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    älkommen till African Tours & 
Safaris och det bästa av Afrika
Vi är stolta över att kunna erbjuda ett 
större program än någonsin tidigare 
med flera nyheter. Nya destinationer 
är Botswana och Madagaskar som 
tillsammans med våra övriga destina-
tioner täcker i stort sett hela södra Af-
rika. I Mozambique har vi nu många 
fler destinationer, från syd till norr.  Vi 
har även utökat våra rundresor i grupp 
med reseledare och erbjuder nu 10 oli-
ka rundresor med fasta avresedatum. 
Du kan nu välja guidade rundresor i 
Sydafrika, Kenya, Tanzania, Namibia, 
Botswana och Zambia 

Resor på egen hand i hyrd bil är ett 
populärt sätt att resa på i Sydafrika där 
vägnät och trafik påminner om det vi 
är vana vid hemifrån. Även här har vi 
utökat med flera nya valmöjligheter. 

Komponera er egen resa när 
ni vill resa på egen hand.

De förslag till resor på egen hand som 
ni hittar i katalogen finner ni även 
på vår hemsida. Här finns alltid den 
senaste informationen och vi uppdat-
erar ständigt med nya boenden, utflyk-
ter och aktiviteter. 

Trygghetsgaranti vid strejker, 
snökaos, askmoln och andra 

oförutsedda händelser.
African Tours & Safaris garanterar att 
du får ersättning för förlorade resdagar 
om resan behöver kortas ner eller stäl-
las in på grund av t ex strejk, snökaos, 
askmoln, svininfluensautbrott etc. 
Skulle ett hotell eller flygbolag gå i 
konkurs så garanterar vi att våra gäster 
får annan likvärdig tjänst eller ersätt-
ning. 

Gedigen kunskap och 
personligen utvalt.

Liksom tidigare är alla våra resmål, 
boendealternativ, utflykter och akti-
viteter nogsamt utvalda av oss person-
ligen. Vi har bott och verkat i södra 
Afrika i många år.  Vi har genuin erfar-
enhet och den kunskap som erfordras 
för att göra din resa till en riktigt min-
nesvärd upplevelse. 

Resegaranti.
Vi har givetvis ställt lagstadgad resega-
ranti till Kammarkollegiet.

African Tours & Safaris 
är medlemmar i SRF - Svenska 

Resebyråföreningen.
“Ett företag som är medlem i Svenska 
Resebyråföreningen bedriver yrkes-
mässig resebyråverksamhet. Persona-
len är kompetent och erfaren samt väl 
insatt i för branschen gällande lagar 
och regler och företaget kan påvisa 
tillfredställande ekonomiska resurser 
och resultat.”

Vi stödjer Fair Trade in Tourism 
South Africa (FTTSA).

“Fair Trade in Tourism South Africa”, 
FTTSA, är en icke kommersiell or-
ganisation som certifierar turistindu-
strin.  Genom att välja att bo eller att 
använda tjänster från sådana bolag kan 
turister vara säkra på att deras resande 
stödjer lokala samhällen och dess 
ekonomi, rättvisa löner och arbets-
förhållanden, respekt för mänskliga 
rättigheter, för främjande av kultur 
och att branschen arbetar etiskt och 
tar hänsyn till miljön.

Vi stödjer Världsnaturfonden 
WWF som Vänföretag.

För att hjälpa WWF fortsätta arbetet 
med att bevara biologisk mångfald, 
minska föroreningar och ohållbar 
konsumtion samt verka för ett hållbart 
nyttjande av naturresurser stödjer vi 
dem årligen som ett Vänföretag.           
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På följande sidor kan du läsa om våra upplevelserika 
resor i grupp. Resorna har antingen engelsktalande 

eller svensktalande guide. Boende, utfl ykter och sevärdheter 
är handplockade för att din upplevelse ska bli så 

komplett som möjligt! Sol, nöje, kultur eller natur 
– vi har något för alla!

MGRUPPRESOR      MGRUPPRESOR      
                                 ED GUIDEM                                 ED GUIDE
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Skandinaviens mest innehållsrika 
rundresa i Sydafrika 
21 DAGAR 20 NÄTTER MED SVENSK ELLER ENGELSKTALANDE GUIDE

En gruppresa om max 30 rese-
närer min.15 med svensk/engelsk 
guide.

Resan går genom Johannes-
burg, Pretoria, Panorama Route, 
Krugerparken, Swaziland, St. Lu-
cia, Drakensberg, Durban, Port 
Elizabeth, Garden Route, Knysna, 
Oudtshoorn, Stellenbosch med 
vindistrikten och Kapstaden. 

Detta är en resa som ger dig 
nästan alla höjdpunkter i Sydaf-
rika. En mycket innehållsrik resa 
med safari i riktiga öppna safa-
rifordon med ranger i Kruger-
parken.

GRUPPRESA 101

DAG FÖR DAG

Dag 1: Avresa. Vi fl yger med Lufthansa 
eller South African Airways. Utresa från 
Stockholm, Göteborg och Köpenhamn på 
eftermiddagen och är framme dagen efter i 
Sydafrika på förmiddagen.

Dag 2: Vid ankomsten till Johannesburg 
blir vi mötta av vår svenska/engelska guide 
som tar oss ut till den väntande bussen. Vi 
startar vår Sydafrikaresa med att köra till 
Pretoria för en stadsrundtur och sedan vi-
dare nordost mot provinsen Limpopo och 
den lilla staden Graskop där vi övernattar 
på Graskop Hotel. Frukost.

Dag 3: Efter frukost åker vi runt den 
vackra vägen Panorama Route som följer 
Blyde River Canyon och stannar till vid 
bl. a Gods Window, Th ree Rondavels och 
Berlin Falls. Vi tar oss sedan vidare till 
vårt boende för de nästkommande 3 nät-

terna – Hippo Hollow Country Estate. Vi 
bor i lyxiga chalets med en sagolik natur 
som omgivning, precis vid kanten till den 
mäktiga Sabie fl oden och ett stenkast från 
Krugerparken. Uppträdande av en Shan-
gaanstam någon av kvällarna. Frukost & 
Middag.

Dag 4-5: I två dagar ska vi nu utforska de 
södra delarna av Krugerparken där vi har 
mycket stora möjligheter att få se samtliga 
av ”Th e Big Five” lejon, buff el, elefant, 
noshörning och leopard. Vi börjar tidigt på 
morgonen då framförallt de stora katterna 
är aktiva för att avsluta vid solnedgången. 
Självklart gör vi våra safariturer i 4-hjuls-
drivna öppna jeepar med utbildade rang-
ers. Frukost & Middag.

Dag 6: Vi lämnar Krugerparken efter 
frukost och kör söderut till det lilla kun-

gadömet Swaziland. Vi besöker marknader 
och har chans att köpa fi nt hantverk. Vi 
besöker också ett glasbruk där fl era av glas-
blåsarna är utbildade av Kosta och mycket 
av tillverkningen görs av återvunnet glas. 
På eftermiddagen når vi vårt hotell för nat-
ten, Lugogo Sun. Frukost & Middag.

Dag 7: Vi kör in i Sydafrika igen och kom-
mer till det lilla samhället St. Lucia vid 
Indiska Oceanen. iSimangaliso Wetland 
National Park som området heter är ett 
världsnaturarv utsett av UNESCO. Först 
gör vi en spännande utfl ykt till en Cultural 
Village för att få en inblick i Zulufolkets 
vardag. Zulufolket är den största etniska 
folkgruppen i Sydafrika och har samma 
rättigheter som andra medborgare i landet 
men betydligt andra vanor och seder. Sedan 
gör vi en kryssning i det stora vattenom-
råde som omger staden. Vi kommer att få 
se mängder av fl odhästar, krokodiler samt 
ett mycket stort antal fågelarter bl. a örnar 
som häckar.  Kvällen är fri för egna strövtåg 
i St. Lucia. Vi bor på Elephant Lake Hotel. 
Frukost.

Dag 8: Dagen är helt fri för egna aktiv-
iteter men vi kan välja på att, mot tillägg, 
göra en safaritur i Hluhluwe reservatet, en 
dagstur till Cape Vidal för snorkling och 
sol o bad eller en kvällstur/safari där ni kan 
få se jättesköldpaddorna lägga ägg. En val-
skådningstur i båt är också en upplevelse. 
De två sistnämnda beroende på säsong. 
Frukost.

Dag 9: Dags att åka vidare och vi följer 
Sydafrikas kust mot sydväst en bit innan 
vi svänger norrut och mot det mäktiga 
Drakensberg som är ännu ett världsnatu-
rarv. I Midlands Meander kommer vi att 
stanna till vid flera mycket intressanta 
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GRUPPRESA 101

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.
Ingår ej:
Måltidsdrycker, försäkringar, avbeställnings-
skydd och dricks.

lokala hantverkare, kanske osttillverkare, 
ölbryggare, krukmakare, tyghantverkare 
osv lite beroende på vägarnas skick. På sena 
eftermiddagen kommer vi till vårt trevliga 
hotell  Mont-Aux-Sources. 
Frukost & Middag.

Dag 10: Under en hel dag ska vi utforska 
Drakensberg och Cathedral Peak med den 
magnifika Didima dalen och San Rock-
målningarna. Tillbaka på hotellet på efter-
middagen. Frukost & Middag.

Dag 11: Vi kör söderut till Durban där 
vi gör, om tiden medger, en kortare stad-
srundtur innan det är dags att åka till 
flygplatsen för en inrikesflygning till Port 
Elizabeth där vi blir mötta och körda till 
badparadiset Cape St. Francis Resort. Fru-
kost.

Dag 12: Dagen fri för egna aktiviteter eller 
följ med på någon av de extra utflykter som 
ni finner i separat bilaga. Addo Elephant 
National Park med sina stora hjordar av 
elefanter är en riktig höjdare! Frukost.

Dag 13: Vi fortsätter västerut utmed Gar-
den Route och stannar till i Tsitsikamma 
National Park, den vackra regnskogen som 
slutar vid Indiska Oceanen, där vi tar en 
promenad längs Storms River. Vi fortsät-
ter sedan eftermiddagen med lite kultur. 
Vi gör ett guidat besök i en community, 
en kåkstadstur, Qolweni Township, allde-
les utanför Plettenberg. Genom ert besök 
hjälper ni samhället att utveckla skolor, 
sjukhus, infrastruktur m.m. Samtliga pen-
gar för inträdet går till en fond; Qolweni 
Community Development Trust. Ni får 
uppleva det dagliga livet och möta den 
lokala befolkningen och upptäcka Xhosas 
historia och deras stamkultur. Ett besök på 
skolan ingår och barnen kommer även att 
sjunga för oss. Övernattning i Knysna på 
Knysna Hollow Hotel. Frukost.

Dag 14: Vi fortsätter längs Indiska Ocean-
en till Mossel Bay där vi stannar till och 
besöker den äldsta poststationen i världen 

samt Bartolomeo Diaz Muséet där den 
som vill kan gå in och se en replika på ett 
av de första skeppen som kom till Sydafri-
ka på 1400-talet. Färden går sedan över det 
oerhört vackra Robinson Passet till Oudt-
shoorn. Oudtshoorn är världscentrum för 
strutsuppfödning. Vi besöker en struts-
farm på vägen och den som väger under 75 
kg kan få rida på en. Vi fortsätter till vårt 
hotell och bor på Queens Hotel. Frukost.

Dag 15: Dagen börjar vid de världs-
berömda grottorna Cango Caves som är 
den största kända samling av grottor med 
droppstensformationer. Sedan är det dags 
att köra längs den kända vinvägen Route 
62 genom vackra bergsmassiv och dalar. Vi 
är nu i ett område som är halvöken men 
fortfarande väldigt bördigt tack vare Olif-
ants River som sällan eller aldrig sinar. Så 
småningom närmar vi oss vindistrikten 
som omger Kapstaden och det första vi 
kommer till är Robertson där vi stannar 
för en första vinprovning. Dagen avslutas 
i Stellenbosch där vi ska bo i 2 nätter på 
DÓuwe Werf Hotel. Frukost & Middag.

Dag 16: Idag blir det en riktig vinprovar-
dag. Vi besöker några av de bästa vingård-
arna där vi får guidade källarturer och ost/
vinprovning. Frukost.
Dag 17: Nu väntar kanske det som många 
har sett fram emot nämligen Kapstaden 
eller Th e Mother City som staden också 
kallas. En av världens vackraste städer. På 
väg till vårt hotell gör vi en stadsrundtur 
med bl.a. ett besök på Table Mountain. 
Eftermiddagen och kvällen fri för egna 
strövtåg. Vi bor på Cape Town Hollow 
Hotel. Frukost.
Dag 18: Efter frukost hämtar vår buss 
oss för en hel dag runt vackra halvön 
Cape Peninsula med Godahoppsudden, 
pingvinerna i Boulders som några av mån-
ga höjdpunkter. Dagen avslutas med ett 
besök på en av världens mest ansedda bot-
aniska trädgårdar; Kirstenbosch Botanical 
Gardens. Frukost.
Dag 19: Hela dagen fri. De som önskar 
kan köpa till extra utfl ykter enligt bifogad 
information. På kvällen äter vi gemensam 
avskedsmiddag. Frukost & Middag.
Dag 20: Dags att säga farväl till Sydafrika 
med massor av underbara minnen och nya 
vänner. Frukost.
Dag 21: Hemma.
                                                                                                                                                      
                                                                          

Utresedatum 2011:
6/10 svensktalande guide, 19 /10 engelskta-
lande guide, 1/11 svensktalande guide, 17/11 
engelsktalande guide, 24/11 svensktalande 
guide, 7/12 svensktalande guide.
Utresedatum 2012:
12 /1 svensktalande guide, 26/1 svensktalande 
guide,12 /3 engelsktalande guide.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden, Mat, Vin och Safari
”Wine,Dine & Game Reserve”
19 DAGAR 18 NÄTTER INKLUSIVE RESDAGAR MED SVENSKTALANDE GUIDE

Välkomna att följa med på vår 
resa som vi kallar ”Wine, Dine & 
Game Reserve”. Rundresan är en 
enda lång höjdpunkt med det bästa 
av vad Kapstaden, vindistrikten 
och Garden Route har att erbjuda. 
Svensktalande guide, max 24 pers., 
min 15 pers.

GRUPPRESA 102

Ingår i priset:
Flyg med alla � ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade ut� ykter och
inträden enligt program

Ingår ej:
Måltidsdrycker, försäkringar, avbeställnings-
skydd och dricks.
Avresadagar 2011: 4/11 och 2/12,
Avresedagar 2012: 6/1, 10/2, 9/3, 6/4, 7/9, 
5/10, 9/11 och 16/12

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Kapstaden: Vid ankomst till Kapstaden 
blir vi mötta av vår svensktalande guide som 
tar oss till vårt hotel, Cape Town Hollow, som 
ligger perfekt i stadsdelen Gardens med gån-
gavstånd till trevliga restauranger och shopping. 
På eftermiddagen gör vi en stadsrundtur med 
bl.a ett besök på Table Mountain. På kvällen äter 
vi gemensam välkomstmiddag.

Dag 2. Kapstaden: Efter frukost hämtar bussen 
oss för en hel dag runt Cape Peninsula med Go-
dahoppsudden som en av många höjdpunkter.

Dag 3. Kapstaden: En helt ledig dag. Tag det 
lugnt vid poolen eller åk in till Waterfront med 
sitt härliga folkliv, shopping och restauranger.

Dag 4. Kapstaden: Vi börjar dagen med ett 
besök i Townships – Kåkstäderna följt av ett 
besök på Robben Island, fängelseön där Nelson 
Mandela satt fängslad i 18 år.

Dag 5. Stellenbosch: Vi lämnar nu Kapstaden 
och åker den korta biten till Stellenbosch som 
av många betraktas som centrum för Sydafrikas 
vinindustri. Först får vi en orienteringsrund-
tur innan vi checkar in på vårt trevliga hotell 
d´Ouwe Werf. Ni som önskar kan också spela 
en runda golf på den närliggande Stellen-
bosch Golf Club. Green fee och hyra av klubbor 
löses på plats. Middag på kvällen.

Dag 6. Stellenbosch: Idag väntar en härlig dag 
i vindistrikten. Vi åker på vår egenproducerade 
”Prestige Wine Tour” och besöker de allra bästa 

vingårdarna som ligger utanför allfarvägarna. En 
höjdardag!

Dag 7. Montagu: Vi fortsätter genom de vackra 
vindalarna och tar oss till den lilla staden Mon-
tagu där vi bor på Montagu Country Hotel. 
Ägaren är oerhört intresserad av gamla möbler 
och att komma in på hotellet är som att hamna i 
en � lm från 30-talet. Middag på kvällen.

Dag 8. Montagu: Efter frukost ska vi göra en 
halvdags vinprovartur i, framförallt, Robertson 
distriktet som av många anses som det bästa 
distriktet.

Dag 9. Oudtshoorn: Bussen tar oss genom vind-
lande dalar och höga bergspass till Oudtshoorn 
som fortfarande är världscentrum för strutsup-
pfödning. Vårt boende, den jättetrevliga Turn-
berry Lodge, ligger mitt i centrala Oudtshoorn.

Dag 10. Oudtshoorn: Världens största grott-
samling med droppstensformationer väntar oss 
efter frukost följt av ett besök på en av de många 
strutsfarmerna där vi får lära oss lite om dessa fas-
cinerande djur. Väger ni under 75 kg kan ni få rida 
på en. Middag på kvällen. 
 
Dag 11. Knysna: Vi styr söderut mot Garden 
Route som är en av världens vackraste vägsträckor 
och vägen tar oss över Robinson Pass som bjuder 
på enastående vyer över de kringliggande land-
skapen. Innan vi kommer fram till Knysna så gör 
vi ett stopp i Mossel Bay där den som önskar kan 
besöka Bartolomeo Diaz museet där en replika 
från den portugisiske sjöfararens skepp � nns. 
Han strandade i Mossel Bay redan 1457. Väl 
framme i Knysna tar vi in på Knysna Hollow Ho-
tel. På kvällen äter vi middag ombord på skovel-
hjulsbåten som tar oss ut i den vackra lagunen i 
solnedgången.

Dag 12. Knysna: Efter frukost får vi en orien-
teringstur i Knysna med omgivningar. Sedan 
väntar ett besök på reservatet Featherbed Nature 
Reserve. Vi åker båt över Knysnalagunen och 
sedan väntar ett litet “tåg” på oss med engelskta-
lande specialguide som tar oss upp till toppen av 

reservatet. De som önskar vandrar sedan tillbaka 
med guiden, 2,2 km och får en inblick i den 
speciella fauna, £ ora, fågel och marina värld som 
� nns här.

Dag 13. Cape St Francis: Vidare österut på 
Garden Route. Vi stannar till i Tsitsikamma 
National Park, den vackra regnskogen som slu-
tar i Indiska Oceanen och tar en promenad vid 
Storms River Mouth. Etappmålet är Cape St. 
Francis som ligger precis vid Indiska Oceanen. 
Idag väntar en båtfärd uppför Kromme River 
och ni stannar till för middag som blir en Sy-
dafrikansk sk. braai, sydafrikanska för barbecue, 
och lite gott att dricka. Ni bor alldeles vid stran-
den i de lyxiga Beach Break Villas på Cape St 
Francis Resort.

Dag 14. Cape St. Francis: Ni väljer själva idag 
vad ni vill göra. Antingen följer ni med på någon 
av våra ut£ ykter eller så ligger ni bara och latar er 
på stranden eller vid poolen. Middag på kvällen.

Dag 15. Kariega Private Game Reserve: Kan-
ske höjdpunkten på resan väntar, Kariega stor-
viltsreservat, där alla av Big Five � nns. Här bor 
ni kungligt och får uppleva safari på rätt sätt i 
4-hjulsdrivna fordon med en ranger som guide. 
Helpension inklusive alla drycker.

Dag 16. Kariega: Morgon och eftermiddags-
safari. Helpension inklusive alla drycker.

Dag 17. Hemresa: Efter en morgonsafari och 
frukost är det dags att säga adjö till detta fantas-
tiska land för denna gång. Ni har kappsäcken full 
med massor av minnen, foton och nya vänner.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Cape Town to Vic Falls 
22 DAGAR INKLUSIVE RESDAGAR, MED ENGELSKTALANDE GUIDE

GRUPPRESA103

En härlig resa genom Sydafrika, Na-
mibia, Botswana och Zambia som 
ger er en blandad upplevelse av djur, 
natur och kultur. Högklassigt boende, 
mycket aktiviteter som ingår liksom 
många måltider. Vi reser i små grup-
per med max 25 deltagare, min14.

DAG FÖR DAG:

Dag 1: Kapstaden – Sydafrika 
Vi ankommer till Kapstaden på för-
middagen där vår reseledare möter på 
fl ygplatsen och tar oss till den väntande 
bussen. Innan vi kommer till hotellet 
blir det en stadsrundtur och ett besök 
på Taff elberget (Table Mountain). Vårt 
hotell heter Th e Ritz Hotel*** och lig-
ger i stadsdelen Sea Point, alla rum 
har havsutsikt. Hotellet har också en 
av Kapstadens bästa poolområden. På 
kvällen väntar en välkomstmiddag på 
22:a våningen på hotellet. Restauran-
gen roterar sakta och vi får en fantastisk 
solnedgång över havet.

Dag 2: Kapstaden och Peninsula 
halvön. 
Efter frukost blir vi hämtade för en 
tur runt Cape Peninsula med Goda-
hoppsudden, pingviner och under-
bara utsiktsplatser som några av många 
höjdpunkter.

Dag 3: Kapstaden och vindistrikten. 
Ännu en trevlig dag. Vi kör ut i de 
vackra vindistrikten där vi besöker 2-3 
olika vingårdar och provar vita och röda 
viner. En kortare orienterings tur i Stel-
lenbosch hinner vi också med innan det 
är dags att åka tillbaka till vårt hotell.

Dag 4: Ledig dag. 
Vi tipsar om bra shopping och trevliga 
restauranger eller varför inte bara slöa vid 
poolen.

Dag 5: Windhoek – Namibia 
Efter frukost blir vi körda till fl ygplatsen 
för en fl ygning till Windhoek. Vid ank-
omst blir vi mötta och transporterade 
in till staden där vi först får en liten 
stadsrundtur innan vi blir körda till vårt 
hotell, Kalahari Sands Hotel****. Wind-
hoek är Namibias huvudstad och ligger 1 
654 möh. Frukost & Middag.

Dag 6: Solitare.
Efter frukost så åker vi till Solitaire där vi 
äter lunch och vi får sen åka i 4-hjulsdrivna 
jeepar över de enorma sanddynerna. På 
några av de högsta dynerna får vi utsikt 
över havet. Vi övernattar på Namib Desert 
Lodge****. Frukost och middag.

Dag 7: Solitaire. 
Vi utforskar Dead Vlei som är en uttorkad 
sjö där bara några döda träd står kvar och 
är omringade av sanddyner. Ni färdas med 
4-hjulsdrivna fordon ca 5 km till Sossusvlei 
som har världens högsta sanddyner, högre 
än 300 meter, som ligger i den äldsta öknen 
på jorden, Namib öknen. När vi  är framme 
ser vi Sesriem Canyon som är formad av 
Tsauchab fl oden som har gjort en 50 meter 
djup skåra. Vi äter middag och övernattar 
på Namib Desert Lodge****. Frukost och 
middag.

Dag 8: Solitaire – Walvis Bay. 
Vi besöker den spektakulära Kuiseb Can-
yon som sträcker sig 6 km genom Nauk-
luft. Kuiseb markerar fronten mellan de 
enorma steniga slätterna i norr och havet 
av sand som möts vid Orange river. Mot 

tillägg kan vi göra en fl ygning i en Cessna 
över de enorma dynerna i Namib öknen. 
Under den 2 timmar långa fl ygningen kom-
mer vi att bli häpna över det ökenliknande 
landskapet. Vi kommer även att fl yga och 
se Sesriem Canyon och Kuiseb Canyon. 
Vi fl yger längs den västra kustlinjen och 
avslutar äventyret i luften med att fl yga 
över Sandwich Harbour och Walvis Bay. Vi 
övernattar på Protea Hotel Pelican Bay****. 
Frukost och middag.

Dag 9: Walvis Bay. 
Vi går ombord på en motorbåt för att besöka 
Pelican Point. Vid den bortre ändan av la-
gunen kan man ofta se rosa fl amingos och 
pelikaner. Vi besöker även den enorma säl 
kolonin och en bit ut kan vi få se delfi ner 
som leker runt båten. När vi kommer tillba-
ka så besöker vi Swakopmund och det gamla 
fyrhuset ”1910” och det gamla postkontoret. 
Vi övernattar ännu en natt på Protea Hotel 
Pelican Bay****. Frukost och middag.

Dag 10: Walvis Bay – Twyfelfontein. 
Efter frukost åker vi till Twyfelfontein, Na-
mibias första världsnaturarv, med fl ertalet 
San målningar, utsiktsplatser som Burnt 
Mountain och the Organ Pipes. Vi övernat-
tar på Twyfelfontein Country Lodge****. 
Frukost och middag.

Dag 11: Twyfelfontein – Etosha.
Vi besöker den förstenade skogen som har 
enorma trädstammar som har blivit fl yttade 
med hjälp av översvämningar och blivit 
täckta av lera. Efter många år blev stam-
marna till sten och några är över 30 meter 
långa och 6 meter i omkrets. Vi besöker 
även en Himbastam som lever utspridda 
i regionen. Himbastammens karaktär är 
att de är vänliga och kvinnorna är oerhört 
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vackra med sina håruppsättningar och 
traditionella klänningar. Vi har ett par
timmar att uppleva och lära känna dessa 
fascinerande människor. Sedan åker vi 
upp till Etosha och övernattar på Etosha 
Gateway Lodge****. Frukost och mid-
dag.

Dag 12: Etosha . 
Vi tillbringar dagen med safari i 
Etosha National Park i öppna jee-
par. Parken har formats efter en gammal 
saltsjö och är 22 270 km2 stort. Parken 
innehåller många och en stor variation av 
djur vilket gör att den här parken är en 
av de mest prisade parkerna i Afrika. Det 
� nns runt 340 fågelarter och 114 dägg-
djur, bl.a. den sällsynta Damara dikdik, 
svartansiktade impalan och den egyp-
tiska gamen. Vi äter middag och över-
nattar ännu en natt på Etosha Gateway 
Lodge****. Frukost och middag.

Dag 13: Etosha – Tsumeb. 
Vi åker på safari i den östra delen av Eto-
sha. Vi får se massor av fågelarter som 
torkar sina vingar i morgonsolen medan 
vi åker mot Fisher Pan som har en av de 
största kolonierna av £ amingos och peli-
kaner i södra Afrika. Vi äter middag och 
övernattar på Uris Safari Lodge****. Fru-
kost och middag.

Dag 14: Tsumeb – Divundu.
Efter frukost så åker vi till Divundu 
där vi bor på Divava Okavango Lodge 
& Spa****, Namibias gömda  wildlife 

paradis  i Caprivi  där tiden  står stilla. 
Denna lyxiga  lodge ligger inbäddad 
bland majestätiska  träd vid £ odbanken 
av  Okavango River  några hundra  meter  
från  Popa Falls. Lokal-befolkningen kal-
lar platsen Paradishi Ghomumbiru, lilla 
paradiset. Vi börjar med lunch följt av en 
båttur till Popa Falls. Frukost, lunch och 
middag.

Dag 15: Divundu.
Vi åker på en tidig safari i 4-hjulsdrivna 
jeepar och äter frukost när vi kommer 
tillbaka. Vi gör ytterligare en safari men 
i båt för att leta efter krokodiler och 
£ odhästar.  Övernattning på Divava 
Okavango Lodge & Spa****. Frukost, 
lunch och middag.

Dag 16: Divundu – Chobe – Botswana
Först en morgonsafari och efter frukost 
så färdas vi i buss till Chobe där vi äter 
lunch. På eftermiddagen väljer vi själva 
om vi vill åka på en jeep safari eller med 
båt på Chobe River eller varför inte slöa 
vid poolen. Vi äter middag och övernat-
tar på Chobe Safari Lodge****. Frukost, 
lunch och middag.

Dag 17: Chobe.
Liksom igår väljer vi bland aktiviteterna 
även idag vad vi vill göra. Frukost, lunch 
och middag.

Dag 18: Chobe – Victoriafallen – Zambia
Efter frukost så åker vi från Chobe till 
Livingstone och övernattar på Hotel 
Zambezi Sun**** som ligger ett sten-

kast från fallen och vars ljud och vat-
tenrök man ser på långt avstånd. På 
kvällen väntar en solnedgångskryssning 
på Zambezi River. Middag på hotellet. 
Frukost & Middag.

Dag 19: Victoriafallen. 
Dagen börjar med en guidad promenad 
vid och genom de mäktiga fallen varef-
ter ni mot tillägg kan få en 15 minuters 
helikopter tur över fallen. Resten av da-
gen tillbringas med fördel vid den stora 
och trevliga poolen på hotellet. Frukost 
& Middag.

Dag 20: Hemresa. 
Efter frukost är det dags att checka ut 
från hotellet och åka till £ ygplatsen i Liv-
ingstone för att börja resan hemåt med 
bagaget fyllt av oförglömliga minnen 
samt nya vänner för livet.

Ingår i priset: 
Flyg med alla � ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade ut� ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej: 
Visum till Zambia, ca 50USD, drycker, 
försäkringar, avbeställningsskydd och dricks.

Avresedatum 2011: 
4/9, 7/10, 29/10 och 13/12

Avresedatum 2012: 
6/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6, 6/7, 7/9, 5/10, 
1/11 och 13/12
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Botswana, landet där du 
upplever den bästa safarin 
11 DAGAR 10 NÄTTER MED LYXIG GUIDAD SAFARI

GRUPPRESA104

Okavango Delta är världens största 
inlandsdelta utan förbindelse med 
havet och tillsammans med Chobe 
National Park erbjuder vi våra gäster 
en otrolig upplevelse, antingen i ett av 
dessa områden eller båda i kombina-
tion. 

Vi får uppleva en djurrikedom som 
inte går att fi nna någon annanstans i 
kombination med en storslagen fauna 
och fl ora vilket borgar för en totalupp-
levelse som är unik. 

Vi representerar ett antal högklassi-
ga safari lodger där ni förutom enorma 
natur- och djurupplevelser även blir 
uppassade som kungligheter.   Trans-
porterna mellan lodgerna sker med 
små fl ygplan och på vissa ställen med 
båt i deltat.

DAG FÖR DAG:

Dag 1-3: 
Vid vår ankomst till Livingstone 
eller Vic Falls blir vi mötta och 
körda till en av ikonerna när det 
gäller lodger i Botswana, Chobe 
Game Lodge där vi bor i 2 nätter. 
Här blir vi hälsade välkomna av vår 
specialutbildade guide/ranger som 
informerar om de kommande da-
garnas aktiviteter. Chobe National 
Park är världsberömt för sina enorma 
hjordar av elefanter samt naturligtvis 
alla av Big Five. Vi väljer själva vilken 
aktivitet ni vill göra. Allt ingår i priset. 
Välj mellan en solnedgångskryssning 
på den magnifi ka Chobe River eller 

en safari i öppen jeep. På lodgen fi nns 
alla bekvämligheter såsom stor pool, 
utomhusterrass, Spa mm.

Dag 3-5: 
Efter en tidig frukost lämnar vi 
Chobe Game Lodge och åker i vårt 
specialutrustade safarifordon vidare 
mot Savute, ett annat område i Chobe 
National Park. Beroende på årstid 
så kan guiden komma att välja den 
mindre trafi kerade vägen till Nogat-
saa området där vi stannar i skuggan 
av ett träd och äter lunch i det fria. 
Ert fordon är utrustat med kyl för att 
vi under hela resan ska  ha tillgång 
till en stor variation av kylda drycker 
såsom vatten, fruktjuice, öl, vin och 
andra alkoholhaltiga drycker. Tidig 
eftermiddag kommer vi till Savute. 
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Safari Lodge där vi bor i 2 nätter. 
Lodgen ligger på kanten till den ut-
torkade fl oden Savute som är välkänd 
för sina enormt stora elefanttjurar 
och de stora katterna. Alla rum har 
ett privat utedäck där man kan se de 
stora djuren komma och dricka vid 
vattenhålet. Även här ingår alla akti-
viteter som lodgen har att erbjuda.

Dag 5-7: 
Färden går vidare mot sydväst och 
Moremi storviltsreservat som är känt 
för sitt överfl ödande djurliv och fantas-
tiska vyer. Vi kommer även att få njuta 
av en förlängd safari i Xaxanaka om-
rådet där vi även får en härlig  lunch 
i det fria.  Xaxanaka är känt som det 
absolut vackraste området i Moremi 
storviltsreservat. Vi anländer till 
Camp Moremi på eftermiddagen där 
vi bor i 2 nätter i lyxiga tält med all 
tänkbar utrustning för vår bekväm-
lighet. Huvudbyggnaden och restau-
rangen har ett stort trädäck varifrån 
vi har underbar utsikt över Xaxanaka 
lagunen.

Dag 7-9: 
Nu byter vi fordon till båt och lämnar 
Camp Moremi via de vindlande ka-
nalerna i Okavangodeltat som kom-
mer att ge oss en obetalbar upplevelse 
i detta unika ekosystem. Båten tar 
oss till Camp Okavango som ligger 
på Nxaraghe ön och under de nästa 
2 dagarna kommer vi att få uppleva 
denna enorma mångfald och varia-
tion i både fauna och fl ora. Vi kom-
mer att via vattenvägarna åka med 
den speciella Mokorokanoten som 
tyst tar oss genom vegetationen men 
även guidade promenader står på 
programmet.

Dag 9-11: 
Njut av en tidig morgonsafari innan 
det är dags att flyga över Okavango 
Delta till Leroo La Tau som är en 
oas vid Boteti fl oden och är en del av 
Makgadikgadi Reservatet som ger 

oss goda möjligheter att få se mäng-
der med zebror och gnuer som följs 
av lejon och leoparder.

Dag 11: 
Efter vald morgonaktivitet och frukost 
är det dags att ta farväl av detta unika 
paradis och vi kan garantera att ni är 
välförsedda med fantastiska minnen 
och mängder av foton från denna unika 
rundresa. Vi fl yger från Leroo La Tau 
till Maun för vidare resa hemåt eller 
till nästa resmål.

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.
Ingår ej:
Måltidsdrycker, försäkringar, avbeställnings-
skydd, dricks och visum till Zambia c:a 40 US
dollar
Avresedatum 2011:
2/9, 7/10, 27/10 och 13/12
Avresedatum 2012:
6/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6, 6/7, 7/9, 5/10,
1/11 och 13/12

GRUPPRESA104

- 9-

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Jul och Nyårsresa i 
Sydafrika 2011
GRUPPRESA MED SVENSK FÄRDLEDNING, MAX 28 PERSONER
17 DAGAR INKLUSIVE RESDAGARNA. AVRESA FRÅN SVERIGE 20 DECEMBER, 2011 
OCH HEMKOMST DEN 5 JANUARI, 2012

Nu i en mer uppdaterad version med 
4 och 5 stjärnigt mycket bra och trev-
ligt boende. Sydafrika, Kapstaden, 
Krugerparken, Moçambique, Baza-
ruto Island. 

Vi upplever en av världens vack-
raste städer, Kapstaden. Vi åker på 
jeepsafari i Krugerparken och le-
tar efter ”Th e Big Five” och sedan 
kopplar vi av med sol och bad på 
den orörda paradisön Bazaruto i 
Moçambique där vi bor i Superior 
bungalows mitt på stranden.

DAG FÖR DAG:

20 december
Dag 1: Utresa från Skandinavien. 
Nattfl yg med Lufthansa. Frukost, mid-
dag och dryck på planet.

21 december 
Dag 2: Kapstaden. Stadsrundtur 
inklusive Table Mountain. 
Vi anländer till Kapstaden på förmid-
dagen. Vi stiger på bussen med vår 
svenska färdledare som hämtar oss vid 
fl ygplatsen och tar oss till vårt hotell 
i Kapstaden, Romney Park All Suites 
& Spa*****, beläget i stadsdelen Sea 
Point vid Atlanten. Här fi nns trevlig 
pool, bar o restaurang. Alla suiter är 
på 65 m2 och har havsutsikt. På eft-
ermiddagen hämtas vi för en guidad 
stadsrundtur och en färd till Table 
Mountain, Taff elberget. Den som har 

lust tar linbanan upp till toppen. Bil-
jetten betalas av var och en på plats, ca 
180 :-. Detta p.g.a att det ofta blåser 
på toppen och då stängs linbanan av. 
Det kan också hända att det ligger en 
”duk” på berget, dvs. moln som skym-
mer. Skulle något av detta hända gör 
vi ett nytt försök någon annan dag. 
Eventuellt gör vi stadsrundturen direkt 
efter ankomst. Tidig kväll träff as vi på 
hotellet för en kort genomgång av re-
san samt tar oss till vår restaurang i 
V&A Waterfront för en välkomstmid-
dag. 
22 december 
Dag 3: Kapstaden Cape Peninsula 
och Godahoppsudden. 
Efter frukost kommer bussen att ta 
oss på en heldagstur runt den otro-
ligt vackra halvön Cape Peninsula, 
Kaphalvön. Vi ser de vackra stränderna 
och vikarna, vi kör den sceniska vägen 
över Chapmans Peak, ser på pingvin-
erna i Boulders och besöker naturligt-
vis Cape Point och Godahoppsudden. 
Vi är tillbaka sen eftermiddag.

23 december 
Dag 4: Kapstaden 
Denna dag är inget program inplane-
rat. Besök t.ex. Waterfront eller Canal 
Walk med alla dess restauranger och 
butiker, besök Robben Island, en gui-
dad tur i kåkstäderna, golfa eller varför 
inte dyka med vithajar i bur? Vi bokar 
gärna för er innan avresan.

 24 december 
Dag 5: Vingårdar - Cape
Winelands. 
Idag blir det ytterligare en guidad 
heldagstur i det kända Cape Winelands 
med vin och ostprovning och en gui-
dad källartur på någon trevlig vingård. 
Vi försöker hinna med två- tre olika 
vingårdar i distrikten Stellenbosch, 
Franschhoek och Paarl. Vi stannar 
även till i den mysiga staden Stel-
lenbosch och tar en promenad. Vi är 
tillbaka på hotellet ca 17.00.

25 december 
Dag 6: Kapstaden, Top of the Ritz. 
Inget program är inplanerat under da-
gen. På kvällen äter vi en juldagsmid-
dag tillsammans på ett närbeläget ho-
tell som har en restaurang som ligger 
på 22:a våningen, Top of the Ritz. 
Denna trevliga restaurang snurrar ett 
varv per timma och man har en vid-
underlig utsikt över Kapstaden. 

26 december 
Dag 7: Kapstaden. 
Inget program men ni får massor av 
tips och förslag av oss.

27 december 
Dag 8: Krugerparken. 
Efter frukost blir vi körda till fl yg-
platsen för en ca 2 timmars fl ygning 
till Nelspruit som ligger vid Kruger-
parken. Därifrån blir vi körda med 
buss till vår lodge för de kommande 3 
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nätterna. Lodgen heter Pestana Kruger 
och är 4-stjärnig och ligger precis på 
gränsen till parken, det är bara Croco-
dile River som utgör gräns. I fl oden 
kan vi se krokodiler, fl odhästar och 
många andra djur som kommer för 
att dricka vatten. Frukost, lunch och 
middag ingår varje dag förutom på 
ankomstdagen då betalar var och en 
sin lunch. På eftermiddagen kan ni 
njuta av den stora poolen eller varför 
inte boka en extra safaritur?

28 december 
Dag 9: Heldagssafari. 
Nu väntar oss en heldags safari, Game 
Drive, i öppen jeep med en erfaren 
guide/ranger i Krugerparken. Det 
fi nns ingen bättre känsla än när man 
sitter i ett öppet fordon och ser djuren 
på nära håll, så nära att man kan känna 
deras dofter. Vi skall spana efter ”Th e 
Big Five”, lejon, elefant, noshörning, 
buff el och leopard. Håll också ögonen 
öppna efter de vackra och spännande 
fåglar som fi nns här. Här i södra delen 
av Krugerparken fi nns det mycket djur. 
Safarin är uppdelad på en morgon/
förmiddags safari, avbrott för lunch, 
samt en eftermiddagssafari. Detta för 
att djuren är lättast att upptäcka de 
timmar det inte är för varmt, dvs. mitt 
på dagen. Lunch i Krugerparken och 
gemensam middag på kvällen.

29 december 
Dag 10: Krugerparken - Heldags-
safari 
Dags för en sista och avslutande safari. 
Lunch äter vi i parken. Gemensam 
middag på kvällen.

 30 december 
Dag 11: Paradisön Bazaruto, 
Moçambique. 
Vi blir transporterade till Nelspruit vari-
från vi fl yger till Vilanculos i Mocam-
bique och tar ytterligare ett fl yg, men i ett 
mindre plan för den korta fl ygningen till 
ön Bazaruto där vi bor direkt på stranden 
i underbara bungalows på Pestana Ba-
zaruto Lodge****. Bazaruto arkipelagen 
består av fem små öar och är en national-
park, därför är den väldigt orört. Här bor 
vi med helpension (frukost, lunch och 
middag) i 5 nätter.

31 december 
Dag 12: Nyårsafton, Bazaruto.
På nyårsafton blir det en otrolig buff é 
med allt man kan tänka sig inkl. vin. 
Vi får även se ett uppträdande med 
sång och musik från lokala musiker o 
dansare. På kvällen blir det ”disco” un-

der bar himmel. Vid tolvslaget bjuds 
vi på bubbel och det mest enorma 
fyrverkeri man kan tänka sig.

1-3 januari 
Dag 13-15: Bazaruto.
Njut av lata dagar vid poolen eller i In-
diska Oceanen. Det fi nns många akti-
viteter som ingår i priset, snorkeltur, 
utfl ykt till Dolphin Bay, kanotpad-
dling och paddelbåtar mm. Ni som vill 
kan på plats köpa till olika aktiviteter 
som dykning, en längre snorklingstur, 
big game fi shing osv.

4 januari 
Dag 16: Hemresa via Vilanculos och 
Johannesburg. 
Vi lämnar Bazaruto för ett fl yg mellan 
Vilanculos och Johannesburg och vår 
resa hem till Sverige. Frukost, middag 
och dryck på planet.
 
5 januari 
Dag 17: Hemma. 
Nu skiljs vi åt för denna gång med 
massor av minnen och vänner för 
livet.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej:
Visum till Moçambique, ca 95USD, utrese-
skatt från Moçambique och Bazaruto, ca 200 kr, 
drycker och dricks.

Avresedatum 2011: 20/12
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Sydafrika med Guldkant! 
Svensktalande guide.
14 DAGAR 13 NÄTTER INKLUSIVE RESDAGARNA. MAX 25 DELTAGARE MINIMUM 15

Denna resa är en resa för oss med högt 
ställda förväntningar på boende, upp-
levelser och bekvämlighet. Vi bor på 
fyr- och femstjärniga hotell som är 
noga utvalda av oss. Ni får uppleva 
den kosmopolitiska Kapstaden med 
utfl ykter, vindistriktet med Stellen-
bosch och vinprovningar, sol och bad 
vid Indiska Oceanen, kungadömet 
Swaziland, besök i en Zuluby, St Lucia 
och världsnaturarvet i nordöst, safari i 
Hluhluweparken i öppna jeepar, mer 
safari i den kända Krugerparken i öpp-
na jeepar samt Pretoria och en guidad 
tur i Soweto. 

Dag 1: Utresa från Göteborg, 
Stockholm eller Köpenhamn

Dag 2: Kapstaden-stadsrundtur.
Vid ankomst på fl ygplatsen blir vi 
mötta av vår guide för en transfer till 
vårt hotell Le Vendome. Hotellet är 
femstjärnigt och ligger i stadsdelen Sea 
Point nära Atlantkusten. Denna dag 
gör vi en guidad tur runt Kapstaden. 
Denna stad är en sällsynt kulturell 
pärla, infl uerad av olika nationaliteter. 
Om vädret tillåter tar vi linbanan upp 
till toppen av Table Mountain, eller 
så kör vi upp på Signal Hill varifrån 
utsikten över staden, hamnen och Ta-
ble Mountain är magnifi k.

Dag 3: Kapstaden-Cape Peninsula.
Efter frukost besöker vi naturreser-
vatet Cape of Good Hope, som är 

världskänt för sitt extraordinära land-
skap samt sin fauna och unika fl ora. 
Halvön kallas för Cape Peninsula där 
reservatet ligger. Vi besöker bla. Goda-
hoppsudden, Boulder’s beach för att se 
pingvinerna och den vackra Kirsten-
bosch botaniska trädgård. Detta är en 
guidad heldag.

Dag 4: Kapstaden-Winelands-Gold 
Museum.
Efter frukost åker vi mot den charmi-
ga universitetstaden Stellenbosch och 
gör en kort stadsrundtur. Vi stannar 
till vid en trevlig vingård och provar 
kvalitetsviner, både röda och vita. Ef-
ter lunch, som betalas av var och en på 
plats, besöker vi den lilla mysiga sta-
den Franschhoek, dit Hugenotterna 
fl ydde från Frankrike. De var också de 
som kom med vinkunskapen till Sy-
dafrika. Vi åker tillbaka till Kapstaden 
och besöker Gold of Africa museum 
som är tillägnat guldets historia i Af-
rika och består av samlingar av guld 
från västra och södra Afrika. Här 
serveras vi ett glas vin med guldstoft 
i. Vi äter sedan en traditionell middag 
på the Gold restaurant som är en rik-
tigt vibrerande afrikansk upplevelse, i 
en omgivning fylld av antik historia 
och guld. Liveunderhållning. Åter till 
hotellet på kvällen. 

Dag 5: Kapstaden-Durban.
Efter frukost hämtas vi för transfer till 
fl ygplatsen, varifrån vi fl yger till Dur-

ban. Vid ankomst blir vi mötta för en 
transfer till Fairmont Zimbali Lodge 
& Country Club som är femstjärnig 
och ligger strax norr om Durban, pre-
cis vid Indiska Oceanen. Här har vi 
tillgång till en privat strand. Middag 
ingår första kvällen.

Dag 6: Durban.
Dagen är fri att spendera som man 
önskar. Vill du inte spendera dagen på 
stranden/poolen så kan du ta dig en 
golfrunda på en Sydafrikas bästa banor 
som ligger här. Vi hjälper er att boka.

Dag 7: Durban.
Dagen är fri att spendera som man 
önskar.

Dag 8: Durban-St Lucia.
Efter frukost väntar en transfer till St Lu-
cia. Vi åker till St Lucia Wetland Park, 
numera omdöpt till iSimangaliso Wet-
land Park. Den är utsett av UNESCO 
till ett värlsnaturarv. Här är det subtro-
piskt klimat, vita stränder, turkost vatten 
och bra dyk/snorklingsvatten. Här fi nns 
det massor med djur och över 500 sor-
ters fåglar. Vi tar en liten guidad tur i båt 
för att se massor av krokodiler, fl odhästar 
och fåglar. På eftermiddagen besöker vi 
en traditionell ”kraal”, där vi får ta del 
av Zulu kulturen. Vi får höra sånger, 
se danser och ritualer. Middag äter vi 
tillsammans på vår lodge. Vi övernattar 
på Falaza Game Lodge & SPA som är 
fyrstjärnigt.
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Dag 9: Hluhluwe reservatet-Swazi-
land. 
Efter frukost är det dags för safari som 
sker i fyrhjulsdrivet safarifordon i den 
äldsta parken i Sydafrika, Hluhluwe. I 
denna magiska park får vi en bild av 
hur Zululand måste ha sett ut förr i 
tiden då vilda djur fanns här i överfl öd. 
Som tur är fi nns en liten del av para-
diset kvar för oss att njuta av. Efter vår 
safari åker vi mot det lilla självständiga 
kungadömet Swaziland. Vi besöker 
Malkerns, där hantverkare tillverkar 
Swazi ljus av vax i alla möjliga färger 
som stöps i olika storlekar och former. 
Middag äter vi tillsammans på vårt 
hotell. Övernattning på hotell Royal 
Swazi Spa, femstjärnigt.

Dag 10: Ezulwinidalen-Lowveld, 
Sydafrika.
Efter frukost är det dags att utforska 
Happy Valley, Ezulwinidalen. Här 
fi nns små marknader med hantverk i 
mycket hög kvalitet. Upplev det mag-
nifi ka bergiga landskapet i Swaziland. 
Vid Piggs Peak förstår vi varför Swa-
ziland kallas för Afrikas Schweiz. Vår 
färd går vidare mot Lowveld i Sydaf-
rika där vi får komma riktigt nära ele-
fanter. Här får vi klappa och mata de 
stora djuren, och vi får av elefantförare 
lära oss om deras beteende. Middag 
äter vi tillsammans på hotellet. Över-
nattning på hotell Casa Do Sol som är 
fyrstjärnigt. 

Dag 11: Lowveld-Krugerparken. 
Efter frukost väntar en heldags safa-
ritur i Krugerparken. Med fyrhjuls-
drivet öppet safarifordon och guide tar 
vi oss fram i denna väldiga national-
park. Detta är verkligen hem för en 
imponerande samling av olika arter 
av djur och alla Big Five. Glöm inte 
kameran! Middag tillsammans på vårt 
hotell. Övernattning på Casa Do Sol

Dag 12. Lowveld-Panorama Route 
-Pretoria.
Efter frukost ger vi oss av för att njuta 
av den vackra vägen som kallas Pan-
orama Route som går längs Blyde Riv-
er Canyon, den tredje största ravinen 
i världen och som är alldeles grön av 
växtlighet. Vi besöker Pilgrim’s Rest, 
där forna guldgrävare höll till. De 
gamla husen är klassade som ett natio-
nellt monument. Vi tar oss sedan mot 
Pretoria. Middag tillsammans på kväl-
len.  Övernattning på det charmiga 
hotellet Lombardy Boutique Hotel 
som har fem stjärnor.

Dag 13: Pretoria-Johannesburg 
Fygplats. 
Efter frukost är det dags för en stad-
srundtur i Pretoria, den administrativa 
huvudstaden i Sydafrika. Vi gör sedan 
en guidad tur i Johannesburgs syd-
västra kåkstad, Soweto, som idag be-
bos av nära 4 miljoner invånare. Både 
Nelson Mandela och Desmond Tutu 
har bott här. På sen eftermiddag körs 
vi till fl ygplatsen för vår resa hem.

Dag 14. Hemma.

Den som vill kan förlänga resan med 
några dagar vid Victoriafallen och 
då sker resan med engelsktalande 
guide och delvis på egen hand.

Dag 1:. Johannesburg.
Istället för att resa hem tillbringar 
ni natten i Johannesburg, på hotell 
D’Oreale Grande Hotel som har fem 
stjärnor.

Dag 2: Johannesburg-Victoriafallen.
Ni hämtas på ert hotell efter frukost 
och tar ett fl yg från Johannesburg till 
Victoria Falls. Där väntar sedan en 
chauff ör på er och ni körs från fl yg-
platsen i Vic Falls till ert hotell. Lunch 
serveras på hotellet.  På eftermiddagen 

väntar en båttur på Zambezifl oden i 
solnedgången. Ni serveras drinkar och 
snacks under färden där ni har goda 
chanser att se djur. Tillbaka på hotellet 
väntar sedan middag. Övernattning på 
det charmiga och legendariska hotellet 
Victoria Falls Hotel, hotellet är fem-
stjärnigt.

Dag 3: Victoriafallen-Chobe, 
Botswana.
Upplev de mäktiga Victoriafallen från 
Zimbabwesidan med guide. Detta vat-
tenfall som ”upptäcktes” av Livingstone 
1855. Efter fallen körs ni mot Botswa-
na och checkar in på Cresta Mowana 
Safari Lodge som är fyrstjärnigt. Ni 
äter lunch på lodgen. På eftermiddag 
kan ni välja på olika aktiviteter som, 
jeepsafari, guidad vandring i Chobe, 
fågelskådning med guide etc. Middag 
på lodgen. Övernattning på Mowana 
Safari Lodge.

Dag 4: Chobe-Vic Falls-Johannes-
burg-Hemresa.
Om ni hinner, beroende på när ert 
fl yg går, så kan ni göra en vald utfl ykt 
på förmiddagen från lodgen. Sedan 
väntar en transfer till fl ygplatsen i Vic 
Falls då det är dags för hemresan via 
Johannesburg.

Dag 5. Hemma.

GRUPPRESA MED GULDKANT 106

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej:
Drycker och dricks.
 
Avresedatum 2011: 13/11

Avresedatum 2012: 5/2
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Safari sol & bad i Kenya!
Klassisk safari i Kenya och avslutning på Mombasas 
kust med sol och bad.
RESAN ÄR PÅ 14 DAGAR/13 NÄTTER INKLUSIVE FLYGDAGARNA. VI FÄRDAS 
I EN LITEN GRUPP, MAX 18 PERSONER I TRE SAFARIFORDON. VÅRA GUIDER ÄR 
ENGELSKTALANDE.
Vi börjar vår safari vid foten av Mount 
Kenya, fortsätter till Shaba och Sam-
buru reservatet, vi besöker en by i 
Samburu, tittar på Lake Nakurus 
fågelliv och åker i två dagar och utfor-
skar det fantastiska Masai Mara där vi 
också besöker en skola. Vårt boende är 
genomgående bra och är 4 stjärnigt. 
Helpension ingår på safarin. Vi åker 
i safarifordon med sk. popup tak. Vi 
är som mest 6 personer i varje fordon 
för att alla skall garanteras en fönster-
plats.

Vad mer kan man önska av en 
vecka i Östafrikas klassiska vildmark? 
Vi kommer att möta Afrikas vilda djur 
och fåglar på nära håll i deras naturliga 
miljöer. De gulbruna savannerna är 
hemvist åt tusentals gnuer, antiloper, 
zebror och gaseller och i deras fotspår 
smyger de stora kattdjuren på jakt efter 
dagens mål mat. Till vattenhålen letar 
sig noshörningar, buffl  ar och elefanter 
fram för att dricka.

Mombasakusten är mest känd för 
sol och bad. Långa, vita sandstränder 
kantade av palmer och ett turkosfärgat 
hav gör Mombasakusten till ett dröm-
resemål för sol- och badturisten och 
ett perfekt sätt att avsluta safarin. Här 
tillbringar vi 4 nätter på Diani Reef 
Resort och Spa som är en 4 stjärnig re-
sort med halvpension.

 DAG FÖR DAG:
Dag 1. Utresa från Stockholm, 
Göteborg eller Köpenhamn

Dag 2. Nairobi.
Vid vår ankomst på fl ygplatsen i Nai-
robi hämtas vi av vår guide och körs till 
vårt boende på Mayfair Hotel, Nairobi. 
Gemensam middag på kvällen på vårt 
hotell.
Dag 3. Ankomst Nairobi - Nyeri. 
Efter frukost åker vi till vårt boende 
på Serena Mountain Lodge. Lodgen är 
belägen vid Mount Kenyas fot, på en 
höjd av 2000 m, denna “tree lodge”, 
byggd högt upp runt träden, ger oss 
en fängslande utsikt över vattenhå-
let. Lejon, buff el, elefant och ibland 
leopard kan ses då de kommer för att 
dricka vid alla tider på dygnet. Från 
ditt rum kommer du att se djurens ak-
tiviteter. Eftermiddagen tillbringar vi 
med ”game watching”, vi spanar efter 
djur från vår lodge. Vi kommer också 
att ta en naturpromenad i skogen med 
en kunnig guide i både botanik och 
zoologi. Lunch och middag äter vi på 
Serena Mountain Lodge 
Dag 4. Nyeri - Shaba National Reserve.
Idag åker vi norrut mot Shaba natio-
nalreservat. Vi checkar in på Shaba 
Sarova Lodge där vi också intar vår 
lunch. Efter lunch åker vi på safari, 
game drive, i Shaba nationalreservat, 
välkänd för sin ökenliknande natur. 
Detta semiarida, halvtorra, territorium 

är hem för djur som anpassas till denna 
typ av miljö men bjuder också på klas-
siska safaridjur som lejon, gepard, ele-
fant, olika antiloper och babianer. Där 
fi nns också vissa nordliga djurarter som 
man inte hittar längre söderut i landet, 
bland annat nätgiraff , grevyzebra, gi-
raff gasell och beisaoryx. Landskapet 
gränsar till Ewaso Ngirofl oden. Där 
fi nns också gott om reptiler i form av 
krokodiler, landsköldpaddor, varaner 
och ödlor. Även fågellivet är rikt och 
omfattar arter som inte återfi nns i södra 
Kenya, t ex somalistruts och gampärl-
höna. Middag äter vi på vår lodge.

Dag 5.  Shaba National Reserve och 
Samburu National Reserve.
Efter frukost blir det en tidig morgon 
safari i Shaba reservatet. Innan dagen 
blir för varm har vi stor chans att se 
lejon som vars päls har samma färg 
som jorden. Lunch intar vi på Shaba 
Sarova Lodge. På eftermiddagen åker 
vi på ytterligare en safari i reservatet. 
Middag på Shaba Sarova Lodge. Under 
din vistelse på Shaba, kommer vi också 
att besöka Samburu National Reserve 
som ligger granne med Shaba. 

Dag 6. Shaba – Lake Nakuru Na-
tional Reserve.
Färden tar oss idag till Lake Nakuru 
nationalreservat, men innan dess åker 
vi till Samburu där vi gör ett besök i en 
traditionell by. Samburustammen som 
bor här är en ”kusinstam” till Masaier-
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na. De har liknande kläder, traditioner 
samt bor i liknande hus/hyddor. Lunch 
intar vi på vår lodge som för natten är 
Lion Hill Lodge. På eftermiddagen 
åker vi på en safaritur runt sjön Nak-
uru som är en sodasjö. Eftermiddagens 
sol lyser upp den naturliga amfi teatern. 
Detta är en av de bästa stunderna på 
dagen att upptäcka stora kolonier av 
rosa fl amingos och de bildar stora rosa 
märken runt sjön, som kommer och 
går i majestätisk fl ykt. I parken kring 
sjön fi nns de fl esta av de vanliga dägg-
djursarterna, om än inte elefanter. Det 
är även en av de få platser man kan se 
noshörningar. Här syns ofta leoparden, 
svartvit colobus, en slags långhårig apa, 
fl odhästar och lejon. Dessa lejon är 
speciella då de kan klättra i träd. Mid-
dag på Lion Hill Lodge.

Dag 7. Lake Nakuru - Masai Mara 
National Reserve.
Efter frukost åker vi mot södra Masai 
Mara National Reserve den kända 
parken som är Kenyas stolthet. Den 
kallas populärt bara Mara. Vägen hit 
är lite skumpig men håller på att för-
bättras. Vi kommer att stanna och 
göra ett besök i en skola på vår väg till 
Mara. Lunch intar vi på vårt övernatt-
ningsställe Mara Sarova Camp (lyxigt 
inredda ”tält”). Eftermiddag ägnas åt 
safari. Masai Mara är Kenyas kanske 
artrikaste park, och vi har goda chan-
ser att få se hyenor (Mara har ett stort 
hyenabestånd), schakaler, giraff er, ba-
bianer, olika slags antiloper, gaseller, 
geparder och andra djurarter. Flod-
hästar och krokodiler fi nns i fl oderna, 
medan vegetationen längs dessa drar 
till sig vattenbockar, elefanter, impalor 
och rörbockar. Vi kommer att lämna 
lodgen på jakt efter hjordar av elefanter 
i ett landskap av oändlig savann. För-
modligen får du se lejon åtminstone ett 

par gånger. Återigen är den bästa tiden 
den svenska hösten, då stora ansam-
lingen av gnuer och andra gräsätare i 
parken underlättar jakten då den stora 
migrationen är igång . Lejonen är då i 
större utsträckning aktiva under dagtid 
än under andra tider på året. Middag 
intar vi på Mara Sarova Camp.

Dag 8. Rift Valley - Masai Mara. 
Vi börjar dagen med en morgonsafari 
i Masai Mara National Reserve som 
har en yta av 1500 km². Belägen på 
en höjd av i genomsnitt 1650 m. Dess 
slätter är ett idealiskt landskap för de 
eleganta och pigga gasellerna. Mara är 
grön under regnperioden, resterande 
tid är det högväxande gräset torrt och 
erbjuder då en fantastisk utsikt över det 
eviga Afrika. Kanske blir vi lyckliga nog 
att se gnu, zebra och deras predatorer 
som följer i deras spår (hyena, lejon, 
leopard, vildhund), särskilt under mi-
grationsperioden mellan augusti och 
oktober. Lunch intar vi på Mara Sarova 
Camp. På eftermiddagen fortsätter vi 
vår safari. Vi intar en så kallad Sun-
downer när solen går ner, vitt vin, juice 
eller läsk med jordnötter, chips och kex. 
Middag på Mara Sarova Camp. 

 Dag 9-13. Masai Mara - Nairobi 
- Mombasas södra kust.
Idag äter vi frukost och tar oss sedan 
mot Nairobi. Lunch intar vi på den 
världsberömda restaurangen Carni-
vore i Nairobi, världskänd köttrestau-
rang med licens att servera alla typer 
av kött t.ex. krokodil. Här äter man 
så mycket man vill av nygrillat kött. 
Th e Carnivore är också vida berömd 
för sin dawa, som på swahili betyder 
medicin. En drink som påminner om 
Caipirinha och är väldigt läskande. Vi 
körs sedan till fl ygplatsen för vårt fl yg 
till Mombasa. Vi hämtas sedan på fl yg-

platsen i Mombasa och körs till Mom-
basas södra kust och vårt boende på 
Diani Reef Resort and Spa. Här äter vi 
vår middag på kvällen. På resorten bor 
vi med halvpension. 

Vi kommer nu att spendera 4 nätter 
på Mombasas kust och bara koppla 
av. Här fi nns en hel del aktiviteter 
att ägna sig åt och ett bra Spa om 
man inte bara vill sola och bada.

Vi kan rekommendera en utfl ykt till 
Wasini Island. Det är en heldagsutfl ykt 
som startar med att ni körs från hotel-
let till Wasini Jetty och stiger ombord 
på en båt som kallas dhow. En tradi-
tionell båt byggd i trä. Båten kommer 
att stanna vid ett vackert ställe där ni 
kommer att få snorkla. Vill ni dyka 
tillkommer en extra kostnad. Ni äter 
sedan lunch på ön som består av ny-
fångad krabba och fi sk. Efter lunch 
kan ni promenera på ön, snorkla lite 
mer eller bara sola och koppla av. Här 
fi nns inga bilar på ön som förstör er 
vila. Ni åker sedan tillbaka med båten 
och körs till ert hotell på sen eftermid-
dag. 

Dag 13: Hemresedag, fl yg 
från Mombasa.

Dag 14: Hemma.

     Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej:
Visum till Kenya, ca 50 USD, utfl ykten till 
Whasini Island 870 kr, drycker och dricks.
 
Avresedatum 2011: 8/10 denna avresa utan 
övernattning i Nairobi och 2/11

Avresedatum 2012: 11/1, 9/2, 1/3, 3/8, 6/9, 
4/10 och 1/11
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Tanzaniasafari och Zanzibar i 
kombination
13 DAGAR 12 NÄTTER. EN GUIDAD RESA I LITEN GRUPP.

Tanzania är ett fantastiskt safariland 
med kända Serengeti och vulkank-
ratern Ngorongoro som några av dess 
höjdpunkter. Vid kusten ligger ön 
Zanzibar med sina vackra stränder och 
Stone Town med sitt myllrande folkliv 
och basarer.

Vi åker i en liten grupp bestående 
av 18 personer. Vi åker i 3 bilar som 
är fyrhjulsdrivna, 6 i varje bil. På det 
sättet får alla i gruppen en garanterad 
fönsterplats. Våra guider är infödda 
Tanzanier som talar engelska. Boendet 
är genomgående bra, fyrstjärnigt.

DAG FÖR DAG:

Dag 1: Utresa från Stockholm, 
Göteborg eller Köpenhamn.

Dag 2: Kilimanjaro fl ygplats - 
Ngorongoro kratern.
Vi möts på fl ygplatsen av våra safari-
guider och åker mot Ngorongoro-
kratern i våra fyrhjulsdrivna fordon. 
Kratern är resterna av en gammal 
vulkan som en gång i tiden reste sig 
på platsen och den är 20km bred och 
har en yta på 260km ², den största i 
världen som har förblivit intakt. Den 
är helt omgiven av en kant, krater-
botten ligger 600m ner och djuren 
är instängda i kratern. Platsen är idag 
känd som ett av de djurtätaste och 
djursäkraste safariområdena i Afrika. 
Här fi nns omkring 20 000 större dägg-
djur och världens högsta koncentra-

tion av rovdjur. Det fi nns också gott 
om buffl  ar, antiloper, gnuer och ze-
bror. Det förekommer även fl odhästar 
på några platser i kratern.
Vi är framme vid vårt lunchstopp efter 
3-4 timmar som vi äter på vår lodge 
som heter Ngorongoro Sopa Lodge. 
Lodgen har ett fantastiskt läge på 
den östra kraterkanten och utsikten 
är makalös. På eftermiddagen åker vi 
ut på vår första safari i Ngorongoro 
kratern. Safari betyder en resa på Swa-
hili. Middag äter vi tillsammans på vår 
lodge. Övernattning på Ngorongoro 
Sopa Lodge.

Dag 3: Ngorongoro kratern.
På morgon åker vi ut på safari i 
Ngorongoro kratern och stannar där 
hela dagen. Vi äter medhavd  pick-

nick lunch i kratern. Vi är tillbaka 
på lodgen på eftermiddagen. Njut av 
den hisnande utsikten från toppen av 
kratern och se den vackra solnedgån-
gen. Detta besök kommer vi att min-
nas under en lång tid. Middag äter vi 
tillsammans på vår lodge. Övernatt-
ning på Ngorongoro Sopa Lodge.

Dag 4: Ngorongoro - Serengeti 
National Park.
Efter frukost tar vi oss vidare mot den 
kända Serengeti National Park. Da-
gens etapp tar ca 3-4 timmar och tar 
oss till de centrala delarna av Serengeti 
som kallas Seronera. Seroneraområdet 
ligger i gränsområdet mellan den öp-
pna grässavannen i söder som sträcker 
sig så långt ögat kan nå och är beströdd 
med block av sten som kallas ”Kopjies” 
och den tätare trädsavannen i norr och 
anses vara det bästa stället i Serengeti 
att skåda djur på. I området fi nns ett 
antal olika naturtyper och därmed ett 
artrikt djurliv. Det mest markanta in-
slaget är Seronerafl oden, som kantad 
av träd och annan vegetation bryter 
av slättlandskapet och håller djuren 
med vatten året om. Vid fl oden fi nns 
mycket leoparder samt fl odhästar och 
krokodiler. Vi äter medhavd picknick 
lunch längs vägen. På eftermiddag 
åker vi på safari i Serengeti National 
Park och ser med spänning fram emot 
vad vi skall få uppleva. Middag äter vi 
tillsammans på vår lodge. Övernatt-
ning på Serengeti Sopa Lodge.
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Dag 5: Serengeti National Park - 
Seronera.
Vi startar dagen med safari i Serengeti 
National Park. De första djur vi tro-
ligtvis kommer att se är antiloper, 
hyenor, jackaler, zebror och gnuer. Vi 
åker tillbaka till vår lodge för lunch.
Efter lunch åker vi tillbaka till parken 
för mer safari. Vi ser in bland sten-
blocken, “Kopjies”, som är bra platser 
för att hitta kattdjur där de ligger på 
lur för att kunna ta ett byte. Vi kan-
ske har förmånen att få bevittna lejon 
som jagar antiloper. Vi kommer även 
att se hjordar av elefanter. Middag äter 
vi tillsammans på vår lodge. Övernatt-
ning på Serengeti Sopa Lodge.

Dag 6: Serengeti -  Seronera - Lake 
Manyara National Park.
Idag tar vi oss mot Lake Manyara Na-
tional Park. En resa på ca 5-6 timmar
Vi äter medhavd picknick lunch längs 
vägen. Vår safari gör vi i Lake Man-
yara National Park. Parken avgrän-
sas i väster av en brant som hör till 
Great Rift Valley. Lake Manyara har 
inte den savannartade natur som man 
ofta förknippar med safari, utan är 
till stora delar trädtäckt. Den är en 
fi n park, även om den inte kan mäta 
sig med topparkerna Serengeti och 

Ngorongoro, är den värd ett besök, 
inte minst som den ligger längs färd-
vägen till de båda ovannämnda och 
därmed lätt kan kombineras med 
dem. Parkens huvudattraktion är na-
turen, ett rikt fågelliv, elefanter och 
en hel del olika växtätande däggdjur. 
Kattdjur förekommer men är inte 
så vanliga men här fi nns en märklig 
företeelse och det är de trädklättrande 
lejonen. Här fi nns också ett fl ertal 
apor. Vi kommer att bo i lyxiga tält, 
tänk Hemingway, med sängar, dusch 
och wc. Middag äter vi tillsammans på 
vår camp. Övernattning på Kirurumu 
Tented Camp.

Dag 7-12: Lake Manyara-Zanzibar. 
Efter frukosten tar vi oss mot Arusha. 
Vi äter picknick lunch på vägen. Vi 
kommer idag att fl yga till Zanzibar från 

Arusha. Vi hämtas sedan på fl ygplatsen 
och körs till underbara Fumba Beach 
Lodge. Lodgen har bara 26 rum och 
ligger bortom turiststråken 2 mil söder 
om Stone Town. Här serveras mycket 
god mat. Här väntar några lata dagar i 
solen då vi kan ladda batterierna. Här 
kan man snorkla med guide, promen-
era till byn alldeles intill, göra en utfl ykt 
till Stone Town osv. Middagen serveras 
på Fumba Beach Lodge.

Dag 12: Hemresa.
Efter frukost körs vi till fl ygplatsen för 
vår resa hem till Sverige

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej:
Visum till Zanzibar, utreseskatt från Zanzibar, 
ca 30USD, drycker och dricks.
 
Avresedatum  2011: 11/11

Avresedatum 2012: 13/1
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Kenya och Tanzania! 
Det bästa av två safarivärldar – Den ultimata 
safariresan
14 DAGAR 13 NÄTTER

Möt två av de bästa safariländerna i 
världen; Kenya och Tanzania i kom-
bination. Upplev savanner, sjöar, vul-
kanlandskap, berg, Acacieträden som 
är så signikativa för östra Afrika, de 
vänliga människorna och naturligtvis 
alla dessa fantastiska parker och reser-
vat med alla dess djur. Vi besöker bla 
Ngorongorokratern, Serengeti Na-
tional Park och Masai Mara National 
Reserve. Resan sker i minibuss med 
pop up tak och i fyrhjulsdrivna bilar 
beroende på terräng. Max 18 personer 
totalt och max 6 personer per bil med 
garanterad fönsterplats. En engelskta-
lande guide per bil.

DAG FÖR DAG:

Dag 1: Utresa Sverige.
  
Dag 2: Nairobi – Masai Mara 
National Reserve.
Vid vår ankomst på morgonen på fl yg-
platsen i Nairobi hämtas vi av våra guider 
och vår safari börjar. Vi färdas i minibus-
sar, 6 personer per buss så att alla har ga-
ranterad fönsterplats, som är anpassade för 
safari med sk pop up tak, taket höjs upp 
och man kan stå i bussen för fi na fototill-
fällen. Vi färdas mot det kända reservatet 
Masai Mara. Framme vid vår lodge äter 
vi sedan lunch. På eftermiddagen startar 
vi vår första safari, safari betyder resa på 
Swahili. Masai Mara är Kenyas kanske 
artrikaste park. Vi kommer att lämna lod-

gen på jakt efter hjordar av elefanter i ett 
landskap av oändlig savann. Förmodligen 
får du se lejon åtminstone ett par gånger. 
Gemensam middag äter vi på vår lodge
Övernattning på Mara Sopa Lodge.

Dag 3: Rift Valley – Masai Mara 
National Reserve.
Vi börjar dagen med en morgonsafari i 
Masai Mara National Reserve som har en 
yta av 1500 km ². Belägen på en höjd av 
i genomsnitt 1650 m. Dess slätter är ett 
idealiskt landskap för de eleganta och 
pigga gasellerna. Mara är grön under regn-
perioden, resterande tid är det högväxande 
gräset torrt och erbjuder då en fantastisk 
utsikt över det eviga Afrika. Lunch intar vi 
på vår lodge. På eftermiddagen fortsätter vi 
vår safari. Gemensam middag äter vi på vår 
lodge. Övernattning på Mara Sopa Lodge

Dag 4: Masai Mara-Lake Nakuru Na-
tional Park-Lake Naivasha.
Idag lämnar vi Masai Mara och åker mot 
Lake Nakuru. Lunch intar vi på Lion Hill 
Lodge. På eftermiddagen åker vi på en sa-
faritur runt sjön Nakuru som är en sodasjö. 
Vi kommer att upptäcka stora kolonier av 
rosa fl amingos. Här fi nns också mängder 
av pelikaner och marabustorkar. I parken 
kring sjön fi nns de fl esta av de vanliga 
däggdjursarterna dock inte elefanter. Det 
är även en av de få platser i Kenya man 
kan se noshörningar. Här syns ofta leop-
arden, svartvit colubusapa, fl odhästar och 
lejon. Det speciella med dessa lejon är att 
de klättrar i träd och man kan fi nna dem 
ligga och sova på någon gren. Gemensam 
middag äter vi på vår lodge. Övernattning 

på Lake Naivasha Sopa Resort.

Dag 5: Lake Naivasha – Amboseli 
National Park.
Efter frukost åker vi tillbaka mot Nairobi 
Vi kommer att besöka ett hem för föräl-
dralösa elefanter som är öppet varje dag 
mellan 11.00 och 12.00. Elefanternas 
vårdnadshavare kommer att visa sina föräl-
dralösa skyddslingar och förklara för oss 
hur de tar hand om dem. Vi kommer att 
kunna röra dem och lära oss mycket om 
dessa mini jättar. Lunch äter vi på Carni-
vore restaurang i Nairobi. Denna restau-
rang är väldigt speciell och är världberömd. 
Här äter man så mycket man bara orkar.
Vi fortsätter färden mot Amboseli. Innan 
vi kommer fram till vår lodge för natten 
gör vi ett besök i en Masaiby. Gemensam 
middag äter vi på vår lodge. Övernattning 
på Amboseli Sopa Lodge.
 
Dag 6: Amboseli National Park.
Vi stiger på vår minibuss i gryningen och 
åker in i Amboseli National Park. Parken 
består av en blandning av skog, våtmark 
och grässlätt. Den är inte så stor, så alla 
dess delar kan nås under en intensiv heldag. 
Här fi nns det mycket djur, speciellt på hös-
ten. Parken är känd för sina stora hjordar 
av elefanter. Kanske har vi turen att få se 
Kilimanjaro utan dess gloria av moln och 
ge oss möjligheten att ta några utmärkta 
fotografi er. Lunch intar vi på vår lodge. 
På eftermiddag fortsätter vi med safari i 
Amboseli. Denna park, som invigdes 1948, 
är unik på grund av sina ”träd utan rötter”, 
dess berg och dess sjö som är en hägring 
och som visar sig i tung värme. Gemensam 
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middag äter vi på vår lodge. Övernattning 
på Amboseli Sopa Lodge.

Dag 7: Amboseli NP – Tanzania – Lake 
Manyara National Park.
Idag tar vi oss mot den kenyanska / tanza-
niska gränsen. Vid Namanga fortsätter vår 
resa i ett fyrhjulsdrivna fordon och lämnar 
våra minibussar. Lunchen intar vi på Ar-
usha Coff ee Lodge. Vår safari gör vi i Lake 
Manyara National Park. Parken avgränsas 
i väster av en brant som hör till Great Rift 
Valley. Lake Manyara har inte den savan-
nartade natur som man ofta förknippar 
med safari, utan är till stora delar trädtäckt. 
Den är en fi n park, även om den inte kan 
mäta sig med topparkerna Serengeti och 
Ngorongoro, är den värd ett besök, inte 
minst som den ligger längs färdvägen till 
de båda ovannämnda och därmed lätt kan 
kombineras med dem. Parkens huvudat-
traktion är naturen, ett rikt fågelliv, ele-
fanter och en hel del olika växtätande däg-
gdjur. Kattdjur förekommer men är inte 
så vanliga. Middag äter vi tillsammans på 
vår lodge. Övernattning på Lake Manyara 
Hotel.

Dag 8: Lake Manyara – Serengeti 
National Park, Seronera. 
Efter frukost tar vi oss vidare mot den kän-
da Serengeti National Park. Längs vägen 
äter vi medhavd lunch. Vi besöker Oldu-
vai där, Louis och Mary Leakey 1959 hit-
tade en människoliknande varelse som var 
mer än 1,8 miljoner år gammal och ansågs 
länge som vår gamla förfader. På toppen av 
en 150m klippa ligger det lilla museet som 
vi besöker. Vi åker mot de centrala delarna 
av Serengeti som kallas Seronera. Seroner-
aområdet ligger i gränsområdet mellan den 
öppna grässavannen i söder som sträcker sig 
så långt ögat kan nå och är beströdd med 
block av sten som kallas ”Kopjies” och den 
tätare trädsavannen i norr och anses vara 
det bästa stället i Serengeti att skåda djur 
på. I området fi nns ett antal olika natur-

typer och därmed ett artrikt djurliv. Vi äter 
medhavd picknick lunch längs vägen. På 
eftermiddagen åker vi på safari i Serengeti 
National Park och ser med spänning fram 
emot vad vi skall få uppleva. Middag äter 
vi tillsammans på vår lodge. Övernattning 
på Serengeti Sopa Lodge.

Dag 9 : Serengeti National Park, 
Seronera. 
Vi lämnar lodgen tidigt på morgonen och 
åker in i Serengeti. Vi åker tillbaka till vår 
lodge för lunch. Efter lunch åker vi tillbaka 
till parken för mer safari. Vi ser in bland 
stenblocken, sk “Kopjies”, som är bra 
platser för att hitta kattdjur där de ligger på 
lur för att kunna ta ett byte. Vi kanske har 
förmånen att få bevittna lejon som jagar 
antiloper. Vi kommer även att se hjordar 
av elefanter. Middag äter vi tillsammans på 
vår lodge. Övernattning på Serengeti Sopa 
Lodge.

Dag 10: Serengeti National 
Park- Ngorongoro kratern. 
Nu tar vi oss mot ett annat känt reservat, 
Ngorongoro kratern. Vi äter pick nick 
lunch längs vägen. Kratern är resterna av 
en gammal vulkan som en gång i tiden 
reste sig på platsen och den är 20km bred 
och har en yta på 260km ², den största i 
världen som har förblivit intakt. Den är 
helt omgiven av en kant, kraterbotten lig-
ger 600m ner och djuren är instängda i 
kratern. Platsen är idag känd som ett av de 
djurtätaste och djursäkraste safariområde-
na i Afrika. Middag äter vi tillsammans på 
vår lodge. Övernattning på Ngorongoro 
Sopa Lodge.

Dag 11: Ngorongoro kratern-Tsavo 
West National Park.
Vi kör mot Arusha och äter lunch på Ar-
usha Coff ee Lodge. Vi åker i våra fyrhjuls-
drivna fordon från Arusha till Taveta 
gränsen och byter sedan tillbaka till våra 
minibussar med pop up tak. Vi kör mot 

Tsavo West National Park. Tsavo är Kenyas 
största park, eller snarare parkområde. 
Detta omfattar tvillingparkerna Tsavo East 
och Tsavo West, som båda är nationalpark-
er och naturen här är väldigt varierande. 
Tsavoområdet är artrikt i klass med Masai 
Mara och har även djur som inte fi nns 
någon annanstans. Vi hinner med en kort 
safari i Tsavo West före solnedgången. 
Middag äter vi tillsammans på vår lodge.
Övernattning på Kilaguni Serena Lodge.

Dag 12: Tsavo West National Park.
Dagen startas tidigt för en morgonsafari då 
djuren är mest aktiva. Vi kommer med all 
säkerhet att hitta den berömda röda elefan-
ten i Tsavo West Park. Deras färg kommer 
från jorden som de täcker sig med för att 
bekämpa parasiter. Vi äter lunch på vår 
lodge. Eftermiddagen fortsätter med mer 
safari i parken tills solen börjar gå ner. 
Middag äter vi tillsammans på vår lodge.
Övernattning på Kilaguni Serena Lodge.

Dag 13: Tsavo West National Park – 
Nairobi hemresa.
Efter frukost tar vi oss mot Nairobi ev. 
hinner vi med en kort safari innan. Lunch 
intar vi på vägen mot fl ygplatsen.

Dag 14: Hemma.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter och
inträden enligt program.

Ingår ej: 
Visum till Kenya och Tanzania, ca 50USD per 
land, drycker och dricks
 
Avresedatum 2011: 9/9 och 7/10
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Att resa på egen hand, i hyrd bil, är nog en av de mest upplevelserika 
resor man kan göra. Sydafrika erbjuder fantastiska vägar med samma 
standard som i Europa. De resor på egen hand som vi presenterar är 

färdiga paket som går att kombinera med fl era andra paket. Dessa går 
dessutom att uppgradera till högre hotellstandard och annan typ av bil. 

Det går också att lägga till fl er dagar om man så vill. Samtliga dessa 
paket fi nns på vår hemsida. Självklart ska ni ringa oss för komplet-

terande information om ni så önskar.
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Startpaket på egen hand 
i Sydafrika
Här nedan är några förslag på startpaket 
i Sydafrika med boende och utfl ykter i 
Kapstaden. Det kan vara skönt att veta 
att man tas om hand på fl ygplatsen av 
en privatchauff ör och att allt boende 
de första dagarna är bokade. 

Vi hjälper er naturligtvis med fort-
satt boende och utfl ykter om ni vill 
och gör gärna upp en resplan med kal-
kyl. Alla våra hotell är noga utvalda av 
oss på plats. 

Vi har direktavtal med alla hotell 
och ingen mellanhand vilket gör oss 
väldigt prisvärda. Det kostar inget ex-
tra om vi lägger upp er resa. Dessutom 
har vi kunskaper och erfarenhet från 
detta land sedan många år tillbaka. 

Vi har naturligtvis ställt fullständig 
resegaranti till Kammarkollegiet vilket 
ger er som kund ytterligare en tryg-
ghet om något skulle gå fel. Naturligt-
vis bokar vi även fl yg åt er och vi har 
mycket bra avtalspriser med fl ygbola-
gen. 

Dag 1: Vid ankomst hämtas ni på 
fl ygplatsen av er chauff ör med namn-
skylt. Ni körs sedan till valt hotell. Ni 
hämtas på hotellet på eftermiddagen 
för en guidad stadsrundtur och ett 
besök på Table Mountain, Taff elberget. 
Ni lämnas sedan vid ert hotell på sen ef-
termiddag. Utfl ykten sker i liten grupp 
och guidningen är på engelska.

Dag 2: En guidad heldag runt den 
vackra halvön Cape Peninsula med 
höjdpunkter som pingvinerna i Boul-

ders, Godahoppsudden och som avs-
lutning ett besök på den vackra och 
kända botaniska trädgården Kirstenbo-
sch. Ni hämtas och lämnas på ert valda 
hotell. Utfl ykten sker i liten grupp och 
guidningen är på engelska.

Dag 3: Inget program.

Dag 4: Utcheckning eller fortsatt 
boende.

Paket 1: Transfer från fl yg, guidad 
stadsrundtur, guidad heldag runt Cape 
Peninsula inkl. alla inträden samt 
boende tre nätter på Ritz Hotel*** 
inklusive frukost. Detta är ett enklare 
hotell men mycket prisvärt. De har en 
roterande restaurang högst upp och en 
stor trevlig pool. Hotellet har ett bra 
läge nära Atlantkusten i Sea Point.

Paket 2: Transfer från fl yg, guidad 
stadsrundtur, guidad heldag runt Cape 
Peninsula inkl. alla inträden samt 
boende tre nätter på Table Mountain 
Lodge**** inklusive frukost. Detta är 
ett guest house, bed and breakfast, 
med få rum, mycket atmosfär, liten 
pool och ligger perfekt i trevliga stads-
delen Gardens. 
Paket 3: Transfer från fl yg, guidad 
stadsrundtur, guidad heldag runt 
Cape Peninsula inkl. alla inträden 
samt boende tre nätter på Flower Villa 
Boutique Hotel**** inklusive frukost. 
Detta är ett mindre hotell, med få rum, 
nyrenoverat, läckert inrett, pool och 
ligger med utsikt över Table Mountain 
i stadsdelen Oranjezicht.
Paket 4: Transfer från fl yg, guidad 
stadsrundtur, guidad heldag runt 
Cape Peninsula inkl. alla inträden 
samt boende tre nätter på Romney 
Park All Suites Hotel and Spa***** 
exklusive frukost.  Detta är ett mycket 
trevligt mindre hotell, utmärkt service, 
gammaldags atmosfär med pool. Alla 
suiter har balkong med utsikt över 
havet. Hotellet har ett bra läge nära 
Atlantkusten i Sea Point.

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden och Vindistrikten
12 DAGAR 11 NÄTTER

Kapstaden är en stad som, ju mer 
man besöker den, bara har mer 
och mer att erbjuda. 

Vindistrikten kan man ägna 
hur mycket tid som helst. Inte 
enbart för vin och mat utan ock-
så för alla fantastiska golfbanor. 

I detta reseförslag ingår in-
gen golf men det går självklart 
att lägga till om man så önskar.  
Boendet är genomgående mycket 
bra och noga utvalt. 

Även de föreslagna vingård-
arna håller mycket bra klass och 
flera finns representerade på sy-
stembolaget i Sverige.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Vid ankomst till Kapstaden blir ni möt-
ta på flygplatsen för transport till 4-stjärniga
Table Mountain Lodge som ligger i det ny-
gamla området Gardens som nu är en oerhört

attraktiv stadsdel i centrala Kapstaden med 
många trevliga restauranger och nära till allt. 
Stadsrundtur på eftermiddagen med ett besök 
på Table Mountain.
Dag 2-5. Dessa dagar tillbringar ni i Kapstaden 
och ni får 2 heldagsutfl ykter på valda dagar. 
Den ena är en heldag runt Cape Peninsula med 
Goda Hoppsudden som en av många höjd-
punkter. Den andra är en hel dag i kulturens 

och historiens tecken, först en specialguidad 
tur i Townships (kåkstäderna) och därefter en 
båttur ut till Robben Island där Nelson Man-
dela i många år satt fängslad. Ni blir guidade av 
före detta politiska fångar.
Dag 6. Efter frukost får ni en bil levererad 
till hotellet och ni kör på egen hand den kor-
ta sträckan ut till Stellenbosch och tar in på 
d´Ouwe Werf****. Hotellet ligger mitt i staden 
med ett rikligt utbud av restauranger, vinbu-
tiker och shopping runt hörnet.
Dag 7-12. Ni planerar dagarna i Stellenbosch 
som ni vill. Ni får mängder med information, 
kartor och tips av oss som gör att ni enkelt kan 
fylla dagarna med trevliga utfl ykter. Tips på 
vingårdar att besöka alternativt spela golf på 
någon av alla banor som ligger inom 5 - 20 
minuter med bil.

SYDAFRIKA 111

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

24480 African_Tours.indd   22 2011-02-25   13.11



- 23 -

Kapstaden, Garden Route  
och Safari 
15 DAGAR 14 NÄTTER

Även denna resa börjar med några 
dagar i Kapstaden med härligt 
boende och trevliga utflykter. 

Sedan kör ni på egen hand 
genom delar av vindistrikten till 
den vackra vägsträckan som kal-
las för Garden Route. 

Mitt i resan får ni 2 oförglömli-
ga nätter på Botlierskop som är ett 
unikt storviltsreservat med en miljö 
som man njuter av mycket länge. 
Resan avslutas med lite sol och bad 
på Cape St. Francis Resort.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni blir mötta på fl ygplatsen för tran-
sport till Villa Flower Boutique Hotel**** som 
ligger med utsikt över Table Mountain. Hotel-
let ligger i lugna stadsdelen Oranjezicht och 
är ett historiskt monument, 275 år gammalt. 
Villa Flower är helt nyrenoverat.  Stadsrund-
tur på eftermiddagen med ett besök på Table 
Mountain.
Dag 2-5. Ni tillbringar dessa dagar på egen 
hand i Kapstaden. Heldagsutfl ykten runt Cape 

Peninsula med Godahoppsudden som en av 
många höjdpunkter ingår på vald dag.
Dag 6. Efter frukost får ni en bil levererad 
till hotellet och ni kör den korta sträckan till 
Stellenbosch och det 4-stjärniga River Manor 
Hotel & Spa.
Dag 7. Idag skall ni upptäcka vindistrikten i 
området. Ni får kartor och tips av oss.
Dag 8-9. Efter tidig frukost kör ni vidare öster-
ut längs motorväg nr. 2 till Mossel Bay och 

SYDAFRIKA 112

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, frukost, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

därifrån vidare upp i bergen till det fantastiska 
Botlierskop Game Reserve. Här bor ni  i 2 nät-
ter i deras lyxiga safaritält. Frukost, lätt lunch, 
middag inklusive drycker, även alkoholhaltiga, 
ingår samt 2 safariexpeditioner per dag. På 
avresedagen kan ni istället för en morgonsafari 
välja en helikoptertur.
Dag 10-11. Färden fortsätter till Knysna och 
charmiga Log Inn Hotel**** där ni stannar i 2 
nätter. Området kring Knysna har massor med 
spännande saker att upptäcka. Ni får tips och 
kartor av oss.
Dag 12-14. Ni kör längs Garden Route till 
kustsamhället Cape St. Francis där ni bor i 3 
nätter med underbara stränder och Indiska 
Oceanens varma vatten alldeles inpå knutarna.
Dag 15. Efter frukost kör ni den korta sträckan 
till Port Elizabeth och lämnar tillbaka bilen 
och börjar er resa hemåt.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden, Indiska Oceanen 
och St. Lucia 
16 DAGAR 15 NÄTTER

Fem dagar i Kapstaden, med egen 
bil längs Garden Route och en 
avslutning i det tropiska paradiset 
St. Lucia med sol och bad, safari, 
kultur och underbar avkoppling. 

Kapstaden behöver kanske 
ingen egen presentation men 
väl St. Lucia. Detta underbara 
område i nordöstra Sydafrika är 
sedan 1999 upptaget som världs-
naturarv av UNESCO. Ett myck-
et trevligt samhälle omgärdat av 
vatten. 

På ena sidan Indiska Oceanen 
med milsvida orörda stränder och 
på andra ett litet innanhav som 
är hem för över 800 flodhästar 
och mängder med krokodiler 
samt fåglar. Kort och gott; Detta 
är den perfekta resan för hela 
familjen.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Vid ankomst till Kapstaden blir ni 
mötta och transporterade till Table Mountain 
Lodge**** som är ett vackert guest house från 
kolonialtiden och ligger perfekt i stadsdelen 
Gardens. Promenadavstånd till trevliga restau-
ranger och shopping. Stadsrundtur på efter-
middagen med ett besök på Table Mountain.
Dag 2-4. Ni tillbringar dagarna på egen hand 
i Kapstaden men en heldagsutfl ykt runt Cape 
Peninsula med Goda Hoppsudden som en 
av många höjdpunkter ingår liksom en dag i 

Townships (kåkstäderna) och ett besök på fän-
gelseön Robben Island.
Dag 5-6. Efter frukost får ni en bil levererad 
till hotellet och ni kör genom vindistrikten till 
Montagu som ligger i Robertson Wine Valley. 
Här bor ni på det underbara Montagu Country 
Hotel****. Passa på och ta en guidad rundtur i 
vindistriktet i en gammal Cadillac.

Dag 7-8. Ni kör idag längs N 15 och N 2 
till Mossel Bay där Garden Route börjar och 

fortsätter till den vackra lagunstaden Knysna 
där ni bor på Log Inn Hotel**** som är byggt 
i timmer. Andra dagen ingår en solnedgångs-
kryssning i lagunen med middag ombord på 
en hjulångare.
Dag 9. Färden går vidare till Armagh Coun-
try Lodge**** som ligger mitt i nationalparken 
Tsitsikamma. Övernattning med middag.
Dag 10. Flygplatsen i Port Elizabeth väntar 
för en fl ygning till Durban där ni får en ny bil 
och kör sedan de ca 25 milen till paradiset 
St. Lucia.
Dag 11-15. Ni tillbringar dagarna på egen hand 
men får massor med tips av både oss och det 
underbara värdparet på Parkers Cottages****. 
En hel dag safari i Hluhluwe National Park 
ingår. Ni blir hämtade en tidig morgon av vår 
ranger, Jeff , som tar er till denna park som är 
hem för Th e Big Five. Frukost och lunch ingår. 
Beroende på tid på året så kan ni välja på en 
nattur för att se jättesköldpaddorna lägga ägg, 
en heldag till den fantastiska  bad och snor-
klingsviken Cape Vidal eller en tur i båt för att 
se knölvalar. En halvdag i en äkta Zuluby ingår 
där ni får träff a människor som fortfarande le-
ver som man gjort i århundraden.
Dag 16. Efter frukost är det dags att ta farväl 
av St. Lucia och ert värdpar, fyllda med unika 
minnen för livet. Ni kör tillbaka till Durban 
varifrån ni fl yger hem via Johannesburg.

SYDAFRIKA 113

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Den perfekta familjeresan
Kapstaden, Garden Route och Safari
13 DAGAR 12 NÄTTER 
Detta är den absolut optimala re-
san för familjer med lite mindre 
barn. Många safarilodger i Sydaf-
rika säger nej till barn/ungdomar 
under 12 år men i denna resa är 
hela familjen hjärtligt välkom-
men överallt! 

Ni börjar med några dagar i 
Kapstaden, på Table Mountain 
Lodge****, som har ett mycket 
trevligt läge i ett lugnt och sä-
kert område med många trevliga 
restauranger inom gångavstånd.
Hotellet pool.   

Därefter kör ni på egen hand, 
delvis genom vindistrikten, till 
Garden Route, men innan ni 
kommer dit så bor ni två nätter 
på Garden Route Game Lodge 
där ni får fyra safariexpeditio-
ner. De har även en krokodil-
farm samt ett uppfödningscenter 
för geparder som ni kan gå in 
och hälsa på.

Därefter blir det  tid för sol 
och bad i Cape St. Francis som 

Dag 2-5. Ni bor fem nätter i Kapstaden på 
egen hand. Följande utfl ykter ingår: Hel dag 
runt Cape Peninsula med Goda Hoppsud-
den som en av många höjdpunkter. Town-
ships (kåkstäderna) och Robben Island. Detta 
är också en heldags utfl ykt som börjar med 
kåkstäderna och avslutas med Robben Island, 
fängelseön där Nelson Mandela satt fängslad i 
många år.
Dag 6-7. Efter frukost får ni en hyrbil levere-
rad till hotellet och kör österut längs motorväg 
N2 ca 2,5-3 timmar då ni kommer fram till 
Garden Route Game Lodge****, fyra safari-
turer väntar samt mycket mer! Frukost och 
middag ingår.
Dag 8-9. Ni kör vidare österut längs Indiska 
Oceanen och kommer fram till Knysna, la-
gunstaden, efter en färd i ett mycket vackert 
landskap. Ni bor på Log Inn Hotel****. Ni 
får massor med tips av oss för sysselsättning i 
denna vackra stad.
Dag 10-12. Sol och bad väntar i Cape St. Fran-
cis dit ni når på 2-3 timmar. Härliga stränder 
och pooler. Ni bor på Cape St. Francis Re-
sort***.
Dag 13. Efter frukost kör ni till Port Elizabeth 
och påbörjar resan hemåt.

har härligt klimat och fina strän-
der. Resan avslutas i Port Eliza-
beth där ni lämnar bilen och 
börjar resan hemåt

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Vid ankomst till Kapstaden blir ni möt-
ta och körda till Table Mountain Lodge****. 
Stadsrundtur på eftermiddagen där även ett 
besök på Table Mountain ingår.

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

SYDAFRIKA 114

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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SYDAFRIKA 115

Kapstaden, Mat, Vin och Safari
16 DAGAR 15 NÄTTER

Detta är en av våra populäraste 
rundresor på egen hand. Ni star-
tar i Kapstaden och fortsätter se-
dan till Stellenbosch vidare till 
Montagu, Oudtshoorn, Knysna 
och avslutningsvis Kariega Private 
Game Reserve. 

I Kapstaden upptäcker ni 
Cape Peninsula med Goda 
Hoppsudden som en av många 
höjdpunkter samt givetvis en tur 
till toppen på Table Mountain.  

I Oudtshoorn, som är världs-
centrum för strutsuppfödning 
har ni rikliga tillfällen att på nära 
håll se dessa fascinerande djur.  

Knysna som ligger i hjär-
tat av Garden Route erbjuder 
solnedgångskryssning i lagunen 
samt härliga badstränder och 
fantastiska naturupplevelser.

na (Townships) som omger Kapstaden ledsagad 
av vår specialguide som är uppvuxen i en av des-
sa. Därefter väntar en båttur till Robben Island 
som är fängelsön där bl.a Nelson Mandela satt 
fängslad i många år. Ni guidas av f.d politiska 
fångar.
Dag 6. Efter frukost är det dags att lämna Kap-
staden för den korta färden i egen hyrbil till 
Stellenbosch där ni ska ta in på  River Manor 
Hotel & Spa****. Hotellet ligger precis i cen-
trum av denna mycket trevliga vinstad.
Dag 7. Nu ska ni utnyttja dagen till att besöka 
några av de många berömda vingårdarna som lig-
ger i och kring Stellenbosch. Ni får förslag av oss.
Dag 8. Färden går vidare till Montagu som 
ligger i Robertson Wine Valley som av många 
betraktas som ett av de bästa vindistrikten i 
Sydafrika. Här fi nns namnkunniga vinprodu-
center såsom; Graham Beck, Bon Courage, 
Viljoensdrift m.fl . All vinprovning i Robertson 
området är gratis! Ni bor på Montagu Country 

Hotel**** i luxury rooms.
Dag 9. Låt hotellvärden PJ Basson ta er med i 
sin utsökta Cadillac från 1956 på en oförglöm-
lig vinresa i området.
Dag 10. Ni fortsätter er resa via Route 62 till 
Oudtshoorn där ni bor på en av våra favoriter 
när det gäller Guest House, La Plume****. 
Njut av de vackra rummen och inte minst de 
fantastiska badrummen. Besök gärna en struts-
farm på eftermiddagen.
Dag 11. Ni får med er en lunchkorg och gör 
en utfl ykt till Prince Albert Pass som är en oer-
hört vacker bilfärd. På vägen passerar ni Cango 
Caves som är världens största grottsamling 
med droppstensformationer. Stanna och följ 
med en guidad tur.
Dag 12. Färden går vidare via Robinson Pass 
ner till Garden Route och ert resmål för da-
gen, Knysna, där ni bor på Log Inn Hotel**** 
beläget mitt i staden.
Dag 13. Kör runt och titta på alla vackra platser 
i och kring Knysna. Ni får tips och förslag av 
oss. På kvällen väntar en solnedgångskryssning 
i lagunen ombord på en hjulångare. Middag 
ombord.
Dag 14. Tidig avresa från Knysna för att ni ska 
komma till Kariega Private Game Reserve**** 
vid lunchtid. Här väntar nu 3 dagar 2 nätter 
med fantastiskt boende, helpension inkl. alla 
drycker och massor med safari.
Dag 15. Kariega
Dag 16. Efter en tidig safari och efterföljande 
brunch är det dags att säga adjö till safarilivet 
och köra de c:a 85 km till Port Elizabeth och 
återlämna bilen samt börja resan hemåt.

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Vid ankomst till Kapstaden blir ni 
mötta på fl ygplatsen för transport till ert ho-
tell, Winchester Mansions****. På eftermidda-
gen blir ni hämtade för en stadsrundtur där ett 
besök på Table Mountain ingår.
Dag 2. Efter frukost blir ni hämtade för en 
heldag runt Cape Peninsula med Goda Hopp-
sudden som en av många höjdpunkter.
Dag 3. En helt ledig dag. Njut av poolen på 
hotellet eller besök Waterfront som är något av 
ett nav i staden. Massor med shopping , trev-
liga restauranger och folkliv.
Dag 4. Ännu en ledig dag. Ni får tips och 
förslag från oss.
Dag 5. En dag i kulturen och historiens tecken. 
Först startar ni med ett besök i en av kåkstäder- Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Krugerparken, Swaziland, St. Lucia 
Garden Route och Kapstaden
22 DAGAR 21 NÄTTER  
Detta är en resa med mycket hög 
kvalitet och en av våra mest pop-
ulära rundresor på egen hand.

Ni bor på två olika safarilodger 
i två olika delar av Krugerparken 
och börjar på lyxiga Honeyguide 
Tented Camp i provinsen Lim-
popo, därefter bilar ni via Pano-
rama Route till den södra delen 
av parken och bor på Buhala 
Game Lodge. 

Därefter kör ni via Swaziland 
till det paradisliknande St. Lucia 
för några dagar med sol och bad 
samt mycket historia och kultur.

 Sedan går färden till Durban 
varifrån ni flyger till Port Eliza-
beth och kör den vackra vägen 
längs Indiska Oceanen, som kal-
las Garden Route, till kosmopoli-
tiska Kapstaden. Bättre än så här 
kan det inte bli.

DAG FÖR DAG:
Dag 1-2. Ni fl yger in till Hoedspruit som 
ligger på västra sidan om Krugerparken. Här 
får ni er hyrbil och kör den korta sträckan till 
Honeyguide Tented Camp****. Beroende på 
ankomsttid så kan en eftermiddagssafari vara 
möjligt. Helpension. Ni bor här i 2 nätter.
Dag 3-5. Efter morgonsafari och frukost kör ni 
den vackra Panorama Route och sedan vidare 
till Buhala Game Lodge**** som ligger vid den 
södra gränsen till Krugerparken. Här bor ni ock-
så kungligt med mycket safari, helpension och 2 
nätters boende.

Dag 6. Dags att lämna Krugerparken och 
köra vidare genom Swaziland. Ni övernattar 
på Ezulwini Sun***** som ligger strax utanför 
huvudstaden Mbabane.
Dag 7. Färden går vidare genom Swaziland 
och snart är ni i Sydafrika igen och kör till St. 
Lucia som ligger precis vid Indiska Oceanen 
omgivet av ett litet ”innanhav” som är fyllt 
med fl odhästar och krokodiler. Hela området 
är en nationalpark och ingår sedan 1999 på 
UNESCO`S lista över världsarv.
Dag 8-12. Ni bor i 6 nätter på underbara Se-
rene Estate**** och blir ordentligt ompysslade 
av det trevliga värdparet. Under dagarna har ni 
massor med aktiviteter att välja på beroende 
på årstid; Nattur för att se jättesköldpad-
dorna lägga ägg, valskådning från båt, båttur 

på deltat för att se fl odhästar och krokodiler, 
safari i parken som har den största popula-
tionen av leoparder i Sydafrika. Sol och bad 
på fantastiska orörda vita stränder fi nns inom 
gångavstånd. Samhället, som är mycket trevligt 
har ett antal bra och mysiga restauranger samt 
shopping och aff ärer.
Dag 13. Nu lämnar ni detta paradis och kör 
vidare till Durban och fl yger inrikes till Port 
Elizabeth där ni får en ny hyrbil och övernattar 
på Courtyard Hotel****.
Dag 14-15. Den vackra Garden Route väntar 
och ni kör till Plettenberg Bay och bor i 2 nät-
ter på Emily Moon River Lodge****. Passa på 
att besöka den vackra lagunstaden Knysna som 
ligger bara några minuters bilresa västerut. Ni 
får tips på aktiviteter av oss.
Dag 16. Resan fortsätter västerut och ni 
passerar städerna George och Mossel Bay in-
nan ni kommer till Riversdale där ni övernattar 
på De Doorn Kraal****.
Dag 17-21. Efter c:a 3 timmars körning på bra 
vägar är ni framme i Kapstaden och checkar 
in på det läckra Romney Park Hotel***** som 
ligger i Sea Point. Hyrbilen hämtas på ert ho-
tell. Under tiden ni bor i Kapstaden ingår tre 
guidade turer; Stadsrundtur med Table Moun-
tain, Heldag runt Cape Peninsula med Goda 
Hoppsudden som en av många höjdpunkter. 
Heldag i vindistrikten med guidade källarturer 
och ost/vinprovning.
Dag 22. Idag körs ni till fl ygplatsen och läm-
nar Sydafrika för den här gången. 

SYDAFRIKA 116

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden och Safari i 
Krugerparken
12 DAGAR 11 NÄTTER

Upplev den kosmopolitiska Kap-
staden i kombination med Kru-
gerparken. Detta är två av de mest 
klassiska resmålen i Sydafrika. 

Kapstaden med sin avslapp-
nade atmosfär och underbara vyer 
gör att besökaren bara efter några 
minuter blir totalt hänförd och re-
dan planerar sitt nästa besök.

Krugerparken är den 2 mil-
lioner hektar stora nationalparken 
som är hem för ‘‘Th e Big Five’’ 
(lejon, buff el, noshörning, leopard 
och elefant) och enligt många det 
enda rätta stället för riktig safari.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni blir mötta på fl ygplatsen och trans-
porterade till eleganta Romney Park Hotel****, 
perfekt beläget i Sea Point med hänförande 
havsutsikt. På eftermiddagen får ni en guidad 
stadsrundtur med ett besök på Table Moun-
tain.

SYDAFRIKA 117

Ingår i priset:
Alla transporter, boende, måltider, guidade 
utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Dag 2-7. Dessa dagar tillbringar ni på egen 
hand i Kapstaden. Tre heldagsutfl ykter ingår på 
valda dagar. Utfl ykterna är: Hel dag runt Cape 
Peninsula med Goda Hoppsudden som en av 
många höjdpunkter. Hel dag i vindistrikten 
med besök på vingårdar där ni får guidade käll-
arturer och ost/vinprovning. En hel dag med 
besök i Townships (kåkstäderna) och därefter 
ett besök på fängelseön Robben Island.

Dag 8. Efter frukost blir ni körda till fl ygplatsen 
för en inrikesfl ygning till Nelspruit som ligger 
vid Krugerparken där en ny transfer väntar och 
tar er till underbara Buhala Game Lodge**** 
som ligger vid kanten av Crocodile River som 
är den södra gränsen till Krugerparken. Här 
ingår helpension varje dag.

Dag 9. Hel dag safari i Krugerparken. Ni åker i 
öppna 4-hjulsdrivna jeepar med ranger.
Dag 10. Nu ska ni åka den världsberömda 
Panorama Route en guidad tur med höjdpunk-
ter såsom Blyde River Canyon, Pilgrims Rest, 
Th ree Rondavels, Bourke’s Luck potholes mm.

Dag 11. Ännu en hel dag safari.

Dag 12. Dags att lämna Krugerparken och 
Sydafrika. Ni blir körda till fl ygplatsen i Nel-
spruit där hemresan med fl yg börjar.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden, Indiska Oceanen 
och Krugerparken de luxe 
17 DAGAR 16 NÄTTER

En resa som har allt det som står 
högt på önskelistan från våra re-
senärer. En perfekt kombination 
mellan storstad, vindistrikten 
och den vackra vägen ”Garden 
Route” samt en avslutning på en 
fantastisk safarilodge i Kruger-
parken. En resa för er med krav 
på bra och trevligt boende.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Transfer från fl ygplatsen i Kapstaden 
till Table Bay Hotel***** som ligger precis vid 
Waterfront. Stadsrundtur på eftermiddagen 
med ett besök på Table Mountain.
Dag 2-4. Ni tillbringar dessa dagar på egen 
hand i denna världsmetropol. En heldagsut-
fl ykt runt Cape Peninsula med Goda Hopp-
sudden som en av många höjdpunkter ingår 
samt en heldag i Townships följt av ett besök 
på fängelseön Robben Island.
Dag 5-6. Efter frukost får ni en bil levererad 
till hotellet och ni kör genom vindistrikten 
till Robertson och bor 2 nätter på det härliga 
Ballinderry Guest House**** där värdparet er-
bjuder förstklassig  service. En gourmetmiddag 
lagad av värdinnan på vald dag ingår. 

Dag 7-8. Ni kör vidare till Oudtshoorn som är 
världscentrum för strutsuppfödning men sta-
den har även oerhört mycket annat att erbjuda. 
Andra dagen får ni en picknickkorg och gör en 
utfl ykt till Prince Albert Pass. På vägen passerar 
ni Cango Caves där ni stannar för en guidad 
tur i dessa enorma grottor med förmodligen 
världens största droppstensformationer, entré 

ingår ej. Ni bor på vår favorit La Plume Guest 
House****
Dag 9-10. Nu går färden ner till Garden Route 
och Indiska Oceanen. Ni bor 2 nätter i lagun- 
staden Knysna på Amanzi Lodge****.
Dag 11-13. Avslutningen längs Garden Route 
sker i Cape St. Francis med 3 nätter direkt 
på stranden på Cape St. Francis resort i deras 
Beach Breake villas*****.
Dag 14-16. Efter frukost kör ni till Port Eliza-
beth för att fl yga inrikes till Hoedspruit som 
ligger vid Krugerparken. Där blir ni hämtade 
för transport till Pondoro Game Lodge**** 
för 4 dagar/3 nätter i underbar safarimiljö. Ni 
får uppleva 4 safari expeditioner. På Pondoro 
lodge bor ni med helpension.
Dag 17. Efter en tidig morgonsafari och fru-
kost blir ni körda till Hoedspruit för er resan 
hem.

SYDAFRIKA 118

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden, St. Lucia och Safari
13 DAGAR 12 NÄTTER

Detta är förmodligen vår mest 
sålda resa. Som resenär på egen 
hand får du uppleva den kos-
mopolitiska Kapstaden samt det 
underbara paradiset St. Lucia 
som erbjuder en mångfald av up-
plevelser. 

Storviltssafari inklusive alla 
av The Big Five, valskådning, 
jättesköldpaddor som lägger ägg, 
Zulubyar där man lever som 
för många hundra år sedan, ett 
fantastiskt samhälle med trev-
liga restauranger och shopping, 
orörda härliga sandstränder vid 
Indiska Oceanens varma vatten 
inom promenadavstånd samt ett 
underbart boende på 4-stjärnigt 
guest house.

Dag 2-5. Ni tillbringar dagarna på egen hand. 
Ni får tips och information av oss. Två heldags-
utfl ykter ingår. En hel dag runt Cape Penin-
sula med Goda Hoppsudden som en av många 
höjdpunkter samt en hel dag i vindistrikten 
med besök på några av de bästa vingårdarna 
med guidade källarturer och vin/ost provning. 
Ni blir hämtade och lämnade på hotellet.
Dag 6. Transfer till fl ygplatsen för en inrikes-
fl ygning till Durban där ni får en hyrbil och 
kör de ca 25 milen till St. Lucia på bra vägar 
och tar in på 4-stjärniga Parkers Cottages.
Dag 7-12. Ni tillbringar dagarna på egen hand. 
Massor med tips från både oss och ert under-
bara värdpar. Följande ingår: en hel dag safari i 
Hluhluwe reservatet där alla av ‘‘Th e Big Five’’ 
(lejon, buff el, noshörning, elefant och leopard) 
fi nns. En två timmar lång guidad båttur i deltat 
för att se massor av fl odhästar, krokodiler och 
mängder av fågelarter, bl.a den sydafrikanska 
havsörnen, fi sh eagle som häckar här.
Dag 13. Dags att köra tillbaka till Durban och 
återlämna bilen samt påbörja resan hemåt.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni blir mötta på fl ygplatsen i Kapstaden 
för transport till Th e Ritz Hotel***, som ligger 
i Sea Point med strålande utsikt över Kapsta-
den och Atlanten. En guidad stadsrundtur på 
eftermiddagen med Table Mountain ingår.

SYDAFRIKA 119

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Krugerparken med Safari fyra, 
fem eller sex dagar
Ovanstående resor är perfekta att 
”koppla på” andra aktiviteter. Välj
mellan fyra, fem eller sex dagar.

Resorna går varje dag året runt 
och kravet på deltagare är endast 
två. Ni blir hämtade i Johannes-
burg, platsen bestämmer ni själva, 
och körda i bekväm minibuss med 
a/c till Krugerparken där ni bor på 
4-stjärnig safari lodge i valt antal 
nätter. 

Frukost och middag ingår samt 
safari så mycket ni orkar i 4-hjuls-
drivna öppna fordon. 

På återresan till Johannesburg 
åker ni via den vackra Panorama 
Route. Naturligtvis kan ni fl yga 
från Johannesburg till Kruger-
parken om ni inte vill åka bil. 
Varför inte åka bil en väg och fl yga 
en väg?

LYXSAFARI 
I KRUGERPARKEN

Unna er en safariupplevelse med 
boende på två olika lyxiga safa-
rilodger i Krugerparken. Går ni 
dessutom i giftastankar är detta 
den perfekta bröllopsresan där 
även vigsel kan arrangeras. Kom-
binera gärna med några dagar i 
Kapstaden. 

Ni bor först på Elephant Plains  
eller Pondoro Game Lodge i den 
västra delen av parken för att 
fortsätta till Buhala Game Lodge 
i söder. Bättre än så här blir det 
inte.

Kontakta oss för pris, antal 
dagar och program m.m.

SYDAFRIKA 120
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Här presenterar vi några Safari-
lodger och Reservat som ligger i 
malariafria områden

MALARIAFRIA SAFARIS

Welgevonden Private Game Reserve.
Welgewonden Private Game reserve är 
ett 37 500 hektar stort reservat. Res-
ervatet ligger i Waterbergplatån ca 3 
timmars bilväg norr om Johannesburg. 
Reservatet ägs av fl era safarilodger 
tillsammans och man kör på varandras 
marker. Här fi nns mycket djur och alla 
Big Five, lejon, noshörning, elefant, 
leopard och buff el. I detta reservat är 
det väldigt få bilar och endast jeepar 
med guide från lodgerna som får köra. 
Inga privatbilar. Upplev en miljö där 
den biologiska mångfalden och safari 
hanteras i harmoni. Vi rekommen-
derar Ekuthuleni Lodge eller Tshwene 
Lodge. 

Eastern Cape.
I Estern Cape, östra Kapområdet, lig-
ger fl era privata reservat med större 
eller mindre marker. De fl esta ligger 
runt Grahamstown. Nästan alla har 
Big Five. Det mest kända reservatet 
är troligtvis Shamwari Game Reserve 
som också är känt från TV. Här fi nns 
7 st olika lodger att välja mellan med 
olika karaktär och är mycket exklusivt. 
Vi kan också rekommendera Amakhala 
Game Reserve som ägs av fl era olika 
lodger tillsammans. Vi rekommend-
erar Th e Safari Lodge. Kariega Game 
Reserve, är ett annat reservat vi rekom-
menderar med 3 olika lodger på sina 

marker, de har olika klassifi ceringar 
från 4 stjärnor till 5 stjärnor. Inkwenk-
wezi Private Game Reserve är ett annat 
reservat som ligger längre österut, ca 3 
mil från East London. Det går fl yg hit 
från bla Kapstaden. Lodgen har enbart 
boende i tält, tänk Hemingway, fast 
idag är de lyxigt inredda med aircondi-
tion, dusch, minibar etc. Inkwenkwezi 
har fördelaktiga priser. När vi pratar om 
Eastern Cape måste vi nämna Addo El-
ephant National Park som är en statligt 
ägd park. Här fi nns stora hjordar av ele-
fanter och många av Big Five. Man kan 
köra bil själv i parken eller boka med 
ett safariföretag och åka en guidad tur i 
öppna safarifordon. Vi rekommenderar 
boende på Zuurberg Mountain Village 
som ligger strax utanför parken. 

KwaZulu-Natal.
KwaZulu-Natal ligger i nordöstra Syd-
afrika. Detta är Zulunas hemvist. Här 
ligger ett fl ertal privata reservat. Vi kan 
rekommendera Th anda Private Game 
Reserve. Lodgen är mycket exklusiv 
och ligger nära Hluhluwe. Här bor 
man antingen i lyxtält eller på lodgen. 
Th anda ägs förövrigt av ett svenskt par. 
En annan lodge vi rekommenderar är 
Falaza Game Park and Spa. Denna 
lodge ligger också nära Hluhluwe. 
Även här kan man bo i lyxtält eller på 
lodgen. Madikwe Game Reserve är ett 
annat reservat med många olika lodger 
att välja mellan och ligger i provinsen 
North West. Det är ett av de största 
reservaten och är på 75.000ha och 
här fi nns mycket djur. Pilanesberg 
National Park ett annat reservat som 
ligger en knapp timma med bil från 
Johannesburg, alldeles intill Sun City.
Här rekommenderar vi Bakubung 
Bush Lodge, se vårt reseförslag här 
intill. Nära Garden Route ligger två 
lodger vi kan rekommendera, Garden 
Route Game Lodge som är mycket 
barnvänligt samt den exklusiva lodgen 
Sanbona som ligger i Sanbona Wild-
life Reserve med underbar natur. Res-
ervatet är på hela 54.000ha. Vi rekom-
menderar 3 nätter här på grund av alla 
aktiviteter som fi nns, inte bara safari. 
Här fi nns bla vita lejon.  
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MALARIAFRI RESA  121

Kapstaden, Sun City och Pilanes-
berg National Park med Safari
9 DAGAR 8 NÄTTER 
Detta är en lyxigare resa för er med 
lite mindre tid, som kombinerar 
mycket bra boende med Kapsta-
den och dess höjdpunkter, safari 
i jeep med ranger i den malaria-
fria Pilanesberg Game Reserve och 
spel, golf och nöjen i Sun City som 
även kallas Th e Lost City. Byggdes 
1994 och har blivit ett eldorado 
för både den äventyrslystne men 
också för familjen. 

I området fi nns massor med 
aktiviteter såsom bl.a bad, ridning, 
skytte, quad biking och naturligt-
vis golf. Gary Player har designat 
en av de två banorna som fi nns 
och denna är rankad nummer två 
i Sydafrika. 

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni hämtas på fl ygplatsen för en privat 
transfer till Romney Park Hotel***** som lig-
ger i Sea Point, Kapstaden. Ni hämtas och 
lämnas på ert hotell för en guidad stadsrundtur 
och ett besök på Table Mountain (Taff elberget) 
på eftermiddagen.

Dag 2. I dag hämtas ni på ert hotell för en 
heldags guidad tur runt Cape Peninsula och 
Godahoppsudden. Ni får även se pingvinerna i 
Boulders samt Kirstenbosch botaniska trädgård 
som några av höjdpunkterna. Ni lämnas på ert 
hotell på sena eftermiddagen.

Dag 3. Inga aktiviteter är inplanerade idag. 
Varför inte golfa, shoppa eller dyka med 
vithajar i bur?
Dag 4. Idag hämtas ni för ytterligare en gui-
dad heldagstur till Kåkstäderna, Townships, 
samt Robben Island, fängelseön där bla Nelson 
Mandela satt fången i många år. Ni lämnas på 
ert hotell på eftermiddagen.
Dag 5 - 7. Idag körs ni till fl ygplatsen i Kapsta-
den för ert fl yg till Johannesburg. Här hämtas 
ni för ytterligare en transfer till Pilanesberg Na-
tional Park, ca 2 timmars bilfärd. Här bor ni 
på Bakubung Bush Lodge***** . Nu väntar två 
härliga dagar med god mat och safariturer.
Dag 7- 9. Idag blir ni körda till det spek-
takulära Sun City, ca 10 min. Denna ”stad” 
som är uppbyggd mitt i öknen. Här fi nns ett 
stort nöjesutbud ofta med världsartister, en 
stor vattenpark, bra restauranger, casinon och 
inte minst två mycket bra golfbanor. Ni kom-
mer att bo två nätter på Cascades Hotel****.
Dag 9. På eftermiddagen hämtas ni för en bil-
färd tillbaka till fl ygplatsen i Johannesburg och 
er resa hem.

Ingår i priset:
Alla transporter, hyrbil, boende, måltider, gui-
dade utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Kapstaden, Sabi Sabi lodge, Krugerparken 
och Azura Retreat, Mocambique
19 DAGAR 18 NÄTTER INKLUSIVE RESDAGARNA. 

RESOR MED GULDKANT 122

Upplev den kosmopolitiska och vackra 
Kapstaden med guidade utfl ykter med 
allt som är sevärt i och runt Kapstaden.

Gör en safari resa till Krugerparken 
och den välkända lodgen Sabi Sabi för 
att skåda djur och avsluta med några 
dagar på en helt oförstörd paradisö 
utanför Moçambique, Benguerra ön 
och den lyxiga retreaten Azura med 
boende i egen villa mitt på stranden. 

Passa på att besöka dessa öar innan 
massturimen kommer.

DAG FÖR DAG:
Dag 1: Kapstaden. Vid ankomst till Kapsta-
den väntar en transfer med bil från fl ygplatsen 
till ert boende på Cape Grace Hotel, ni bor 
här i fem nätter i deras rum som kallas Table 
Mountain Luxury room. Ni bor bekvämt mitt 
i V&A Waterfront, navet i Kapstaden. Efter 
incheckning kommer er guide och hämtar er 
på hotellet och tar er med på en stadsrund-
tur med bl. a ett besök på Table Mountain. 
Ni lämnas åter på hotellet på eftermiddagen. 
Frukost ingår alla dagar i Kapstaden.

Dag 2: Kapstaden.  Efter en god natts sömn 
och en välsmakande frukost så blir ni hämta-
de för en heldagstur runt Cape Peninsula med 
Goda Hoppsudden, pingvinerna och Kirsten-
bosch Botaniska Trädgård som några av mån-
ga höjdpunkter under dagen. Ni hämtas och 
lämnas på hotellet.

Dag 3: Kapstaden. Detta är en spännande 
dag i kulturens och historiens tecken. Da-
gen börjar med ett besök i de kåkstäder som 
omger Kapstaden. Det blir särskilt intressant 
och lärorikt då er guide för dagen är uppvux-
en i dessa områden och fortfarande är bosatt 
där. Därefter väntar en båtfärd ut till den tidi-
gare fängelseön Robben Island där bl.a. Nel-
son Mandela satt fängslad i fl era år. Ni guidas 
på ön av f.d. politiska fångar. Ni hämtas och 
lämnas på hotellet.

Dag 4: Kapstaden. Denna dag är helt ledig 
för egna aktiviteter. Utforska Kapstaden på 
egen hand, slappa vid poolen på hotellet eller 
gör ett besök i Waterfront där det alltid är fullt 
av aktiviteter. Här fi nns utmärkt shopping, 
restauranger i världsklass och ett sprudlande 
folkliv utan dess like. Vill ni kanske golfa, 
dyka i bur med vithajar, fl yga helikopter, ta 
en båttur så bokar vi åt er.
Dag 5: Kapstaden. Idag väntar ännu en gui-
dad utfl ykt till vindistriktet runt Kapstaden. 
Efter frukost åker ni till Stellenbosch, Fran-
schhoek och Paarl för att uppleva de fantas-
tiska vindistrikten. Under dagen får ni bl. a 
guidade källarturer, besök på vingårdar och 
ost- och vinprovning samt uppleva städerna 
och dess historia. Ni hämtas och lämnas på 
hotellet.
Dag 6: Kapstaden. Idag är det dags att lämna 
Kapstaden för den här gången, men äventyret 
fortsätter. Ni får en transfer med bil till fl yg-
platsen för ert inrikesfl yg till Johannesburg. Sabi 
Sabi, Sabi Sand reservatet, Krugerparken.
Dag 6-9: Sabi Sabi. Efter ankomst till Johan-
nesburgs fl ygplats är det dags att åka med ett 
mindre plan till Krugerparken. Flygtid ca 1 
timma. Ni landar på Sabi Sabis egna landnings 
bana och hämtas där av representanter från Sabi 
Sabi för vidare transport till ert boende på Bush 
Lodge och är framme lagom till lunch. Ni hin-
ner med en eftermiddagssafari redan första da-
gen. Resterande dagar tillbringar ni med safari 
i öppna jeepar, s.k. game drives, med Shangaan 
tracker och en erfaren ranger/guide och Bush 
Walks med ranger, ni går till fots i reservatet. I 
priset ingår också helpension inklusive utvalda 
drycker, även alkoholhaltiga, dock ej premium 
brands, förmiddags och eftermiddagste/kaff e.
Heldagssafarin går till så att man åker på en 
tidig morgonsafari är hemma på lodgen på 
förmiddagen vilar, äter lunch och sedan vid 16 
tiden är det en safaritur igen. Ni bor två nätter 
på Bush Lodge och en natt på Selati Camp.

Dag 9: Sabi Sabi - Johannesburg. Idag är 
det dags att lämna Sabi Sabi, ni hinner med 
en morgonsafari om ni vill, ni körs till land-
ningsbanan efter lunch och fl yger tillbaka till 
Johannesburg. Ert fl yg från Sabi Sabi går på 

eftermiddagen. Ni möts på fl ygplatsen med 
en namnskylt och körs till ert hotell för nat-
ten, D´Oreale Grand at Emperors Palace. 
Eftersom ni landar sent och skall iväg nästa 
morgon så passar det bra att bo nära fl ygplat-
sen. Ni bor i ett Classic room med King Size 
bed. Frukost.

Dag 10: Moçambique-Vilanculos - Baza-
rutoöarna-Azura Retreat. Idag blir ni körda 
till fl ygplatsen i Johannesburg. Efter några 
timmars fl ygning, möts ni på den lilla fl yg-
platsen i Vilanculos av en representant från 
Azura Retreat som hjälper er med tull och 
visumhandlingar. Ni eskorteras sedan till er 
helikopter som tar er till ön Benguerra. En 
fl ygtur som är mycket scenisk. Ni körs sedan 
till er villa. Ni bor i en Infi nity Beach Villa 
vid (på) stranden med egen pool. ”Azura är 
landets första “luxury ‘eco’ boutique retreat”. 
Byggt enbart för hand av den lokala befolknin-
gen, planerat och gjort tillsammans med dem. 
Det fi nns enbart 1 4 villor, alla med sin egen 
pool och är designade för både barfota lekar 
som för att ni skall känna er bortskämda.

Dag 17: Hemresa via Vilanculos och Johan-
nesburg. Idag körs ni till landningsbanan för 
er korta helikoptertur till fastlandet. Ert fl yg 
från Vilanculos går på eftermiddagen till Jo-
hannesburg och er vidare resa hem till Sverige

Ingår i priset:
Alla transfers till och från lodger och hotell,
fl yg till och från Vilanculos till Azura Retreat, 
på Benguerra med helikopter, fl yg till och från 
Johannesburg till Sabi Sabi Lodge, allt boende 
enligt program, 5 nätter, på Radisson Blu, 3 
nätter på Sabi Sabi, 1 natt på D Óreal och 7 
nätter på Azura Retreat, alla måltider, drycker, 
utfl ykter och inträden enligt program.

Ingår ej:
Flyg tor Sverige, fl yg tor Vilanculos Johannes-
burg, US dollar 10 pp och vistelse till national 
parken, försäkringar eller avbeställningsskydd,
dricks,visa US dollar 95 pp, detta löses på plats 
i Vilanculos, arrival tax på US dollar 3 pp.
 
 Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Sydafrika, Zambia och Botswana 
med Guldkant 
16 DAGAR 15 NÄTTER INKLUSIVE RESDAGARNA

RESOR MED GULDKANT 123

DAG FÖR DAG:
Kapstaden.
Dag 1-2: Ni fl yger ut ifrån Sverige på eftermid-
dagen och landar utvilade i Kapstaden, en av 
världens vackraste städer, på morgonen dagen 
efter. Där ni möts av en privatchauff ör som tar 
er till det 5 stjärniga Table Bay Hotel. Hotellet är 
beläget med bästa läge i V&A Waterfront, navet 
i Kapstaden. Här har ni närhet till bra shopping 
och massor av toppklassade restauranger. Områ-
det är dessutom mycket säkert att promenera i. 
Här skall ni bo i 4 nätter med den bästa frukos-
ten som serveras i Kapstaden. Varför inte ostron 
och champagne till frukost? Missa inte heller 
deras high tea. På eftermiddagen hämtas ni på 
hotellet för en guidad stadsrundtur på engelska 
och ett besök på Table Mountain. Ni lämnas 
åter vid ert hotell vid femtiden.

Dag 3: Idag hämtas ni återigen på hotellet för en 
guidad heldagstur runt den vackra halvön Cape 
Peninsula. Ni åker längs kusten och de vita strän-
derna där mångmiljonvillorna ligger, ni besöker 
Cape Point, Goda Hoppsudden, pingvinerna 
i Boulders och besöker den vackra botaniska 
trädgården Kirstenbosch Botanical Garden. Ni 
lämnas åter vid ert hotell vid femtiden.

Dag 4: Idag fi nns det inget in planerat. Ni kan-
ske vill golfa? Shoppa? Dyka med vithajar i bur? 
Ta en guidad tur I kåkstäderna eller besöka Rob-
ben Island? Vi hjälper er att boka.

Dag 5: Vad vore ett besök i Kapstaden utan 
att få uppleva det vackra vindistriktet, Cape 
Winelands, som omger staden. I dag blir det 
återigen en guidad heldagsutfl ykt med besök 
i de kända ”vinstäderna” Stellenbosch, Fran-
schhoek och Paarl. Naturligtvis provar vi viner 
samt även vin och ostprovning från distriktet. 
Ni hämtas och lämnas på hotellet. 

Mala Mala Game Reserve-Sabi Sand-
Krugerparken.
Dag 6: Idag hämtas ni på hotellet och blir körda 
till fl ygplatsen. Ni skall idag åka till Mala Mala 
Game Reserve, känt bla från Animal Planet, som 
ligger i Sabi Sand och tillhör Greater Kruger 
Park, ett reservat som är privat men som inte 
har något staket mellan sig och Krugerparken. 
Här fi nns det en otrolig mängd djur och vi kan 
nästan garantera att ni får se the Big Five. Här 

fi nns gott om leoparder och lejon som annars kan 
vara svåra att se. Ni kan idag välja på att antingen 
fl yga direkt till Nelspruits fl ygplats och sedan få 
en biltransfer på ca 2 timmar till Mala Mala eller 
att fl yga till Johannesburg och där byta till ett litet 
plan och landa på Mala Malas privata fl ygfält. Ni 
skall även här bo 5 stjärnigt på deras lyxigaste och 
nyaste lodge som heter Rattray´s at Mala Mala. 
Ni bor i eget hus, khaya, med egen pool. Vid 
ankomst serveras ni lunch och introduceras av er 
personlige ranger och er tracker som är otroligt 
kunniga. Dessa följer er sedan på er safari, game 
drive, som görs i öppna fordon. På eftermiddagen 
börjar er första safari som avslutas i mörker och ni 
tänder strålkastare för att kunna se de nattaktiva 
djuren, speciellt kattdjur. Tillbaka på lodgen vän-
tar en kulinarisk middag som om vädret tillåter 
sker utomhus runt boman, elden.

Dag 7: Idag väcks ni tidigt för er safari. Tillbaka 
på lodgen väntar sedan frukost. Nu kan ni slappa 
runt polen eller vila tills det är dags för lunch. 
Lite senare på eftermiddagen väntar high tea på 
engelskt vis. Ni åker sedan ut på er eftermiddags/
kvällsafari. Middag på kvällen inuti er khaya.
 
Pretoria.
Dag 8: Beroende på när ert plan går så hinner 
ni med även en morgonsafari. Ni skall idag fl yga 
till Johannesburg. Ni blir mötta på fl ygplatsen av 
en privatchauff ör som tar er till ert hotell i Pre-
toria, Court Classique hotel. Ett trevligt hotell 
som ligger i förorten Arcadia. Varje suite har en 
lounge och en egen terrass ut mot trädgården. 
Rovos Rail, Pretoria.
Dag 9-10-11: Idag blir ni hämtade på morgonen 
och körda till ”världens lyxigaste tåg” det ån-
gloksdrivna Rovos Rail. Färden bär av till Victo-
ria Fallen via Botswana! Ni möts på stationen av 
en mässingsorkester och ett glas champagne med 
snacks. En bärare tar hand om ert bagage och tar 
det till er kupé, Pullman Suite. I dessa renoverade 
vagnar från kolonialtiden saknas ingenting. De 
är inredda i mahogny och mässing och allting är 
väldigt elegant. Här bor ni med helpension och 
alla drycker ingår. Maten är utsökt och likadant 
med vinerna. Tåget har även service 24 timmar 
per dygn. Man klär om till elegantare kläder till 
middagen, minst kavaj och slips och för damerna 
gärna en elegantare klänning.

Victoriafallen-Royal Livingstone 
Hotel-Zambia.
Dag 11: Framme vid Victoriafallen, Zimba-
bwesidan, på sen eftermiddag, blir ni hämtade 
och körda över gränsen till Zambia och ert ho-
tell, det anrika Royal Livingstone Hotel. Hotel-
let ligger med utsikt över fallen. Senare gör ni en 
solnedgångskryssning på Zambezi River. Kylda 
drycker ingår, både med och utan alkohol.

Dag 12: Efter frukost väntar en promenad med 
guide runt de mäktiga fallen följt av en helikop-
tertur där ni från ovan får ett enormt panorama 
över fl oden och fallen. 
Botswana.
Dag 13: En hel dag i Safarins tecken. Ni åker 
bil till Chobe river och båt över till Botswana 
där ni tillbringar dagen med både jeepsafari och 
båtsafari. Lunch ingår. 

Zambia.
Dag 14: Som tillval kan ni få ta en promenad 
med lejon på förmiddagen. På kvällen väntar 
en fantastisk middagsupplevelse ombord på det 
gamla genuina tåget, Livingstone Express, som 
dras av ett äkta ånglok och är byggt 1930 i Skot-
tland och transporterat hit och används nu för 
en sällsam upplevelse samtidigt som tåget sakta 
kör ut från Livingstone, genom savannen där ni 
har stora möjligheter att få se både elefanter och 
lejon. Ni får sedan en 5 rätters gourmetmiddag 
ombord tillsammans med härliga drycker som 
alla ingår i priset innan tåget vänder tillbaka till 
Livingstone. Vårdad klädsel till middagen (Inga 
kortbyxor och tenniströjor). Hemresa via Johan-
nesburg.

Dag 15: Idag blir ni körda till fl ygplatsen i Liv-
ingstone för er vidare resa via Johannesburg och 
hem.

Dag 16: Hemma.

Ingår i priset:
Allt boende, alla utfl ykter, alla transfers och all 
mat som nämns i programmet.

Ingår ej:
Flygresor. Ev. linbana till toppen av Table 
Mountain, ca 180:-. Ev. transfer från Nelspruits 
fl ygplats till Mala Mala och retur. Dricks 

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Off the beaten tracks 
in South Africa
10 DAGAR 9 NÄTTER I VENDAS OCH TSONGAS FOTSPÅR

SYDAFRIKA 124

Denna 10 dagars resa tar er upp 
till de norra delarna av provin-
sen Limpopo som gränsar både 
till Botswana och Zimbabwe. Ni 
kommer att bo på tre helt olika 
men oerhört trevliga ställen och 
utforska de olika delarna med spe-
cialguider. Ni kör inte själva utan 
blir transfererade mellan de olika 
platserna av guiden. Höjdpunkter 
att nämna: De oerhört skickliga 
konsthantverkarna bland Venda 
och Tsonga stammarna, Baobab-
träden,  Mapungubwe National-
park, det glömda kungadömet, 10-
tusenåriga grottmålningar samt safari 
i Botswana med alla av Big Five.

DAG FÖR DAG:

Dag 1: Vid ankomst till Polokwane 
fl ygplats blir ni mötta och körda till 
den fantastiskt trevliga gästfarmen 
som ligger c:a 1 ½ timmas biltur nor-
rut till den lilla staden Louis Trichardt 
eller Makhado som det heter på lokal-
språket. Strax väster om staden fi nns
farmen som heter Madi a Th avha och
betyder ”Vattnet som dundrar”. Vid
ankomst får ni en information om vad 

ni kan förvänta er av de kommande 
dagarna. Ni kopplar av resten av dagen 
och varför inte vid poolen. Middag på 
kvällen.

Dag 2:  Efter frukost åker ni med er
specialguide till det lilla samhället Elim 
där ni träff ar lokala marknadsförsäljare 
och ni får bekanta er med de färgspra-
kande vackra kläderna som Venda 
kvinnorna bär. Därefter ska ni få träff a 
några av de absolut skickligaste trä 
och stenskulptörerna som fi nns i Sy-
dafrika. Ni äter medhavd lunch. Åter 
på farmen vid fyratiden på eftermid-
dagen. Middag på kvällen.

Dag 3: Frukost, varefter ni åker upp i
de fantasiskt vackra bergen som tillhör 
Zoutpansbergen. Ni kommer att träff a 
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SYDAFRIKA 124

Ingår i priset:
Alla transfers med guide som nämns i program-
met, allt boende som nämns i programmet,
frukost alla dagar samt lunch dag 2 och 3, 
middag alla dagar samt helpension i Botswana,
safariaktiviteter med guide på Tuli Lodge.

Ingår ej:
Flyg, dryck, eventuell dricks.

medicinmän, lokala artister, konstnär-
er och medlemmar av både Venda och
Tsonga stammarna. Ni gör lunchstopp 
vid den idylliska sjön Fundudzi där ni
njuter av stillheten och de obeskrivligt
vackra omgivningarna. Tillbaka på far-
men vid 18 tiden. Middag på kvällen.

Dag 4: Ni äter frukost och ni körs se-
dan till nästa boende som heter Mo-
pane Game Lodge dit ni kommer lag-
om till eftermiddagste eller ka¥ e. Ni 
får även här en information om hur 
dagarna kommer att se ut i fortsätt-
ningen. Ni hinner även med en prom-
enad på markerna där ni kan råka på 
både antiloper, babianer, vårtsvin och 
mängder med andra djur. Middag på 
kvällen.
Dag 5: Idag åker ni till Mabungubwe  
National Park, som också är ett världs-
naturarv. Höjdpunkten i parken är 
den arkeologiska platsen där ett kun-
gadöme fanns runt 1200 talet och de 
var mycket högtstående och rika. De 
var skickliga smeder och gruvarbetare. 
Här har man hittat vackra guldföremål 

bla den kända noshörningen. De hand-
lade med Egypten, Kina och Indien! 
Ni kommer också att få se tusentals 
år gamla grottmålningar. Middag på 
kvällen

Dag 6: Idag kommer ni att besöka 
en Wildlife Ranch som tar hand om 
övergivna djur, även de stora katterna.
Ni kommer att få trä¥ a djuren på nära 
håll och följa ranchens arbete. På ef-
termiddagen � nns inget inplanerat 

utan ni kan bara koppla av. Middag på 
kvällen.

Dag 7-10: Efter frukost körs ni till 
Botswanas gräns. Här tas ni om hand 
av en guide från Tuli Safari Lodge som 
är ert boende i Botswana. Ni körs se-
dan den korta vägen till lodgen. Här 
bor ni i tre nätter med helpension och 
safariaktiviteter med guide i jeep eller 
vandringar med guide, bushwalks

Dag 10: Dags att lämna Afrika för 
denna gång. Ni körs nu tillbaka till 
Polokwane £ ygplats och reser hem via 
Johannesburg

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Dagsturer i och runt Kapstaden 
Vi presenterar här ett urval av de 
dagsturer som kan läggas till när 
ni bor i eller i närheten av Kap-
staden. Ofta är en eller flera av 
dessa med i våra reseförslag. För 
alla turer gäller att ni blir gui-
dade på engelska och hämtade 
samt lämnade på hotellet.

RESA 125: STADSRUNDTUR
En ca tre timmar lång stadsrund-
tur som ger resenären en mycket 
god överblick över staden. Efter-
middagstur. Höjdpunkter: Syda-
frikanska Muséet, Castle of Good 
Hope, Bo-Kaap, Waterfront och 
Table Mountain.

RESA 126: CAPE PENINSULA
Heldagstur runt den mytom-
spunna mötesplatsen för de två 
stora oceanerna. Höjdpunkter: 
Camps Bay, Chapmans Peak 
Drive, Simon´s Town, pingvin-
erna i Boulders, Cape Point med 
Goda Hoppsudden, Kirstenbo-
sch Botanical Garden.

RESA 127: VINDISTRIKTEN
Heldagstur till några av de mest 
namnkunniga vingårdarna runt 
Kapstaden. Höjdpunkter: Ost 
och vinprovning, guidade käl-
larturer, Franschoek Valley, Hu-
guenot Memorial, Paarl och Stel-
lenbosch.

RESA 128-129: TOWNSHIPS 
OCH KÅKSTÄDERNA
En halvdagstur med vår guide 
som är född och uppvuxen i en 
av dessa kåkstäder får du en up-
plevelse som fastnar både i minne 
och hjärta för all framtid. 

Lägg till ett besök på fängelseön 
Robben Island, där Nelson Man-
dela satt fängslad i många år, där 
du blir guidad av före detta poli-
tiska fångar så blir det en heldag 
att minnas! Höjdpunkter: Dist-
rikt six, Bo-Kaap, Athlone, 
Khayelitsha, Robben Island.

KAPSTADEN 125-132

RESA 130: WEST COAST 
FLOWER TOUR
I slutet av augusti och början av 
september när vårblommningen 
står på topp väntar hundratals 
kilometer med färgprakt och 
oräkneliga sorter av blommor 
som alla är unika. Heldag eller  
2-5 dagar på förfrågan.

RESA 131: BURDYKNING 
MED VITHAJAR
Detta är förmodligen vår mest 
spännande och adrenalinfram-
kallande dagstur. Du blir hämtad 
tidigt på morgonen för färd till 
Gaans Bai där de stora vita hajar-
na håller till. Frukost och lunch 
ingår och ni är tillbaka i Kap-
staden ca 15.00. Dykerfarenhet 
behövs inte!

RESA 132: HERMANUS 
OCH VALARNA
Varje år kommer dessa gigantiska 
djur till Sydafrika för att kalva 
och ta hand om sina nyfödda. På 
bara några meters avstånd från 
land kan du se och fotografera 
dessa urtidsdjur. Mot tillägg kan 
också en båttur arrangeras för att 
riktigt få närkontakt med valarna. 
Detta måste bokas i förväg. Bästa 
tid på året är augusti - november. 
Du blir hämtad och lämnad på 
hotellet. Valarna heter Southern 
Right Whales.
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KAPSTADEN 133-138

Dagsturer i och runt Kapstaden 
RESA 133: CHAMPAGNE-
KRYSS I SOLNEDGÅNGEN
Kapstaden är en av de städer som 
är bäst belägen när det gäller att se 
solnedgången från havet. Ute till 
havs ser man det fantastiska ber-
get Table Mountain och hur solen 
sakta sänker sig ned i havet. An-
tingen kan man gå ombord på en 
segelbåt, då går färden dit vinden 
bär och med motor tillbaka mot 
hamnen eller så åker man med ett 
motordrivet fartyg som går lång-
samt längs Atlantkusten och ner 
till Clifton Beach och tillbaka. Ett 
glas mousserande vin serveras längs 
färden.

RESA 134: TABLE MOUNTAIN 
VANDRING
En guidad heldagstur med vandring 
på Table Mountain. Ett under-
bart sätt att se och upptäcka Table 
Mountain med bl.a. Cecilia Water-
fall, Castle Rock Cave och under-
bar utsikt från kanten av Central 
Table. Här njuter ni av en lunch 
med bästa utsikten i världen - Kap-
staden och det vi kan se bortöver. 
Efter lunch fortsätter ni mot West-
ern Table och på vägen kan ni få 
se en rock dassie eller två (liknar 
kaniner) och har tid att stanna till 
och titta på utsikten här och där Vi 
går nerför Plattenklip Gorge och 
för den som önskar går det att ta 
linbanan istället ner till Tafelberg 
Road där turen avslutas. Lunch 

ingår och tänk på att ta med dig 
mycket vatten.

RESA 135: ÅKTUR I SNABB-
GÅENDE RIBBÅTAR
Få en riktig adrenalin kick och åk 
med dessa snabbgående båtar ned-
för Atlantkusten till Clifton och 
tillbaka. Turen är på en timma och 
inget för hjärtsvaga. 

RESA 136: TRIPPEL EXTREM
Ett fantastiskt kombinationspaket, 
med förmånligt pris, tre aktiviteter 
som täcker vind, vatten och vågor. 
I paketet ingår: En 12 minuters 
helikoptertur över Kapstaden. En 
timmas åktur i snabbgående rib-
båtar. En timmas seglings tur runt 
Kapstaden. Båtturerna och he-
likopterturen kan göras över olika 
dagar.

RESA 137. SAFARI, DAGSTUR 
MED ”BIG FIVE”
Aquila Private Game Reserve är 
ett reservat som ligger mindre än 
2 timmars resväg från Kapstaden! 
Efter en härlig frukost blir det 
en 2-3 timmars safari i ett öppet 
4-hjulsdrivet fordon med en er-
faren guide/ranger som kommer 
att visa det varierande djurlivet 
med tex alla Big Five, (noshörn-
ing, elefant, buff el, leopard och 
lejon) fl odhästar, giraff er, zebror, 
noshörningar, strutsar, babianer, 
vårtsvin och många andra vilda 

djur. Under turen kommer du även 
att få se några av de världsberömda 
San rock-målningarna. 172 fåge-
larter har siktats i reservatet. Ink-
luderat i priset: Transport tor Kap-
staden, inträde, frukost, lunch och 
förfriskningar, guidad safari

RESA 138: HELIKOPTER-
TURER RUNT KAPSTADEN 
OCH KAPHALVÖN, CAPE 
PENINSULA
Varför inte prova på en härlig he-
likoptertur runt Kapstaden. Vi 
erbjuder 20 minuter, 30 minuter 
eller en timmas fl ygning. På den 
långa turen fl yger man runt hela 
den kända halvön Cape Peninsula 
med de vackra stränderna, Goda-
hoppsudden osv.

Kontakta oss om priser, eller gå in på 
vår hemsida: www.africantours.se

24480 African_Tours.indd   39 2011-02-25   13.12



MGOLFENSMGOLFENSMECCAMECCAM
- 40 -

Sydafrika erbjuder högklassiga golfbanor som fi nns lättillgängliga 
över hela landet.Bland banorna fi nns också några som är i 

världsklass och ofta värdar för PGA touren.Gästspelare är i stort 
sett alltid välkomna och klubbarna erbjuder våra gäster mycket 
bra service. Klubbor och golfbilar fi nns alltid att hyra till mycket 

blygsamma kostnader.

På sidan intill fi nner ni ett exempel på hur man kan bo mitt i de vackra 
vindistrikten och samtidigt ha närhet till ett stort antal golfbanor.
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Golf i Sydafrika
Eftersom golfbanorna i Europa 
och USA har blivit allt mer ex-
klusiva och dyra så erbjuder Syd-
afrika, efter en nattflygning utan 
jet-lag, ett fantastiskt bra alter-
nativ för en innehållsrik semester 
inklusive golf.

Turismen till Sydafrika i all-
mänhet och Kapstaden i synner-
het ökar år från år och staden har 
nyligen rankats som en av de 10 
populäraste städerna i världen, 
med all rätt! 
      Några av de bästa golfspelarna 
i världen kommer från Sydafrika 
och landet har en lång golftradi-
tion och därmed mycket att visa 
upp. Nya banor, sponsrade och 
designade av några av de största 
golfnamnen öppnar ideligen.
    Detta stärker naturligtvis lan-
dets ambition att bli nummer ett 
som golfdestination. Flera av de 
mest hänförande och spektaku-

lära banorna finns runt Western 
Cape och Kapstaden, som är en
bra bas att utgå ifrån. Du kan 
spela på linksbanor vid Atlanten 
med Table Mountain som bak-
grund eller slå ut nerför Kikuyas 
fairways i Stellenbosch, där vin-

GOLFENS MECCA

gårdarna är alldeles bredvid och 
avsluta efter 18:e med en vin-
provning. Det är ingen trängsel 
på banorna och du är alltid väl-
kommen som gästspelare.

Våra golfresor fi nner ni i ett sär-
skilt program där vi satt sam-
man ett antal tourförslag på 
egen hand. Dessa går naturligt-
vis att ändra så att de passar era 
önskemål.

Ring eller maila oss för vidare 
information.

Här intill visar vi ett litet urval 
av våra favoriter bland alla de 
hundratals banor som finns i 
Sydafrika.

Överst: Linksbana vid Western 
Cape med Table Mountain i bak-
grunden.

Mitten: 14:e på Pezula i Knysna. 
Mästerskapsbana med en otrolig 
utsikt över Indiska Oceanen.

Underst: Simola, ännu en av våra 
samarbetspartners, som även den 
är mästerskapsbana.
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GOLFRESOR 139

10 dagars Golf i Vindistrikten
med boende på Ridgemore Villa
i Somerset West-Kapstaden
Mitt i de underbara vindistrikten som 
omger Kapstaden ligger Ridgemore 
Villa som är en 5-stjärnig oas och 
erbjuder fantastisk komfort och här-
liga vyer. Ridgemore Villa ligger också 
med bästa läge, endast 20 minuter 
från Kapstadens fl ygplats i förorten 
Somerset West som gränsar till Stel-
lenbosch. Från Ridgemore Villa når 
ni inte mindre än 45 golfbanor och 
de fl esta i världsklass. Vi har satt ihop 
ett golfpaket där ni bor i 10 nätter på 
Ridgemore Villa och spelar 7 rundor 
golf på några av de allra bästa banorna 
som Kapstaden och vindistrikten har 
att erbjuda. Ni kan göra denna resa på 
egen hand eller varför inte samla ihop 
en grupp om 12 personer och få en 
plats gratis. 

DAG FÖR DAG:

Dag 1:
Ankomst till Kapstaden där vår repre-
sentant möter på fl ygplatsen och tar er 
till er hyrbil. Ni får också ett välkom-
stpaket som bl.a innehåller kartor, ert 
program under vistelsen, starttider på 
golfbanorna och mängder med tips på 
vad att göra förutom golfen. Ni kör 
den korta biten till Somerset West 
och checkar in på Ridgemore Villa. På 
kvällen väntar en välkomstmiddag.

Dag 2:
Efter fukost väntar första rundan golf 
på den närbelägna De Zalze GC som 

är en parkbana och rankad som num-
mer 23 i Sydafrika. Par 71.

Dag 3:
Idag ska ni göra en heldagsutfl ykt runt 
Cape Peninsula med Godahoppsud-
den som en av många höjdpunkter. 
Ni blir hämtade efter frukost av en 
engelsktalande guide och är tillbaka på 
hotellet c:a kl. 17.00.

Dag 4:
Golf på Strand GC som också ligger i 
närheten.

Dag 5:
Dags för en runda på, kanske den vack-
raste banan i området, Pearl Valley GC 
som ligger vid Paarl och är rankad som 
nummer 6 i Sydafrika. 

Dag 6:
Ni slå ut tidigt idag på Erinvale GC. 
Rankad nummer 19. Efter golfen blir 
det en vinprovartur med en av Sydaf-
rikas duktigaste vinguider. 

Dag 7:
Dagen börjar med en guidad tur till 
Kapstaden där ni även får möjlighet 
att besöka Taff elberget – Table Moun-
tain och Waterfront som är ”navet” i 
Kapstaden med trevliga restaurang-
er,  ett härligt folkliv och mycket bra 
shopping. Ni äter lunch på egen hand 
i Waterfront för att sedan göra en båt-
tur ut till fängelseön Robben Island där 
Nelson Mandela satt fängslad i många 

år. På eftermiddagen blir det 18 hål på 
Milnerton GC. En bana med vacker 
havsutsikt och starka vindar……

Dag 8:
Dags för den lokala banan i Somerset 
West. Mycket trevlig bana med hän-
förande utsikt mot de vackra bergen.

Dag 9:
Kanske höjdpunkten under resan. Ara-
bella GC. Rankad nummer 4 i Syd-
afrika.

Dag 10:
Dags att lämna detta vackra land för 
denna gång. Ni kör den korta biten 
tillbaka till fl ygplatsen och återlämnar 
bilen och påbörjar resan hemåt.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter, green fee, 
hyrbil och inträden enligt program.

Ingår ej:
Drycker och dricks.
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Välkomna att följa med på årets golfresa 
som innehåller världsklassgolf på 8 olika 
banor, mat och vinupplevelser, Kapstaden 
och lyxig safari. Vi kommer att tävlingsspe-
la under lättsamma förhållanden under 
resan.  Utresa från Stockholm, Göteborg 
eller Köpenhamn 21 januari 2011 Hem-
komst 7 februari 2011.  

Dag 1. 20 januari, Avresa

Dag 2. 21 januari Kapstaden, City Tour 
och Table Mountain
Vid ankomst till Kapstaden blir vi mötta 
av vår representant på fl ygplatsen som tar 
oss till Cape Town Hollow Hotel**** som 
ligger perfekt placerat vid Sea Point. Alla 
rum har milsvid havsutsikt. Hotellet har 
en av de bästa poolanläggningarna i Kap-
staden. Efter vi har checkat in och kopplat 
av lite väntar en stadsrundtur där bl. a ett 
besök på Table Mountain ingår. På kväl-
len äter vi gemensam välkomstmiddag i 
restaurang-en på hotellet som ligger på 
22:a våning-en. Restaurangen roterar och 
ger oss en obeskrivligt vacker solnedgång. 
Middag 

Dag 3. 22 januari, Milnerton GC
Efter frukost väntar första golfrundan som 
spelas på Milnerton GC som är en par 71 
bana och bjuder på havsutsikt men också 
vindar som kan ställa till det. Frukost. 

Dag 4. 23 januari, Cape peninsula
Idag åker vi en guidad heldagstur runt 
vackra Cape Peninsula med höjdpunkter 
såsom Cape Point, Godahoppsudden, Th e 
Boulders med pingvin kolonin, Simons 
Town, Hout Bay, Kirstenbosch Botani-
cal Gardens mm. Tillbaka på hotellet c:a 
17.30. Frukost. 

Dag 5. 25 januari, Rondebosch GC
Vi spelar på Rondebosch GC idag. Par 71. 
Rondebosch är en vacker parkbana med 
vyer över Table Mountain. Frukost.  

Dag 6. 26 januari Stellenbosch, 
De Zalze GC
Vi checkar ut från vårt hotell i Kapstaden 

och kör genom vindistrikten till De Zalze 
GC som står som värd för dagens spel. 
Parkbana med underbar utsikt över vinda-
lar och berg. De Zalze är en mästerskaps-
bana och rankad som 23:a i Sydafrika. Eft-
er golfen checkar vi in på det närbelägna 
Protea Hotel Stellenbosch****. Frukost.  

Dag 7. 27 januari, vinprovning
Med hjälp av vår buss och guide tar vi oss 
runt i vindistrikten Stellenbosch, Fran-
schhoek och Paarl, där vi besöker minst 
två bra vingårdar och får prova både vin 
och ost. De som önskar kan efter vinturen 
bli avsläppta i centrala Stellenbosch och 
promenera i det trevliga centrumet där 
många mysiga restauranger och aff ärer 
fi nns. Ni tar en taxi tillbaka till hotellet. 
Frukost
Dag 8. 28 januari Montagu, 
Stellenbosch GC
Dags för spel på Stellenbosch GC som ock-
så bjuder på vackra vyer och trixiga banor. 
Efter spelet går färden vidare genom vin-
distrikten till den lilla vackra staden Mon-
tagu där vi bor på Montagu Country Ho-
tel**** som ger gästen en förnimmelse av 
att komma tillbaka till 30-talet beroende 
på ägarnas intresse för gamla möbler. Fru-
kost & Middag.  

Dag 9. 29 januari, Robertson GC
Spel på Robertson GC som också kallas 
Silverstrand GC. Banan ligger invid fl oden 
Bree och är sedan 1 år tillbaka helt ”nyren-
overad” och bjuder på mycket trevligt spel. 
Frukost.
Dag 10 - 14. 30 januari - 1 februari, 
1 februari - 3 februari, Mossel Bay eller 
Botlierskop Game Reserve med safari, 
gruppen delar på sig
Vi lämnar Montagu och fortsätter längs 
den vackra vägen Route 62 genom dalar 
och höga bergspass till vårt mål för dagen 
antingen Mossel Bay eller Botlierskop 
Game Reserve 
Gruppen delar idag på sig och hälften 
kommer att bo på Botlierskop Game Re-
serve**** i två nätter. Här bor vi läckert i 

lyxiga tält och kommer att få åka på safari 
på deras reservat. Här bor vi med helpen-
sion och mycket god mat. Ingen golf när vi 
bor på Botlierskop. Resten av gruppen åker 
till Mossel Bay, där Garden Route börjar 
och bor på Th e Point Hotel**** som ligger 
vackert med utsikt över Indiska Oceanen. 
Vi kommer att spela en runda på Mossel 
Bay GC. Det är en par 72 bana med utsikt 
över Indiska Oceanen från samtliga tee. 
Frukost samt en middag sista kvällen. 
Efter två nätter vänder vi på steken.

Dag 14. 3 februari Knysna
Vi kör vidare på Garden Route till den 
vackra lagunstaden Knysna. Här skall vi 
bo på Knysna Hollow Hotel****. På kväl-
len åker vi på en middagskryssning på en 
hjulångare i lagunen. Frukost och Middag

Dag 15. 4 februari, Pezula GC
I dag spelar vi på Pezula GC. Denna 
mästerskapsbana har blivit framröstad som 
en av världens vackraste och allra bästa 
banor. Frukost

Dag 16.  5 februari, Simola GC
Spel på vackra Simola GC . Banan är 
designad av Jack Nicklaus och hör till de 
främsta i Sydafrika. Avslutningsmiddag på 
kvällen och då korar vi också vinnarna i 
turneringen. Frukost och Middag 

Dag 17, 6 februari, Hemresa
Dags att säga adjö till detta underbara 
land. Vi åker längs huvudvägen N2 tillba-
ka mot Kapstaden där vi har ett nattfl yg 
som väntar på att ta oss tillbaka till Sverige. 
Frukost

Dag 18, 7 februari, Hemma

 

Garden Route Golf Tournament 2012
18 DAGAR 17 NÄTTER I SYDAFRIKA MAX 40 PERSONER SVENSKTALANDE
FÄRDLEDNING OCH ENGELSKTALANDE GUIDE

GOLFRESOR 140

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se

Ingår i priset:
Flyg med alla fl ygskatter, alla transporter,
boende, måltider, guidade utfl ykter, green fee 
och inträden enligt program.

Ingår ej:
Drycker och dricks.
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I mer än tio år har vi arrangerat kurs, konferens 

och temaresor till Sydafrika och vi vågar påstå att det finns ingen som 
har så stor erfarenhet av detta som vi. En konferens i Sydafrika är 

alltid mer berikande än på hemmaplan av många skäl.

- 44 -
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Kurs och Konferens i Sydafrika

KURS OCH KONFERENS

 Den inspirerande miljön, väd-
ret och alla fantastiska intryck 
utifrån gör deltagaren oerhört 
motiverad. Prismässigt är det 
ingen större skillnad. Våga låta 
oss visa vad vi kan för att göra 
er företagsresa till en stor upple-
velse såväl innehållsmässigt som 
resultatmässigt. 

Kapstaden brukar vara det 
naturliga valet för konferens och 
konvent beroende på det rikliga 
utbudet av anläggningar med 
mycket stor kapacitet både vad 
gäller boende, teknik och sam-
mankomster. Det är dessutom 
inga långa avstånd i Kapstadens 
stadskärna.

Sydafrika har givetvis andra 
landsdelar som också erbjuder 
perfekta förhållanden.Varför inte 
en konferens i Krugerparken som 
kan kombineras med djur och 
golfupplevelser?

Vi hjälper er och ert företag 
med totalarrangemanget för en 

lyckad företagsresa. Allt från 
flygresor, lokala transporter, 
boende, konferens och kurs-
lokaler, måltider, underhållning 
och alla specialönskemål som 
tänkas kan.

Beroende på kostnadsläget i Syd-
afrika så blir det inte dyrare att 
förlägga företagets konferens och 
internutbildning eller kick off  i Syd-
afrika än på någon kurs och kon-
ferensanläggning i Sverige. Flyg-
biljetterna inräknade!

Vi har mångårig erfarenhet av 
att arrangera företagsresor, allt från 
ett fåtal personer upp till fl era hun-
dra.

Det är inte enbart kostnadsläget 
som gör Sydafrika intressant.

Landet med sin fantastiska 
mångfald av upplevelser, kulturer 
och människor gör besökaren in-
spirerad och ger därför företagets 
sammankomst ytterligare vitalitet 
och ökar deltagarnas motivation.

Välkomna  med er off ert-
förfrågan.
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Dykäventyr i Sydafrikas paradis
Detta underbart vackra land vid 
den sydligaste spetsen av mörka 
och mystiska Afrika erbjuder 
dykning och naturupplevelser 
bortom dina vildaste drömmar. 

Oavsett om du vill dyka på 
vrak eller för att sikta hajar eller 
helt enkelt koppla av med valar 
och delfiner och njuta av abso-
lut felfria korallrev och ett över-
flödande naturliv så vill vi med 
glädje anordna och vara din 
guide under din äventyrsresa, 
tillsammans med våra samar-
betspartners i Sydafrika. 

Dykning i Sydafrika är en 
snabbt växande sport och av my-
cket hög standard. Alla dykor-
ganisationers kunskaper och 
kvaliteter är kända och utmärkt 
dykutrustning är lättillgänglig 
och enkelt att hyra.

ALLIWAL SHOAL-REVET
Utnämnt till ett av de 10 bästa 
dykområdena i världen av Divers

Magazine. Området erbjuder i stort 
sett allt en dykare kan önska sig. 

All dykning sker från stora 
RIB-båtar. Mellan juni och no- 
vember kan man vara säker på att 

få se ett stort antal Ragged Tooth 
Sharks när dom samlas på revet 
för att leka. Det är inte ovanligt 
att man under ett enda dyk kan 
se 15 till 50 av dessa fogliga djur 
med det vildsinnta utseendet. 

På sommaren (november till 
mars) har man alla möjligheter att 
få se både tigerhaj och hammarhaj. 
Enorma havsaborrar, mantarocka 
eller djävulsrocka är också vanligt 
förekommande tillsammans med 
ett otal andra arter.

SODWANA BAY
I det nordöstra hörnet av Sydaf-
rika ligger detta paradis som inte 
bara erbjuder dykning i världs-
klass utan också djur och natur-
upplevelser i den närliggande 
nationalparken Hluhluwe där 
bl.a alla av The Big Five finns.

St. Lucia Wetlands är också 
inom räckhåll där trevligt boende 
och fantastiska sandstränder er-
bjuder en härlig semester.

DYKRESOR
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Tågresor i Sydafrika
Vi är mycket glada för att få re-
presentera det förmodligen lyxi-
gaste järnvägsföretaget i världen: 
Elegans och fl ärd i vagnar från 
kolonialtiden med bekvämlighet 
och service där inget fattas är Ro-
vos Rails signum. 

Golfresa med tåg eller tågresa 
genom hela Afrika, det är bara att 
välja. Nedan presenterar vi de tåg-
resor som går enligt tidtabell fl era 
gånger per år, kontakta oss för av-
resedatum och detaljerat program.

Kapstaden - Pretoria eller omvänt
3 dagar 2 nätter

Pretoria - Victoriafallen eller omvänt
3 dagar 2 nätter

Pretoria - Durban via Swaziland
3 dagar 2 nätter

Följande resor går 1 eller 2 gånger per år:

*African Collage
9 dagar 8 nätter

Pretoria till Kapstaden via Malelane - Dur-
ban - Bloemfontain - Port Elizabeth - George

*Golf Safari:  En rundresa som startar och slu-
tar i Pretoria och går via Krugerparken, Swazi-
land, Durban, Drakensberg - Sun City med 
massor med golf på världsklassbanor samt safari.

TÅGRESOR 141

Kapstaden - Dar Es Salaam
Världens mest berömda tågresa!

En gång årligen genomförs denna totalupp-
levelse när det gäller tågresor. 

Starta antingen i Kapstaden eller Dar Es 
Salaam. Resan sträcker sig över 14 dagar och 
passerar: Matjiesfountain, Kimberly, Pretoria, 
Hoedspruit, Krugerparken, Victoriafallen, 
Lusaka, Kanona, Tanzania och Dar Es Salaam.

Du bor de flesta nätterna i lyxig kupé 
men också 2 nätter på 5-stjärnig safarilodge 
i Krugerparken samt 1 natt på världsberömda 
Victoria Falls Hotel. För detaljerat program 
kontakta oss.

RESA 141 CAPE TO CAIRO,
KAPSTADEN TILL KAIRO, ELLER 
TVÄRT OM, MED ROVOS RAIL 
Dessa två historiskt knutna afrikanska städer 
kommer att fogas samman med Rovos Rails 
transafrikanska safari - den ultimata afrikanska 
upplevelsen för denna exklusiva femstjärniga resa 
som innehåller ojämförlig lyx på Pride of Africa 
med tåg, mycket högklassiga hotell och bekväma 
privatfl yg. Resan är på 34 eller 28 dagar och görs 
endast 2 ggr per år, vartannat år. 2012 är det två 
avgångar; 13 januari - 15 februari, 34 dagar samt 
14 februari - 12 mars, 28 dagar. 

Denna afrikanska tågexpedition kommer 
att göras genom Sydafrika, Botswana, Zimbab-
we, Zambia, Tanzania, Uganda, Sudan och 
Egypten. Mellan de två destinationerna, som är 
ett äventyr, innehåller 4 eller 13 övernattning på 
tåget med intressanta utfl ykter. 

Resan startar i Kapstaden med fantastiskt 
femstjärnigt boende och utfl ykter. Tåget fortsät-
ter sedan, med stopp och utfl ykter längs vägen 
till Victoriafallen. Kom med på vår ”luftsafari” 
som börjar här och fortsätt norrut från Victoria-
fallen eller Dar es Salaam till Zanzibar och sedan 
in i hjärtat av Tanzania där ett fyra dagars besök 
i Ngorongoro kratern och Serengeti väntar på 
dig. Fortsätt till Entebbe, Uganda och njut av 
ett valfritt besök hos gorillorna. Resan följer 
sedan Nilen norrut till Khartoum i Sudan och 
till Abu Simbel i Egypten. En lyxbåt kommer 
att ta dig på en lugn resa över 3 nätter för att 
uppleva de historiska sevärdheterna längs strän-
derna av Lake Nasser. Sedan väntar Luxor i 2 
nätter för att du skall få uppleva gamla Egypten 
i all sin prakt när du besöker tempel, stenbrott 
och Th e valley of kings and queens. Återförenas 
sedan med fl ygplanet för den sista etappen till 
Kairo där äventyret slutar när du har sett pyra-
miderna, sfi nxen och egyptiska museet med an-
tika föremål. 
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TÅGRESOR 142

Blue Train: Pretoria - Cape Town
Cape Town - Pretoria
African Tours & Safaris kan nu stolt 
presentera en sydafrikaresa med ett av 
världens lyxigaste tåg, Blue Train, för 
våra kunder. Med detta femstjärniga 
tåg har presidenter och kungar fär-
dats sedan 1946. Namnet Blue Train 
har blivit synonymt med den ultimata 
lyxen, den bästa servicen och den bästa 
maten åtföljd av de bästa Sydafrikan-
ska vinerna . Här är det butlerservice 
dygnet runt som ser till att gästerna har 
allt de behöver antingen i den privata 
sviten eller i någon av loungerna.
 
Pre-departure lounges: 
Er semester startar när ni stiger in i 
Blue Trains pre-departure lounges på 
stationen i Kapstaden eller i Pretoria. 
Ni checkar in en timma innan avfärd. 
Här möts ni med champagne och 
snacks före avresan medan ert bagage 
tas om hand och forslas till er suite. 

Faciliteter i suiterna: 
På dagarna är er suite en elegant, rymlig 
lounge och på kvällen förvandlas den 
till sovrum. De Luxe Suiten erbjuder 
er antingen twin beds, två bäddar, 
(med dusch) eller dubbelbädd (med 
bad). Luxury Suites är större och er-
bjuder twin eller dubbelsäng med bad 
faciliteter. Alla suiter ombord på Th e 
Blue Train är utrustade med skrivpul-
pet. Varje suite är en värld i sig själv 
med ett individuellt air conditioning 
system och ett privat nöjes center med 
fi lmkanaler och radiostationer. I Lux-

ury Suite fi nns dessutom ett utval av 
CD, fi lmer och DVD. 

Blue Train är synonymt med lyxig 
personlig service som kommer som 
standard med en dedicerad butler all-
deles intill er suite som försäkrar er 
om den ultimata defi nitionen av lyx i 
rörelse.

 
Fine dining: 
På Blue Train serveras gourmetmat av 
yppersta klass kompletterat med noga 
utvalda Sydafrikanska viner av bästa 
kvalitet. 

All mat är tillagad ombord på tåget 
av duktiga kockar. För att hålla den ro-
mantiska klassiska atmosfären ombord 
i den 42 sitsiga restaurangvagnen är 
lunchen en vardaglig aff är medan mid-
dag på kvällen formell. På kvällen om-
beds männen klä om till minst kavaj 
och slips och damerna en elegantare 
klänning eller liknande kvällsdress.

 
Lounge vagnens faciliteter: 
Den varma atmosfären i den eleganta 
loungevagnen med sina stora fönster 
gör att man får en panoramautsikt 
över det förbipasserande landskapet. 
Sitt här och njut av high tea på en-
gelskt vis eller träff as i vagnen för en 
drink innan middagen. 

Skulle ni föredra en mer avslap-
pnande atmosfär är Th e Club Car, 
vagnen, ni skall vara i. Här får man 
oklanderlig service. Det fi nns särskilda 
bord för kortspel, ett litet bibliotek 
och fullt utrustad bar. Här kan gäster 

se på korta fi lmer om områdena som 
tåget passerar. Alla gäster kan här njuta 
av en Kubansk cigarr innan de drar sig 
tillbaka till suiterna på kvällen.

 
Beskrivning av vägen och utfl ykten 
från tåget: 
Pretoria - Cape Town - Pretoria, 
2 dagar/1 natt:
Vägen mellan Pretoria och Kapstaden 
är en 27 timmars lång resa genom ett 
varierande och spektakulärt landskap. 
När man åker söderut är utfl ykten 
från tåget förlagd till diamantstaden 
Kimberley där man utforskar Th e Big 
Hole, öppningen till gruvan, och dia-
mantmuséet. 

När man åker norrut så besöks den 
historiska staden Matjiesfontein som 
är full av Victorianska byggnader och 
originallampor från London allt från 
1800-talet. Detta ger betraktaren den 
konstiga känslan av att hamna i en 
tidsmaskin. En oas från en annan tid. 
Th e Blue Trains utmärkelser 
I över 50 år har Sydafrikas Blue Train 
erhållit utmärkelser från hela världen 
som en av världens eminentaste rese-
upplevelser. Nyligen blev Blue Train 
röstat som “World’s Leading Luxury 
Train” på den sextonde Annual World 
Travel Awards Grand Finale Gala Cer-
emony hållen på JW Grosvenor House 
Hotel i London den the 8:e novem-
ber 2009. Varför vi kallar oss Africa’s 
Leading Luxury Train – även på den 
största Afrikanska mässan, Indaba fi ck 
vi denna utmärkelse. 
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Shongololo som betyder tusenfoting på zu-
luspråket, är ett tåg i safariklass. Under 16 
dagar upplever vi det mesta och bästa av Syd-
afrika utan att behöva packa om resväskan en 
enda gång.

Engelskspråkiga guider följer med oss på 
tåget och guidar oss på alla utflykter som in-
går i Sydafrikaresan. Med på tåget finns också 
luftkonditionerade minibussar som vi använ-
der på utflykterna. 

Vi utnyttjar dygnets mörka timmar för 
transporter och dygnets ljusa timmar för att 
se och uppleva Sydafrika. Detta gör att vi un-
der resan hinner se och göra mer än man kan-
ske tror är möjligt. Pretoria, Johannesburg, 
Panorama Route, Krugerparken, Swaziland, 
världsnaturarvet Drakensbergs spektakulära 
vyer, kultur, kåkstäder, Zululand, safari, 
Cango Caves, gyllene stränder, St Lucia, 
iSimangalisoparken, ännu ett världsarv, 
turkosa hav, elefantparker, Garden Route, 
strutsfarmar, vingårdar och Kapstaden med 
dess sevärdheter, är bara några exempel på 
vad de 16 dagarna kommer att innehålla. 

Enligt turistmyndigheternas lista på 25 
”måsten” i Sydafrika finns 23 med på denna 
resa! Det finns även en del utflykter att välja 
till; tex övernattning på lyxig safarilodge 
i Sabi Sand med safari i öppet fordon, en 
valskådningstur i båt i St Lucia vid Indiska 
Oceanen beroende på årstid, ballongflyg-
ning, en tur in i Lesotho, hajdykning i bur, 
Robben Island, helikoptertur m.m.

 DAG FÖR DAG:

Dag 1: Avresa från Skandinavien.

Pre Night – extra natt:

Dag 2: (denna extra natt ingår i 

priset och behövs endast för dem som 
startar sin avresa i Johannesburg.)

Dag 3: Panorama Route.

Dag 4: Kruger National Park. 

Dag 5: Johannesburg-Pretoria-
Soweto.

Dag 6: Durban. 

Dag 7: Norra Zululand. 

Dag 8: Södra Zululand.

Dag 9: Ladysmith - Midlands 
Meander/ södra Drakensbergen.

Dag 10: Bloemfontein.

Dag 11: Port Elizabeth.

Dag 12: Klein Karoo-Oudtshoorn. 

Dag 13: Garden Route.

Dag 14: Vindistriktet – Overberg 
regionen.

Dag 15-16: Kapstaden.

Dag 17: Hemresa.

Dag 18: Hemkomst

Tågfakta: I tåget fi nns dubbelkupéer 
i klasserna Ivory, Gold, Commodore 
och Emerald samt några enstaka en-
kelkupéer i Ivory, restaurangvagn och 
barvagn. Totalt innehåller tåget tio 

 
Sydafrika runt med 
Shongololo Train
GOOD HOPE – JOHANNESBURG TILL KAPSTADEN ELLER OMVÄNT 
18 DAGAR 17 NÄTTER

vagnar. Varje kupévagn har 6 dub-
belkupéer och två enkelkupéer. I Ivo-
rykupén fi nns takfl äkt och handfat 
och varje vagn har delad dusch/wc i 
korridoren. Gold, Commodore och 
Emerald har privat dusch/wc och luft-
konditionering i kupén.

Alla kupéer har kassaskåp/låsbara 
förvaringsboxar. Tåget är inget lyxtåg.
Frukost och middag serveras i den 
luftkonditionerade restaurangvagnen. 
På menyn fi nns traditionella, lokala 
maträtter. Tåget har även en lounge/
barvagn med plats för 60 personer.

Shongololo har också tåg som går 
andra rutter, t.ex. Johannesburg - Vic-
toriafallen och Kapstaden - Windhoek 
(Namibia). Kontakta oss för ytterliga-
re information om dessa.

Avresedatum 2011: 
Från Johannesburg: 23/3, 7/4, 6/7, 21/7, 
19/10 och 3/11.
 
Från Kapstaden: 12/4, 27/4, 26/7, 10/8, 8/11 
och 23/11

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Resor för funktionshindrade
Nämn Afrika som resedestination 
och något av det första som dyker 
upp i huvudet är ”Safari”. Visio-
ner om khakitältsläger i ”bushen”, 
middag vid lägerelden, solned-
gångar över stäppen och ett över-
fl ödande storviltsliv. 

Här brukar de fl esta funktions-
hindrades intresse svalna eller helt 
avta beroende på att detta är en 
upplevelse som få kan föreställa 
sig att själva få uppleva. Rullstolar, 
kryckor och Afrikas stäpper och 
safariområden går helt enkelt inte 
ihop.

DET HAR SKETT EN FÖRÄND-
RING PÅ DETTA OMRÅDE!
Vi har tillsammans med våra sam-
arbetspartners i Sydafrika skapat 
utomordentligt goda möjligheter 
för alla, allt från helt friska män-
niskor till de av oss som är beroen-
de av hjälpmedel, att på bekvämt 
sätt få uppleva vad detta fantas-
tiska land har att erbjuda.

Våra resor går inte uteslutande 
till ”bushen” och vildmark utan 
även till alla andra platser inklusi-
ve storstäder och vingårdar där du 
som resenär bor mycket bekvämt i 
rum med alla hjälpmedel. 

Resorna genomförs alltid i for-
don som är anpassade till de be-
hov som överhuvudtaget kan tän-
kas fi nnas, såsom rullstolsramper, 
elektriska liftar, stora bekväma sä-
ten och med kunnig och utbildad 
personal. 

Vi kan i stort sett erbjuda rese-
närer med funktionshinder allt ur 
vårt stora utbud. Kontakta oss för 
ytterligare information.

RESA 133: 
SAFARI I KRUGERPARKEN
8 dagar 7 nätter

Detta är en fantastisk resa där ni 
får uppleva det bästa av vad Kru-
gerparken har att erbjuda. Resan 
startar i Johannesburg varifrån 
resan mot  Krugerparken börjar. 
Ni bor på olika lodger och åker på 
safariexpeditioner för att leta efter 
”Th e Big Five” (lejon, elefant, nos-
hörning, leopard och buff el). 

Ni besöker också ett reservat 
som tar hand om och föder upp 
skadade och övergivna vilda djur. 
Här får ni möjligheten att för 
första gången få klappa en av de 
stora katterna. Ni träff ar också ur-
sprungsbefolkningen samt lagar 
mat på Boomavis dvs. över läge-
relden. Kort och gott; Detta är en 
resa som ger minnen och upple-
velser för livet.

Höjdpunkter: Hela resan är en 
höjdpunkt!

Vill ni lägga till några dagar i 
Kapstaden så går det utmärkt.

RESA 144
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MAT & VIN

Vin från Sydafrika blir mer och mer 
populärt i Sverige. Sydafrika har alla 
förutsättningar för att göra goda viner. 
Skörden av druvorna sker i februari – 
mars. Sydafrika har ett perfekt medel-
havsklimat, varierande jordmån, höjd 
och landskap för vinodling. Blå him-
mel, böljande rader av vinrankor och 
vingårdar med höga berg i bakgrun-
den. Inte undra på att vinturismen i 
Sydafrika bara växer. Exporten likaså. 
För Sydafrikas viner uppskattas över 
hela världen. 

Sydafrikas vinhistoria började 
redan på 1600-talet då de förföljda 
Hugenotterna från Frankrike £ ydde 
hit, de hade med sig kunskapen, och 
började odla vin. Sydafrika har en 
egen druva som heter Pinotage som 
ger kraftiga smakrika röda viner. Det 
är en blandning mellan Pinot Noir och 
Cinsault. Sydafrika gör också prisvärda 
röda viner av Cabernet Sauvingon och 
Merlot i Bordeuxstil. Modernare och 
fruktigare är vinerna av Shiraz.

I Sydafrika tillverkas även en typ 
av portvin som också är spännande.
Hos de vita vinerna hittar vi Steen som 
är ett annat namn för Chenin Blanc. 
Tack vare höjd och ett svalare klimat 
blir också Sauvignon Blanc och Char-
donnay mycket bra. Paarl och Stellen-
bosch är två av de bästa vinområden i 
Sydafrika. En vinresa till Sydafrika är 
en upplevelse. 

I Sydafrika kan du � nna mat från 
världens alla hörn. Restaurangutbudet 
är stort i de stora städerna. I och runt 
Kapstaden hittar man många riktigt 

bra restauranger. Du kan hitta restau-
ranger med afrikansk-, amerikansk-, 
fransk-, tysk-, grekisk-, italiensk-, ja-
pansk-, mexikansk-, thai-, spanskmat 
för att nämna några av de som � nns 
och portionerna är rikliga. I Sydafrika 
äter man mycket kött och man ordnar 
ofta barbecue eller som man kallar det 
i Sydafrika, braai. En populär korv att 
grilla är boerewors.

På gatan och i a¥ ärer kan man se 
smala mörkbruna bitar som kallas för 
biltong. Biltong är torkat kött som kan 
vara gjort av olika typer av djur t.ex. 
kudu eller struts. Detta är snacks för 
sydafrikanen och är mycket populärt

Det är vanligt att man hittar struts, 
impala, kudu eller krokodil på menyn. 
Impala och kudu är olika sorters hjor-
tar som � nns i Sydafrika. 

Det finns många immigranter i 
Sydafrika och de har tagit med sig en 
del av sin kultur till det nya landet. 
Speciellt kring Durban som ligger 
längs östkusten � nns det mycket in-
dier vilket gör det � nns många res-
tauranger där man kan hitta indiska 
specialiteter som indiancurry. I Kap-
provinsen hittar man in£ uenser från 
bla Malaysia som sosaties - grillspett 
av lamm och eller £ äsk, bobotie - en 
gryta med malet kött, curry och rus-
sin. Andra rätter är bredi som är en 
gryta gjord av lamm och grönsaker. 

På nästan alla hotell får man en re-
jäl engelsk frukost med äggröra, korv 
och bacon och annan vanlig frukost-
mat.

Fisk och skaldjur � nns det gott om 
framförallt längs kusterna. Musslor, 
hummer, räkor och ostron � nns att få 
tag på. Om du ser line � sh på menyn 
betyder det att det är färsk � sk.  Hu-
vudstaden för ostron är Knysna som 
ligger längs Garden Route.

Nästan all frukt man kan tänka sig 
odlas i Sydafrika, så passa på att frossa. 
Om du har tillgång till bil kan du 
göra turer i fruktdistrikten kring Kap-
provinsen. 

Vi skräddarsyr gärna en mat och 
vinresa åt er eller varför inte följa 
med på vår guidade rundresa: 
Kapstaden, mat, vin och safari?
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Moçambique som gränsar i söder till Sydafrika och i 

norr till Tanzania är en snabbt växande turistdestination 
och perfekt att kombinera med Sydafrika. 

Landet gränsar i väster till Krugerparken varifrån det är 
endast är ca 2,5 timmar med bil till huvudstaden Maputo. 

Landet är idag, efter många år av inbördeskrig, ett 
demokraiskt land och genomgår en omfattande uppbyggnads-
process. Folket är vänliga och hjälpsamma och välkomnar 

alla besökare med stor värme.
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Kapstaden, Krugerparken & Moçambique 
välj mellan ön Inhaca eller Bazaruto
16 DAGAR 15 NÄTTER

Vi kallar dessa resor ”From City 
to Bush to Heaven” och är en av 
våra absolut populäraste rund-
resor. Ni börjar med några da-
gar i Kapstaden för att fortsätta 
med några dagars safari i Kruger-
parken och avsluta med sol och 
bad på en av paradisöarna utan-
för Moçambiques kust.  

Öarna dit vi åker är beläget 
utanför Maputo, huvudstaden i 
Mocambique, eller lite mer norr 
ut i Bazaruto arkipelagen. Båda 
dessa är riktiga paradis. Oförstör-
da, inte överexploaterade och 
oerhört vackra.

Människorna är vänliga och 
hjälpsamma. Skillnaden mellan 
de olika öarna, Inhaca och Baza-
ruto, är, förutom avståndet, att 
Bazaruto är lyxigare och lite mer 
privat.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni blir mötta på fl ygplatsen i Kapsta-
den för transport till ert hotel Villa Flower 
Boutique Hotel****. Stadsrundtur på efter-
middagen med Table Mountain.
Dag 2-5. Ni tillbringar dessa dagar på egen 
hand. Ni får kartor och tips av oss. två heldags 
utfl ykter ingår: En dag runt Cape Peninsula 
med Goda Hoppsudden som en av många 
höjdpunkter och en hel dag i vindistrikten med 
besök på några av de bästa vingårdarna med 
guidade källarturer med ost/vin provning. Ni 
blir hämtade och lämnade på hotellet.
Dag 6-8. Efter frukost, transfer till fl ygplatsen 
för en inrikesfl ygning till Nelspruit, som ligger 
vid Krugerparken, där ni också blir mötta och 
körda till Pestana Kruger Lodge**** för några 
dagars safari upplevelser. Frukost och middag 
ingår samt 2 hela dagars safari med guide.
Dag 9. Beroende på vilken av öarna ni valt så 
ser programmen lite olika ut enligt följande:

Inhaca: Ni blir transporterade med bil till 
Maputo, huvudstaden i Moçambique och 
fl yger till Inhaca och bor på Pestana Inhaca 
Lodge**** (halvpension ingår på Inhaca)

Bazaruto: Ni får transfer till fl ygplatsen i Nel-
spruit för en fl ygning till er destination på Ba-
zaruto. Ni bor på Pestana Bazaruto Lodge**** 
(helpension ingår)

Dag 10-15. Ni tillbringar dessa dagar på re-
spektive ö med lata underbara dagar, många 
vattenaktiviteter ingår i priset såsom, snor-
kling, vattenskidåkning, visa utfl ykter till an-
gränsande öar mm.
Dag 16. Dags att lämna paradiset för resa hemåt.

INHACA
Inhaca ligger, ca 2 timmars båt-
färd eller 15 minuters flygning, 
utanför huvudstaden Maputo. 
På ön bor idag ca 1500 männi-
skor som flydde hit ut när in-
bördeskriget startade och dessa 
människor har byggt upp ett 
fungerande samhälle med skola, 
sjukhus och har fiske som vikti-
gaste näring. På ön finns endast 

en resort och det är Pestana In-
haca Resort som vi har exklu-
siva rättigheter att representera i 
Skandinavien.

BAZARUTO
Bazaruto är paradiset personi-
fierat! Denna nationalpark med 
orörda stränder, fantastiskt 
boende på stranden, dyk och 
snorklingsparadis. Ni når dit 
med f lyg från Johannesburg 
eller Krugerparken. Bättre än så 
här blir det inte någonstans oav-
sett vad ni jämför med!

Ingår i priset:
Alla transporter, boende, måltider, guidade 
utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej: Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, 
avbeställningsskydd och dricks.

MOÇAMBIQUE 145-146

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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MOÇAMBIQUE

Moçambique – paradiset vid
Indiska Oceanen
Man brukar säga att Mocambique har 
världens längsta strand som sträcker sig 
längs landets östra sida från Sydafrika i 
söder till Tanzania i norr och detta blir 
c:a 3000 km strand.

Längs denna sträcka erbjuder vi 
våra kunder följande destinationer:

PONTA DO OURO:
Ponta do Ouro ligger i den sydligaste 
delen av Mocambique och endast 10 
km från Sydafrika vilket gör att orten 
är perfekt som en kombination mellan 
dessa båda länder. Här fi nns ett fl ertal 
anläggningar att välja på, allt från enk-
laste back packer till lyxiga hotell.

MAPUTO OCH INHACA:
Maputo som är huvudstad i Mocam-
bique ligger geografi skt nära gränsen 
till Sydafrika i utkanten av Kruger-
parken. Inhaca är en trevlig ö utanför 
Maputo som man når antingen med 
båt från Maputo eller via en kort fl yg-
tur, c:a 15 minuter, från Maputos fl yg-
plats.

XAI XAI:
Xai Xai ligger c:a 200 km norr om 
Maputo och hit kommer man med bil 
eller om man är en större grupp, med 
busstransfer från Maputo. Xai Xai har 
ett fl ertal otroligt vackra stränder som 
oftast ligger skyddade av långa rev. 
Här fi nns också ett insjösystem som 
erbjuder ett oerhört rikt fågelliv samt 
naturligtvis kajaking och andra vatten-
sporter.

TOFU:
Ungefär 20 minuters bilfärd från den 
vackra kolonialstaden Inhambane lig-
ger bad och dykparadiset Tofu. Det 
var hit de rika Portugiserna  sökte sig 
under kolonialtiden när Mocambique 
hette Portugisiska Östafrika. Tofu är 

ett eldorado för alla som uppskattar 
vattensporter, det fi nns 3 mycket bra 
dykcentra och många alternativ när 
det gäller boende. Det är också till 
Tofu som mantarockor och valhajar 
söker sig i stort sett året runt.

BAZARUTO  ARKIPELAGEN: 
För många är detta den bästa platsen 
för sol och bad samt allt som har med 
vattensporter att göra. Många anlägg-
ningar att välja mellan och de fl esta 
väldigt lyxiga. Här väljer ni mellan 
Azura och Benguerra Lodge, dessa 
båda på ön Benguerra. Indigo Bay 
och Pestana Bazaruto som ligger på ön 
Bazaruto. Man kommer hit med fl yg 
till Vilanculos och därifrån med trans-
ferfl yg i mindre fl ygplan eller helikop-
ter.

QUIRIMBAS ARKIPELAGEN:
Hit kommer man med fl yg till Pemba 
och sedan transfer till vald anläggning 
och ni väljer mellan Pemba Beach Ho-
tel & Spa, Matemo Island eller Med-
jumbe Private Island.  Närmare  para-
diset än så här går inte..

På vår hemsida fi nner ni reseförslag i 
Mocambique alternativt att ni ringer 
oss så skräddarsyr vi er drömresa.
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MOÇAMBIQUE
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NNAMIBIANUPPTÄCKNUPPTÄCKN
Namibia är ett stort och glest befolkat land med en natur som 

kan sammanfattas som torr, karg, öde och mycket vacker. 
Landet är en sorts gränsområde mellan öken och det Afrika som 

vi känner till från alla naturfi lmer på TV. 
Där fi nns sand- och stenöknar, men också enorma områden 

med savann eller woodland. Namibia upphör aldrig  att 
trollbinda sina besökare!!

- 58 -  
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Namibias höjdpunkter, en rund-
resa med guide
14 DAGAR 13 NÄTTER

Ingår i priset:
Alla transporter, boende, måltider, guidade 
utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd och dricks.

För avresedatum, kontakta oss. 

NAMIBIA 147

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Utresa från Sverige
Dag 2. Ankomst till Windhoek flygplats. 
Här möts ni av en guide som kör er till hu-
vudstaden Windhoek. En kort stadsrundtur 
väntar i denna tyskinspirerade stad. Trots att 
Tyskland koloniserade detta land i endast 
36 år, 1884 – 1920, är inflytandet stort än 
idag. De flesta talar tyska, engelska är dock 
det officiella språket, det finns en tysk tid-
ning som kommer ut varje dag och bebyg-
gelsen i Windhoek är en blandning av tysk 
kolonialarkitektur och moderna byggnader. 
Det är en liten huvudstad till folkmängden, 
endast 250 000 invånare. Namibia har ca 1,8 
miljoner invånare. Övernattning på Terra Af-
rica Guest house**** (frukost ingår)
Dag 3. Idag tar vi oss mot Kalahariöknen 
med dess 15-30 meter höga röda sanddyner, 
Namibias ”andra öken”. Den sträcker sig från 
Angola hela vägen ner till Norra Sydafrika.  
Kalahariöknen är ansedd som den längsta 
sammanhållande sandöknen i världen. Ni kan 
ta en 2 timmars vandringssafari eller åka och 
ta en sundowner, drink vid solnedgången, för 

att få en uppfattning om hur stor öknen är 
som extra tillval. Övernattning på Kalahari 
Anib Lodge**** (frukost och middag ingår)
Dag 4-5. Denna dag reser vi till Namib som är 
den äldsta öknen i världen. Här är höjdpunk-
ten ett av naturens under, de höga sanddynorna 
i Sossusvlei. Vi kommer att bli mycket tidigt 
väckta på dag 5, för att köra in i Namib 
Naukluft Park och se solen som stiger över 
sanddynerna i Sossusvlei – en fotografs dröm! 
På eftermiddagen är ett besök på Sesriem 
Canyon inkluderat. 2 övernattningar på Sos-
susvlei Lodge****, eller 2 övernattningar på 
Desert Camp*** (frukost och middag ingår)
Dag 6-7. Vi reser igenom Namib Naukluft 
Park och den Namibiska öknen till den his-
toriska kuststaden Swakopmund känd bla för 
att Angelina Jolie födde sitt ena barn här.
Här kan vi slappa på stranden eller åka på 
någon utflykt som tillval: en båttur till Mal-
wis bay för att se 1000-tals sjöfåglar eller en 
dagstur in i öknen för att se The Moon Land-
scape och försöka hitta den väldigt gamla 
fossila plantan, welwitschia mirabilis eller för 
den mer energiske, ett ekovänlig fyrhjulings-
race på sanddynerna. 2 övernattningar på 
Seaside Hotel**** (frukost ingår)
Dag 8-9. Vi kör idag lite ytterligare norrut 
vid Atlantkusten innan vi kör inåt land till 
Twyfelfontein, Namibias första världsnatur-
arv, med flertalet San målningar, utsiktsplats-
er som Burnt Mountain och the Organ Pipes. 
2 övernattningar på Twyfelfontein Lodge****
(frukost och middag ingår)
Dag 10. Vi färdas idag västerut och vi kör mot 
Damaraland och den västra sidan av Etosha 
National Park där vi kommer att besöka en 
grupp av stammen Himba. De lever än idag 
på samma sätt som de gjort i århundraden. 
Det har dock idag accepterats att några av 
barnen går i skola. Övernattning på Gelbin-
gen Lodge*** (frukost och middag ingår)

Dag 11-12. Idag kör vi in i Etosha National 
Park för vår första safari. Här finns alla Big 
Five och många andra djur. Vi övernattar på 
en lodge strax utanför parken. Som tilläggs-
aktivitet kan ni välja att åka på safari i ett 
öppet fyrhjulsdrivet fordon. Övernattning på 
Taleni Lodge**** (frukost och middag ingår)
Dag 13. Ytterligare en dag i Etosha, vi reser 
idag från väst till öst och övernattar strax 
utanför parken. Övernattning på Onguma 
Camp (frukost och middag ingår).
Dag 14. Det sista besöket vi gör är till området 
Waterberg Plateau Park. Detta privata reservat 
är ett hem för många olika djur såsom den vita 
och den svarta noshörningen. Som tillägg kan 
ni göra ett besök på den den närbelägna Chee-
tah (gepard) Conservation Fund eller the Rare 
and Endangered Species Trust. Ni kan annars 
bara ligga på soldäcket vid swimmingpoolen 
och titta på när springbok, nyala och sable anti-
loper kommer ner till vattenhålet alldeles intill 
för att dricka. Övernattning på Frans Indongo 
Lodge**** (frukost och middag ingår)
Dag 15. Idag tar vi er till Windhoek för er 
flygresa hem. Detta är slutet på er underbara 
resa genom detta genuina område. (frukost 
ingår)
Dag 16. Hemma.

Denna Namibiaresa innehåller myc-
ket av det bästa som Namibia kan 
erbjuda. Detta vackra land med 
dess kontraster; kusten, Namib-
öknen, bergen, Kalahariöknen och 
Etosha National Park med dess 
rika djurliv. I Namibia skiner solen 
nästan alla dagar per år.

Resan görs i små grupper om 
minimum 6 och max 10 resenä-
rer, fasta avresedatum och med 
engelsktalande guide.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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BOTSWANABOTSWANABSAFARINSBSAFARINSB
Turismen till Botswana är fortfarande ganska liten och därför är 

priserna lite högre. Även den Botswanska staten har satt hinder i vägen 
Turismen till Botswana är fortfarande ganska liten och därför är 

priserna lite högre. Även den Botswanska staten har satt hinder i vägen 
Turismen till Botswana är fortfarande ganska liten och därför är 

så att landet inte blir överexploaterat. 
Passa på att upptäcka detta fantastiska safariland innan massturismen 

kommer. Här fi nns orörda reservat och nationalparker med mängder 
av djur inklusive Okavangodeltat med sina vackra kanaler, kantade av 
papyrus, där man glider fram i Mokorokanot och tystnaden är så total 

att man tror man hamnat i paradiset.

-  60 
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BOTSWANA 148
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En smekmånad i Botswana 
– Eller en resa med guldkant
Ni kommer att spendera dagarna 
på safari och utforska det vilda, 
ursprungliga Afrika och era kvällar 
blir fyllda med romantik – exklu-
siva privata middagar upplysta av 
stearinljus under den afrikanska 
stjärnhimlen, mitt i hjärtat av den 
afrikanska bushen. 

Desert & Delta Safaris har små 
intima exklusiva lodger med per-
sonlig service och omtanke in i 
minsta detalj. Personalen på lodg-
erna gör allt för att just din afrikan-
ska drömresa skall bli verklighet 
och att du skall komma ihåg den 
med glädje genom hela livet. Resan 
kan även genomföras om ni enbart 
vill ha en resa med guldkant och 
kanske inte är på smekmånad.
Kontakta oss för mer information 
om denna romantiska resa eller 
besök vår hemsida. 

Några exempel på lodger vi 
använder oss av i Botswana:

Chobe Game Lodge erbjuder game 
drives, safari, dag och kväll, i öpp-
na fyrhjulsdrivna fordon. Det görs 
också utfärder i motorbåtar och 
solnedgångskryssningar på Chobe 
River. Professionella guider erbjud-
er stjärnkikning på the ”stargazing 
deck”. 
Savute Safari Lodge erbjuder game 
drives, dag och kväll, i öppna fyrhjuls-
drivna fordon i Savute area i Chobe 
National Park, inkluderat Savute 
Marsh.  Ett besök på Gubatsa Hills 
och uråldriga San rock målningar 
är ett annat alternativ.

Xugana Island Lodge erbjuder 
Mokoro turer med guide, kanoter,  
i Okavangodeltat, båt safaris till la-
guner och öar samt safarivandring 
med ranger. Braxen och tiger fi ske 
kan vara utmärkt under delar av året. 
Fågellivet i deltat är storartat året 
runt. 
Leroo La Tau erbjuder game drives, 
dag och kväll, i öppna fyrhjulsdrivna 
fordon i Makgadikgadi Pan National 
Park.

Alla våra guider är lokala 
Batswana, huvudbefolkningen i 
Botswana, rekryterade från när-
belägna byar. Eftersom många av 
dem är uppvuxna i vildmarken, har 
de stor kunskap om det vilda livet 
och om ekologin i Botswana. Mån-
ga har börjat som praktikanter och 
slutat som kvalifi cerade guider. 

För mer information om Bo-
tswana och våra resor dit kon-
takta oss eller besök vår hemsida. 
Vi skräddarsyr er resa som ni vill 
att den skall vara, utresa kan ske 
vilken dag som helst på året och 
naturligtvis kan ni besöka Gabar-
one där Damernas Detektivbyrå 
utspelar sig.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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AMBIA
VICTORIAFALLENS

Mosi - oa -Tunya – Röken som dundrar på lokalspråk eller 
Victoria Fallen på svenska är en naturupplevelse utöver  det vanliga. 

Den vattenfyllda röken från fallen syns på fl era kilometers 
håll och att ta en guidad vandring tätt inpå de mäktiga fallen är 

en upplevelse för livet. 
Våra boendealternativ ligger båda vid stranden av Zambezifl oden, 

som för övrigt är den enda afrikanska fl oden som fl yter från 
väst till öst och ut i Indiska Oceanen. Från hotellen ser man tydligt 

kanten på fallet som är världens största sett till mängd 
vatten/minut som rinner över stupet.

En helikoptertur över fallen är också en minnesinvestering för livet. 
Titta in på vår hemsida och se våra egna fi lmer.

- 62 -
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Zambia och Victoriafallen
5 DAGAR 4 NÄTTER

ZAMBIA 149

DAG FÖR DAG:
Dag 1.
Vid ankomst till Livingstone blir ni mötta på 
fl ygplatsen och körda till valt hotell. Ni kopplar 
av vid poolen fram till kl. 17.00 då ni gör en 
solnedgångskryssning på Zambezi River. Kylda 
drycker ingår, både med och utan alkohol.
Dag 2.
Efter frukost väntar en promenad med guide 
runt de mäktiga fallen följt av en helikoptertur 
där ni från ovan får ett enormt panorama över 
fl oden och fallen.

Dag 3. 
En hel dag i Safarins tecken. Ni åker bil till 
Chobe river och båt över till Botswana där ni 
tillbringar dagen med både jeepsafari och båtsa-
fari. (lunch ingår)
Dag 4. 
Som tillval kan ni få ta en promenad med lejon 
på förmiddagen. På kvällen väntar en fantastisk 
middagsupplevelse ombord på det gamla gen-
uina tåget, Livingstone Express. Det dras av ett 
ånglok som är byggt 1930 i Skottland. Tåget an-
vänds nu för en sällsam upplevelse då det sakta 
kör ut från Livingstone, genom savannen där ni 
har stora möjligheter att få se både elefanter 
och lejon. Ni serveras sedan en 5 rätters gour-
metmiddag ombord tillsammans med härliga 
drycker som alla ingår i priset innan tåget vänder 
tillbaka till Livingstone. Vårdad klädsel till mid-
dagen. (inga kortbyxor och tenniströjor)

Vill ni stanna kortare eller längre tid går detta 
naturligtvis alldeles utmärkt. Kontakta oss för 
pris och information.

Territoriet Norra Rhodesia admin-
istrerades av Sydafrikanska kom-
paniet från 1891 tills det tog över av 
Storbritannien 1923. Under 1920-
talet och 1930-talet utvecklade 
framsteg inom gruvdrift landet och 
ledde till ökad immigration. Efter 
att landet blev oberoende 1964 än-
drades namnet till Zambia.

Landet  är en stat i gränslan-
det mellan centrala och södra 
Afrika. Landet har inga egna 
kustlinjer utan är helt omslutet 
av andra länder. Hela 8 länder 
omger landet: Kongo-Kinshasa, 
Tanzania, Malawi, Moçambique, 
Zimbabwe, Botswana, Namibia 
och Angola.

Zambia är oerhört bra beläget 
för att som utgångspunkt utforska 
både Namibia och Botswana.

Vi erbjuder våra gäster en fan-
tastisk upplevelse med följande 
resepaket: 5 dagar 4 nätter med 
boende på antingen det legend-
ariska Royal Livingstone Hotel 
eller Zambezi Sun Hotel. Båda lig-
ger vid Zambezifl oden och bara ett 
stenkast från Victoriafallen.

Ingår i priset:
Alla transporter, boende, måltider, guidade 
utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, försäkringar, avbeställningsskydd, dricks 
samt visum.

- 63 -

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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TANZANIATANZANIATDET BÄSTA AVTDET BÄSTA AVT
Tanzania erbjuder besökaren världsklass safari med Serengeti 

och vulkankratern Ngorogoro som höjdpunkter. 
Har ni tur och kommer vid rätt tidpunkt på året kan ni också 
uppleva den stora migrationen då hundratusentals djur fl yttar 

över till Kenya för att söka mat och vatten. 
Vid kusten ligger Zanzibar, även kallad kryddön, med underbara 

stränder och Stonetown med sitt färgsprakande folkliv.

- 64 -
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Det mesta och det bästa 
av Tanzania 
12 DAGAR 11 NÄTTER

Tanzania gör dig aldrig besviken. 
Hur skulle det gå till med detta 
magnifi ka storviltsreservat, det 
oförglömliga Serengeti, den stora 
kratern Ngorongoro som faststäl-
ler uttrycket: Att se är att tro och 
inte minst Afrikas högsta berg, 
Kilimanjaro. 
    Men det finns mycket mer än 
så. Långa härliga stränder, en un-
derbar mix av arabiska, indiska, 
afrikanska och europeiska kultu-
rer och inte minst den härliga se-
mesterön Zanzibar med den pul-
serande huvudstaden Stonetown.

Observera att förutom rese-
förslaget här nedan så kan vi 
skräddarsy precis den resa  som 
ni önskar.

ALLT INGÅR: 
Helpension, privat guide och 
privat fordon. 5-stjärnigt boende 
på alla platser utom en där det är 
4-stjärnigt. Massor av safari inkl.
Serengeti och Ngorongorokra-
tern samt avslutning på 5-stjärniga 
Karafuu Beach Resort på Zanzibar.
Resans pris är baserat på två per-
soner, vid fl er blir priset lägre. 
Kontakta oss för mer information.

Dag 3-4. Efter frukost åker ni till Serengeti 
och femstjärniga Serengeti Serena Lodge. Ni 
tillbringar 2 dagar här med massor med safari.
Dag 5-6. Efter frukost så väntar kanske 
den mest hänförande upplevelsen nämligen 
Ngorongorokratern. Ni bor precis på kanten 
med hänförande utsikt på Ngorongora Serena 
Lodge.
Dag 7. Färden fortsätter mot Lake Manyara för 
en safari i parken för att sedan åka till Arusha 
och vårt hotell Serena Mountain Village.
Dag 8. Efter frukost, om tiden tillåter, hämtas 
ni för en stadsrundtur i Arusha och därefter 
transport till flygplatsen för en flygning till 
Zanzibar och ert lyxiga 5-stjärniga hotell 
Karafuu Beach Resort.
Dag 9-11. Njut av lata dagar på stranden eller 
gör en frivillig utfl ykt, dyk, snorkla eller varför 
inte en tur till Stonetown.
Dag 12. Ni hämtas på hotellet för transport till 
fl ygplatsen och resa hemåt eller lägg till några 
dagar på ön vilket går alldeles utmärkt.

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Ni blir mötta av er personliga guide 
på fl yplatsen i Kilimanjaro och åker den korta 
sträckan till 5-stjärniga Hotel Serena Moun-
tain vid Lake Duluti.
Dag 2. Färden går till Tarangire National Park 
för halv dag safari. Övernattning på 4-stjärniga 
Tarangiri Sopa Lodge.

TANZANIA 150

Ingår i priset:
Alla transporter, guide, boende, måltider, 
utfl ykter och inträden enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd, dricks samt visum US dollar 50.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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KENYAKENYAKSAFARINSKSAFARINSK
Kenya är mycket välvilligt inställt till turism och de fantastiska sa-

farimöjligheterna är Kenyas största dragplåster, följt av stränderna, 
solen och havet vid kusten i närheten av Mombasa. 

Masaifolket är ett färgglatt inslag i den Kenyanska landsbygden. 
Folket lever huvudsakligen av boskapsuppfödning men de är 

också mycket skickliga jägare och bedriver jakt enbart utrustade med 
långa stavar. De är också oerhört viga och kan hoppa jämfota 

upp till 80 cm. Har besökaren tur kan man få ta del av en äkta Masai 
marknad vilket är en upplevelse utöver det vanliga. 

- 66 -
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Safari i Kenya, sol och bad på
Mombasas underbara Kust
13 DAGAR 12 NÄTTER

Kenya är ett charmerande land 
med sin stora mångfald av upple-
velser. Landet är också betraktat 
som hjärtat av Afrikansk safari-
upplevelse.

För besökaren lovas världens 
bästa storviltsupplevelser, oför-
störda stränder med turkost vat-
ten, spektakulära landskap med 
höga berg, antika Swahilistäder 
och sist men inte minst; en hjärt-
lig och naturlig gästvänlighet.

Denna resa kan göras året 
runt på de dagar som passar er.
Priset är baserat på 2 personer 
vid fler kontakta oss för ett lägre 
pris. Alla hotell är 4-stjärniga 
utom Treetops.

Observera att förutom reseförsla-
get här intill kan vi skräddarsy 
precis den resa  som ni önskar!

DAG FÖR DAG:
Dag 1. Vi åker från Nairobi kl. 09.00, via Out-
span hotel för lunch, för att sedan köra upp till 
2000 meters höjd och bo på Treetops Lodge.
Dag 2. Efter frukost bär det av till Lake Naku-
ru National Park och efter lunch blir det safari 
till sena kvällen. Övernattning på Sarova Hill 
Lodge.
Dag 3. Vi kör från Lake Nakuro via Great Rift 
Valley till Maasai Mara och efter lunch blir det 

safari i det som enligt många är det bästa områ-
det i hela världen - Maasai Mara! Övernattning 
på Keekorok Lodge.
Dag 4. Maasai Mara.
Dag 5. Nästa mål är Lake Naivasha dit vi kom-
mer vid lunchtid. Eftermiddagen fri för egna 
aktiviteter. Övernattning på Lake Naivasha 
Lodge.
Dag 6-7. Färden går till Amboseli för 2 dagars 
safariupplevelser. Övernattning på Amboseli 
Sopa Lodge.
Dag 8. Den största nationalparken i Kenya 
väntar idag, Tsavo West som är ett under av 
upplevelser.  Massor med djur, underjordiska 
källor och en fantastisk natur. Övernattning på 
Severin Camp.
Dag 9-12. Transfer till Mombasa och några 
underbara dagar på stranden. Boende på Voya-
ger Beach Resort med helpension.
Dag 13. Efter utcheckning transfer till Mom-
basa för fl yg hemåt.

KENYA 151

Ingår i priset:
Privat guide, privat safarifordon, helpension på
safarin och i Mombasa, utfl ykter och inträde
enligt programmet.

Ingår ej:
Flyg, måltidsdrycker, försäkringar, avbeställ-
ningsskydd, dricks samt visum.

Läs mer om våra resor på: www.africantours.se
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Madagaskar – Det bortglömda 
Paradiset I Indiska Oceanen

MADAGASKAR

Ni som vill ha en unik fauna och 
fl ora samt underbara naturupple-
velser  ska prova Madagaskar. Ett 
paradis med orörda stränder, regn-
skogar, fantastiska människor och 
djur och naturupplevelser utöver 
det vanliga. Madagaskar är också 
en höjdpunkt när det gäller fågel-
skådning.

Vi har ett fl ertal olika rundresor  
som man gör tillsammans med 
guide och chauff ör med ett mini-
mum av 2 personer. Resorna gör 
ni när ni själva så önskar men bästa 
tiden på Madagaskar är maj till 
början av december då regnperi-

oden börjar. Ring eller maila till oss 
så presenterar vi de olika resorna

Som kombination till rund-
resorna kan man om man så vill 
lägga till valfritt antal dagar i bad-

paradiset Nosy Be som ligger i den 
nordvästra delen av ön.

Till Madagaskar kommer man 
med antingen Air France från Paris 
eller Air Madagaskar också från 
Paris eller via Johannesburg med 
South African airways. Den lokala 
valutan heter Ariary och har inget 
värde utanför landet. Det fi nns ut-
tagsautomater i de större städerna 
dock i mindre utsträckning på lands-
bygden. Inga vaccinationer krävs 
dock rekommenderas malariaprofy-
lax eftersom delar av landet är ma-
lariaområde.
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LODGERLODGERL             HOTELL L             HOTELL LGUESTHOUSE
På de följande sidorna presenterar vi de inkvarteringar på 

våra destinationer som vi särskilt rekommenderar. särskilt rekommenderar. särskilt
För vissa av dessa har vi exklusiva rättigheter i Sverige! Samtliga 

är nogsamt utvalda av oss personligen, vi har besökt alla ett 
fl ertal gånger och vi vet att de uppfyller våra resenäres önskemål 

om komfort, service, renlighet och bra läge. 
Alla fi nns med i något eller några av våra reseförslag. Förutom 

dessa så samarbetar vi med de fl esta av de stora hotell-
kedjorna och mängder med mindre hotell och guest house vilket 

gör att vi har tillgång till boende över hela södra Afrika, 
varhelst våra gäster önskar.

- 70 - - 71 -
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Table Bay Hotel***** 
Kapstaden

Liksom  ̈ e Palace är Table Bay Hotel en ikon 
i Kapstaden. Placerat mitt i det världsberömda 
Waterfront som är ”navet” i Kapstaden. Aldrig 
längre än några steg till närmaste a¥ är eller res-
taurang, 5-6 minuter till centrala Kapstaden. 
Hotellet har stora och vackra rum. Frukost-
bu¥ én är en upplevelse i sig. Varje dag � nns 
färska ostron att njuta av i soluppgången.

HOTELL, GUESTHOUS & LODGER
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Sun International är en internationell hotellkedja 
med bara högklassiga hotell. Många av hotellen 
som ingår i Sun är också med i ”Leading Hotels 
of the World”. Gemensamt för alla är en mycket 
hög och professionell service, underbara rum och 
alltid en placering i eller vid de mest populära 
platserna i de orter där Sun International � nns.

Romney Park All Suite 
Hotel & Spa*****  Kapstaden

En annan favorit i Kapstaden som ligger i Green-
Point. Hotellet har stora suiter och mycket bra 
service. Samtliga suiter har balkong med vacker 
utsikt över Atlanten. Rekommenderas varmt!  

Flower Villa Boutique Ho-
tel**** Kapstaden

Denna historiska byggnad med endast 15 rum 
har varsamt renoverats 2010 och ligger i det 
lugna området Oranjezicht intill Table Moun-
tain. Fina rum och hjälpsam, trevlig personal.
En oas i Kapstaden.

Table Mountain Lodge****

 Kapstaden
En av våra absoluta favoriter i Kapstaden. Un-
derbart läge med utsikt mot Table Mountain. 
Härliga rum, mycket bra service och trevlig 
personal samt romantik från kolonialtiden på 
köpet.
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Winchester Mansions Hotel**** 
Kapstaden

Hela hotellet är en dröm! En magnifik kolo-
nialbyggnad med absolut bästa läge vid stran-
den i Sea Point. Underbar utsikt, service som 
är något av det bästa vi upplevt. Magnifika 
rum. Mycket bättre än så här blir det inte.

Townhouse Hotel****

Kapstaden
Mitt i centrala Kapstaden ligger detta elegan-
ta hotell. Gångavstånd till det mesta. Fem
minuter med taxi till Waterfront.

Vineyard Hotel & Spa****

Kapstaden – Newlands 
I en egen  stor och vacker park ligger detta 
högklassiga hotell. Området är oerhört ro-
givande med små trevliga gator, affärer och 
restauranger. Endast 15 minuter med bil till 
centrala Kapstaden. Hotellet har 2 toppklass 
restauranger, en härlig trädgård med stor pool 
och mycket trevligt inredda rum.

d’Ouwe Werf**** 
Stellenbosch

Sydafrikas äldsta hotell med anor från slutet 
av 1700-talet. Ligger mitt i centrala Stel-
lenbosch med restauranger och shopping 
utanför dörren. Stora vackra rum, alla olika 
möblerade med antika möbler. En riktig 
pärla!

- 73 -
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River Manor 
Boutique Hotel & Spa****

Stellenbosch
Mitt i hjärtat av Stellenbosch finns denna 
utsökta anläggning med anor från kolonialti-
den. Hotellet andas historia och charmar alla 
gäster. Hotellet har en trevlig Spa-anläggning 
och en vacker trädgård med pool.

Ballinderry Guest House**** 
Robertson

Ännu en av våra favoriter! Värdparet, Luc 
och Hilde, skämmer bort våra gäster något 
otroligt. Jättetrevliga rum och fantastisk mat 
lagad av Hilde samt en imponerande vinkäl-
lare gör besöket till en glädje. Ballinderry får 
årligen priser för sin fantastiska kokkonst.

Montagu Country Hotel***/****

 Montague
Mitt i vindistriktet Robertson ligger den lilla 
staden Montagu och Montagu Country Ho-
tel som är en oas av vänlighet och service. 
Att komma in på hotellet ger en känsla av att 
hamna i en film från 30-talet. Ägarna älskar 
gamla möbler och inreder med stor känsla. 
Detta är ett riktigt fynd!

La Plume Guest House**** 
Oudtshoorn

På en arbetande strutsfarm har man etablerat 
detta magnifika guest house. Värdinnan 
älskar dekoration och inredning. Varje rum 
är unikt för att inte tala om badrummen. 
De elegantaste och största vi någonsin sett. 
Utsökt service och mycket god mat.
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Botlierskop Private 
Game Reserve****

Nordost om Mossel Bay och inbäddat mel-
lan bergen och floden Great Brak River lig-
ger denna fantastiska lodge med sitt unika 
boende. Lyxig tältsafari, bästa maten vi 
smakat på en safarilodge. Serviceminded och 
kunnig personal. En totalupplevelse!

The Point Hotel****

Mossel Bay
Det är svårt att hitta ett hotell med bättre 
läge. Hänförande havsutsikt från alla rum.
The Point ligger med bara 10 minuters 
promenad till centrum där fiskrestaurangerna 
avlöser varandra.

Log Inn Hotel****

Knysna 
I den vackra lagunstaden Knysna fi nner ni det-
ta unika hotell byggt av stockar hämtade från 
det Sydafrikanska höglandet. Hotellet är per-
fekt placerat med gångavstånd till allt. Via ho-
tellet kan ni även boka golftider på världsklass-
banorna  Simola GC och Pezula GC. Hotellet 
är en av våra favoriter längs Garden Route.

Cape St. Francis Resort 
Cape St. Francis

Längst ute på udden ligger den här underbara 
strandanläggningen. Här kan ni välja mellan 
3, 4 eller 5 stjärnors boende. Oavsett så håller 
samtliga mycket hög klass. Alltid nära till 
stranden och poolerna inom området. Efter-
som det är så bra så är vi extra glada för att ha 
exklusiva rättigheter i Sverige!

- 75 -
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Cosmos Cuisine****

Eastern Cape
Cosmos Cuisine finns granne med Addo Ele-
phant Park och är ett utmärkt ställe att utgå 
från när man vill upptäcka denna mycket 
vackra provins. Köket är oerhört bra och får 
många utmärkelser.

Amakhala Game Reserve****

Eastern Cape
Ca 1 timma med bil från Port Elizabeth tar 
det att komma till denna stora och vackra 
anläggning där ni kan välja mellan ett flertal 
olika boendeformer. Amakhala är givetvis 
hem för The Big Five; lejon, elefant, leopard, 
buffel och noshörning

Kariega Private Game Reserve****/***** 
Eastern Cape

I en naturlig förlängning av Garden Route och bara 80 minuter från Port Elizabeth ligger detta 
malariafria storviltsreservat. Området består av 9000 hektar ursprunglig afrikansk vildmark som 
också innehåller floderna Kariega och Bushmans River. Kariega erbjuder en kombination av ”Big 
Five” safari (lejon, elefant, buffel, noshörning och leopard) tillsammans med en stor variation av 
fauna och flora som sträcker sig över, inte mindre än, fem ekologiska zoner. Kariega har fyra olika 
lodger med fyra olika teman, Main Lodge, Ukhozi Lodge, The Homestead och River Lodge som 
är 5-stjärning och de övriga är 4-stjärniga. The Homestead är perfekt för ett sällskap upp till 10 
personer som då kan använda hela anläggningen som innehåller fem stora sovrum och en egen stor 
pool. River Lodge, som är på bilden nedan, erbjuder tio underbara lyxiga rum som är stora och 
läckert möblerade i äkta afrikansk stil. Alla rum har egen uppvärmd pool. 
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Buhala Game Lodge**** 
Detta är förmodligen den Krugerlodge 
som ligger oss varmast om hjärtat. Av flera 
skäl; Perfekt placerad vid Crocodile River, 
omtanke och kärlek från värdparet, fantastisk 
mat och givetvis ett boende som saknar mot-
stycke. Vår favorit.

Pestana Bazaruto Lodge****

Moçambique
Närmare paradiset än så här går inte att komma. 
En oförstörd ö i Bazaruto arkipelagen dit man 
kommer med fl yg, antingen från Krugerparken 
eller Johannesburg. Boende i lyxig bungalow 
direkt på stranden. Helpension. Många vatten-
sporter ingår. Ett måste för sol och badälskaren!

Pestana Kruger Lodge**** 
Det är med stor glädje vi presenterar Pestanas 
anläggningar i Sydafrika och Moçambique. 
Vi har ensamrätt i Sverige att representera 
dessa pärlor. Krugerlodgen är belägen i den 
södra delen av Krugerparken och har under-
bar utsikt över Crocodile River. Man sitter 
på det stora däcket eller på sin egen balkong 
i solnedgången och ser de stora djuren som 
kommer för att dricka. Anläggningen är 
barnvänlig och även för konferensgruppen är 
den perfekt. Alla av The Big Five finns utan-
för dörren.

Prestana Inhaca Lodge****

Moçambique
Bara efter en 15 minuters fl ygresa eller 2 timmar 
med båt från Maputo är man på denna fantastis-
ka ö. Lodgen, som är den enda på ön, ligger pre-
cis vid stranden och med ett stort angränsande 
poolområde. Granne med lodgen är huvudbyn 
på ön dit man gärna går och äter i någon av de 
små restaurangerna som serverar läckerheter från 
havet. Mycket bra boende i bungalows med alla 
bekvämligheter. Halvpension ingår (Frukost och 
middag) samt många vattensporter. Ett paradis!
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Bila på egen hand i Sydafrika
Trots vänstertrafik och ratten på ”fel” sida så är bilkörning i Sydaf-
rika enkelt och en enorm upplevelse. Som resenär kommer du natu-
ren och alla platser, som normalt arrangerade rundresor inte besöker, 
mycket närmare. Vägarna är av lika bra kondition som i Sverige och 
skyltningen mycket bra. 

I storstadsregionerna kan det vara en del trafik men när man kom-
mer ut på landet så är man under långa sträckor helt ensam. Gott om 
vägstationer med bensin, mat och service. Bra vägkartor finns också 
och när ni bokar bil genom oss så får ni ett startpaket som innehåller 
all information inklusive kartor. 

Vi är agenter för dom ledande hyrbilsföretagen som har heltäck-
ande service med stationer på i stort sett alla orter. Det går utmärkt att 
hämta bilen på en ort och lämna på en annan liksom leverans direkt 
till hotell. I våra hyrbilspriser ingår helförsäkring, fria mil och självris-
keliminering.

När skall jag åka?
Beroende på vad ni vill göra så fi nns det tider på året som passar olika 
aktiviteter mer eller mindre bra. Vill ni på ett optimalt sett åka på 
safari för att söka de stora djuren så är perioden juli – oktober allra 
bäst eftersom det då är vinterperiod och grönskan på träd och buskar 
är mindre vilket medför att djuren syns bättre. Det är också torrperiod 
vilket betyder att djuren söker sig till vattenhålen för att dricka där 
man med säkerhet får se de fl esta av Th e Big Five.

Golf kan spelas hela året. Sydafrika har några av världens bästa banor 
som ligger spridda över hela landet med olika typer av klimat. 

Våra rundresor kan också upplevas hela året men perioden septem-
ber till mars är populärast. Under jul & nyår är det absoluta högsä-
song vilket betyder att flygstolar under denna period tar slut redan i 
början av året eller får ett högt pris.

Oavsett vad ni vill göra och hur länge ni vill stanna så finns det 
hela året mängder med aktiviteter som passar alla. Ring eller maila 
till oss för information om era speciella önskemål och vi föreslår det 
som passar bäst.
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NÄR SKALL JAG ÅKA
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Valuta & Växling
I Sydafrika accepteras de vanligaste korten överallt. Uttagsautomater 
finns också på de flesta ställen. I övriga länder accepteras också kort 
på de större hotellen och restauranger men det kan vara långt mellan 
automater. Iakkta alltid försiktighet vid uttag. I Sydafrika behövs ing-
en annan valuta än ZAR Sydafrikanska Rand. I övriga länder tar man 
gärna emot US Dollar men räkna med att få lokal valuta i växel.

Vaccination
I Sydafrika är det endast Krugerparken som är malariaområde. I öv-
riga länder är det hela landet som är riskområde. Kontakta alltid er 
läkare eller vaccinationscentral för upplysning.

Vad skall jag packa?
Första rådet är: Res lätt! I Krugerparken och i safariområden är det bra 
att ha med en lätt vindjacka eller tröja. Morgon och kväll kan vara ky-
liga. Aftonklädsel behövs aldrig. Glöm inte kamera, solglasögon, kikare, 
sololja, myggmedel och huvudbonad som skydd mot solen. Ta gärna 
med extra batterier till kamera o.dyl.
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FAKTA OCH INFORMATION

Länder                    Statsskick          Språk                            Valuta
Moçambique          Republik           Engelska/Portugisiska    Meticals
Namibia                 Republik           Engelska                        Nam Dollar 
Kenya                     Republik           Engelska                        Shilling/USD
Tanzania                Republik           Engelska                        Shilling/USD
Sydafrika                Republik           Engelska/Afrikaans        Rand
Botswana                 Republik            Engelska                         Pula

Länder                    Yta på landet    Visa                                Innevånare
Moçambique          801.590 km2     Ja                                   20.905.585
Namibia                 825.418 km2     Nej                                2.055.080 
Kenya                     582.650 km2     Ja                                  36.913.720
Tanzania                945.087 km2     Ja                                  39.384.225
Sydafrika               1.219.912 km2  Nej                                45.000.000
Botswana                 600.370 km2     Nej                                1.600.000 

Sist men inte minst hoppas vi att ni fått lite idéer och inspira-
tion av vår nya katalog. 

Tänk på att vissa perioder på året så blir flygbolagen väldigt 
fort fullbokade och främst jul & nyår samt januari och oktober-
november. 

Ni är alltid välkomna att ringa oss eller någon av våra åter-
försäljare för att få ytterligare information.

 Det är bara en liten del av alla resmål och  reseupplevelser 
som är presenterade i katalogen.

24480 African_Tours.indd   79 2011-02-25   13.15



En stor del av Sydafrikas industri handlar om gruvindustri och framförallt guld 
och diamanter samt förädling av de samma.

Eftersom både råvaror, produktionskostnader och förädlingskostnader är mycket lägre i 
Sydafrika än i Europa så är också slutprodukterna mycket billigare.

Passa på att besöka Jewel Africa när ni är i Kapstaden där våra gäster erbjuds mängder 
med vackra produkter till mycket rabatterade priser. 

Alla våra gäster får en inbjudan till Jewel Africa som uppvisas vid besöket.
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