sidan av Drakensbergen och når tillslut Stellenbosch. Stellen-
bosch 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 tillbring-
ar resten av dagen på egenhand.
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  Flyg till Johannesburg
Vi äter frukost på hotellet innan vi checkar ut och tar oss med transfer till flygplat-
sen. Därifrån flyger vi vidare till Johannesburg och tar oss till hotellet.
Hotell: Birchwood Hotel 
Måltider:  Frukost

Dag 6    Blyde River Canyon - Panoramarutten             
Tidig morgon tar vi plats i minibussen och lämnar storstaden bakom oss. Vi fär-
das norrut genom vackra berg och dalar i ett varierat skogslandskap och under 
resan gör vi trevliga stopp i mindre byar. Till eftermiddagen har det blivit dags att 
utforska den kända Panoramarutten, Blyde River Canyon, Sydafrikas motsvarig-
het till Grand Canyon i Arizona, USA. Likheten är på många sätt påfallande med 
deras djupa raviner och skavda berg i olika varianter av rött. Vi besöker Bourke´s 
Luck Potholes där vi ser 15 miljoner år gamla jättegrytor. De har bildats av virvlar 
som uppstår när Treur och Blyde River förenas. Vi tar en promenad vid the Three 
Rondawels, där vi har vacker utsikt över Blydepoort Dam. En rondawel är en tra-
ditionell hydda och här finns tre klippformationer som ser precis ut som sådana. 
Till eftermiddagen checkar vi in på vår lodge i närheten av Kruger nationalpark. 
Hotell: Umbhaba Lodge
Måltider:  Frukost, middag
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Dag 7 Safari i Kruger nationalpark
Väckarklockan ringer tidigt, det har blivit dags för vår första safaritur i mytom-
spunna Kruger nationalpark. Det ska bli safari av så det heter duga. Vi tar med oss 
frukostpaket som vi lite senare ska äta ute i parken. Krugerparken öppnade upp 
dörrarna år 1927 och har fått sitt namn efter en av Sydafrikas tidigare president, 
Paul Kruger. Han ville skydda parken och dess vilda djur. Ytan täcker närmare 20 
000 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Skåne) och är en av Afrikas största 
nationalparker. Här finns omkring 150 däggdjurssorter och över 500 fågelarter. För-
hoppningsvis kör vi förbi många ståtliga djur och stannar kanske till för att iaktta 
en flock noshörningar en bra stund. Att sitta i safarifordonet och andas in tystna-
den är en härlig känsla bara i sig. Till eftermiddagen är vi tillbaka på vår lodge för 
lite tid på egen hand innan middagen. 
Hotell: Umbhaba Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 8    Safari i Kruger nationalpark
Ännu en tidig morgon, lokalguiden hämtar upp oss med öppna safarifordon i 
gryningen. Det är en professionell safariguide, en så kallad ranger. Djuren är 
som mest aktiva tidigt på morgonen och under skymningen. Krugerparken är 
den park i Afrika med störst artrikedom. Om alla hjälps åt att spana hittar vi 
kanske hela The Big Five (Lejon, elefant, leopard, buffel och noshörning) och 
förhoppningsvis ”the ugly five” (gnu, vårtsvin, hyena, gam och marabou stork). 
Titt som tätt passerar vi impalaantiloper som det finns hela 90 000 av i hela 
parken och omkring 6 000 kuduantiloper härjar fritt i parken. Det finns även 
goda möjlighet att få se den kända vildhunden, även känd som den målade 
hunden, då dem också strövar omkring fritt på parkens savanner.
Hotell: Umbhaba Lodg
Måltider: Frukost, middag

Dag 9   Avresa Johannesburg
Idag har det blivit dags att checka ut och säga hejdå till Sydafrika för denna gång. 
Men först beger vi oss ut på en sista safaritur i gryningen, vi är tillbaka på lodgen 
omkring lunchtid för utcheckning. Med en full kamerarulle åker vi tillbaka till Jo-
hannesburg där vi till kvällen påbörjar vår resa hem till Skandinavien igen, eller 
till nya äventyr. Vi förväntar vara tillbaka på flygplatsen i Johannesburg omkring 
16 - 17, men för säkerhetens skull bör vi inte boka några flyg förens tidigast kl 19.00 
inrikesflyg eller kl. 20.00 internationella flyg.
Hotell: -
Måltider: Frukost
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Prisuppgifter 

Avresa varje dag beroende på tillgänglighet. Det finns alltså fler avgångar än vad som listats ovan. Vänligen kontakta 
Thabela Travel för mer information.

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

I priset ingår:
• Rum 8 nätter på 3-4 stjärniga hotell i standardrum inklusive frukost. 
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivningen.
• Engelsktalande guide.
• Vatten under safariutflykterna.

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter.
• Måltider som ej anges i resebeskrivningen.
• Dryck.
• Dricks.  
 
 
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabelatra-
vel.com/klimatkompensation

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av försäk-
rat 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 9 dagar är 425 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.

Ankomst Kapstaden Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

maj - oktober 2020 9 dagar 15 700 kr 20 150 kr

november - december  2020 9 dagar 16 900 kr 20 900 kr

januari - mars 2021 9 dagar 17 900 kr* 22 050 kr*


