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               VÄLKOMNA TILL SYDAFRIKA! 
 

                                
 
                          Tack för att ni väljer att åka till Sydafrika med oss! 
 
             Jag heter Jörgen Tjörnvall och är ägare samt VD för Flygmäklarna.                          
 
 

Min erfarenhet av Sydafrika går tillbaka till 1981 och jag vill gärna ta er med och visa det jag 
själv uppskattar och fascineras av. 
 
Det är ett stort ”pussel” att detaljplanera en resa – jag har varit runt på alla orter – bott på alla 
hotell – testat fram restauranger och utfärder under alla år i Sydafrika (bl.a. 10 år som 
reseledare) och åkt runt med många gäster som också blivit mina vänner. 
 
Varje år spenderar jag minst 7 månader på resande fot som reseledare och är mer vid fronten 
än på kontoret och hinner därför inte vara med på alla resor. 
 
Resorna är planerade så att alla skall ha det trevligt, njuta av tillvaron, slippa packa upp och ner 
varje dag, uppleva mycket utan jäkt och känna oss som gäster istället för turister 
 
 
Njut av dagarna i Sydafrika och låt oss ta hand om Er. 
 
 
Hälsningar 
Jörgen 
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DETALJ INFORMATION SYDAFRIKA 

                    Kruger området – Cape Town 

          Djur, Kultur, Natur, Vin, Mat och Golf 
                          www.south-african-tourism.org 

 
                STORA JULRESAN 22 DAGAR 
                        Med 3 dagars safari camp 
             
                                        

                       RESAN — DAG FÖR DAG  
 

Provinserna Mpumalanga och Limpopo  www.mpumalanga.com   www.parks-sa.co.za 
 

Dag 1                                          ÄVENTYRET BÖRJAR 

Avresa från Arlanda/Landvetter/Kastrup  till Frankfurt 
20.45: Utresa från Frankfurt till OR Tambo (Johannesburg) Int. Airport. 
Dit vi ansluter från Kastrup/Arlanda/Landvetter – dessa slutliga flygtider meddelas i 

färdhandlingarna. 
Läs noga igenom slutliga färdhandlingar/flygbiljett –                                                       

Alla flygtider/transporttider/restauranger i programmet är preliminära  

Middag samt frukost ombord på planet, South African Airways SA 261 — nonstop.  
         South African Airways är med i Star Alliance, för bonuspoäng se  

                       www.flysaa.com/Journeys/VoyagerPartners 

 

Dag 2                      ANKOMSTEN TILL  SYDAFRIKA 

 07.25 Ankomst Johannesburg, OR Tambo International Airport.  
 Vi går genom passkontrollen och hämtar vårt bagage, går igenom tullen ut i 
ankomsthallen.   

           
           
 Guiderna möter i ankomsthallen.  

Bagagepersonal samlar ihop vårt bagage och tar det ut till bussen.  
Gruppen samlas och vi går tillsammans till bussen där vår chaufför Patrick väntar. 

 
 

http://www.south-african-tourism.org/
http://www.mpumalanga.com/
http://www.parks-sa.co.za/
https://www.flysaa.com/Journeys/cms/ZA/voyager/AboutVoyager/flysaa_VoyagerPartners.html
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09.15: Ca, avresa Johannesburg flygplats nordost via städerna Witbank, Middelburg,  
           Belfast. 
           Några korta stopp på vägen. Vi är i provinsen Mpumalanga på väg mot Dullstrom            

       

  Dullstrom.                                                                                                                                                            

 
Vi bor ca 5km utanför staden Dullstrom (byn). 
Fantastisk natur (påminner lite om Skottlands högländer) och en lokalbefolkning som är 

känd för sin varma gästfrihet – gör Dullstroom till en intressant upplevelse - beläget på 
Steenkampsberg platå på en höjd av 2000 meter över havet.  
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Vårt första hotell: Walkersons Dullstrom          

14.30: Ankomst Walkerson Hotel & Spa i Dullstroom.  5 stjärnigt hotell i kolonial stil. 
           www.walkersons.co.za         
           På alla hotell tar personalen våra resväskor från bussen till våra rum.  

           Därför måste allt bagage vara märkt med namn. 
           Eftermiddagen fri. Valfria aktiviteter: flugfiske (metspö kan hyras),spa, massage,  

           pool, el följ med Madi på en naturvandring genom en del av området kring  
           hotellet. Intresserade möts ca kl 16.30 framför lobbyn. 
           I garderoben på varje rum finns en vattenkokare samt gratis te, kaffe och  

           kakor.  
           En minibar finns också i varje rum, en lista över priserna på godsakerna finns vid  

           minibaren. 
18.30  Samling för välkomstdrink på huvudbyggnadens terrass (där vi delar ut bl.a.   
           eladapters – ni får låna dessa till slutet på resan). Sedan avnjuter vi en 4 rätters  

           middag i restaurangen. www.walkersons.co.za 
           OBS! Fön, schampo, tvål m.m. finns i rummen på alla hotell och även i tälten på  

                     safarilägret. 
             http://www.walkersons.co.za/ 
         

 
             Övernattning Walkerson´s 

 

Dag 3                                    PANORAMA ROUTE & SAFARI             

06.45: Väckning – telefon finns i varje rum. 
07.30: Frukost på hotellet. När vi går till matsalen ställer vi våra resväskor utanför våra 

rum. Personalen tar bagaget till bussen. Vi betalar i receptionen för ev. drycker osv. som 
vi konsumerat till maten eller från barskåpet. Vi lämnar in våra nycklar i receptionen. 
Innan vi kliver på bussen identifierar vi vårt bagage och det lastas då in i bussen.  

Framöver följer vi liknande rutiner när vi lämnar ett hotell. 
 

               
             Ställ bagaget utanför rummet. Personal ta det till bussen. Du identifierar bagaget  

             innan vi kliver på. 
 

08.15: Avfärd längs Panorama Route, mycket vackert och speciellt. 
           Hade vi inte vetat att vi är i Afrika så hade vi inte gissa det.  
           Vi kör via Lydenburg, Pilgrims Rest och Graskop. 

 

http://www.walkersons.co.za/
http://www.walkersons.co.za/
http://www.walkersons.co.za/
http://www.walkersons.co.za/
http://www.south-africa-tours.com/panorama-route.html
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09.45   Stopp och rundvandring i Pilgrims Rest. Postkontor. Marknad 
 

               
 
Första stoppet idag är guldgrävarestaden Pilgrims Rest som blev officiellt deklarerat som guld-fält i 
september 1873 – då växte staden plötsligt till 1500 invånare där alla sökte guld. 
Gruvdriften stängdes 1971 och byn såldes ti ll regeringen som ett nationellt museum. Stadens ursprungliga 
arkitektur är i stort sett oförändrat, eftersom staden blev ett provinsiellt byggnadsminne 1986. 
 

        
 
11.00: Vidare till Wonderview – eller God´s Window – med hissnande utsikt österut mot 

            Moçambique.         
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12.15: Nästa stopp:Blyde River Canyon (26 km lång) och Three Rondavels – 2 vackra  
           utsiktspunkter.  

 En av Afrikas mäktiga Canyons. Spännande natur. Afrikansk slöjdmarknad.  
12.45: Vi åker vidare via Ohrigstad Valley, Abel Erasmuspasset och Strydomtunneln.  

 

 

 
 
14.00: Ankomst vår safari camp Chisomo (fd Edeni Game Reserve) väster om  

            Kruger Parken .  

http://www.blydecanyoncountry.com/
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Här skall vi bo på den 4 stjärniga tältlägret Chisomo (f. d. Edeni/Hoyo Hoyo) vid 

Makhutswifloden.  
www.chisomosafaricamp.com  
 

  
Jeepar väntar på oss. Incheckning i bushen med fika.       
 
Vi lämnar bussen vid gaten, kliver in i jeepar, kör ut o checkar in i bushen. Efteråt kör vi 
till lägret, äter lunch i matsalen(15.00), sen hämtar vi handbagaget från bussen och går till 

tälten.   

   
Vi bor i 4 stjärniga tält. Alla tält står på en plattform.  

 

 
    Layout över campen – lätt att hitta sitt tält 1-24 
 

http://www.chisomosafaricamp.com/
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Dags för vår första safari 
17.00: Safari Game Drive i privata jeepar.             

Viktigt ! 
Vi byter inte jeep efter denna safari dvs. den jeep vi sitter i under första safari blir ”vår.” 
Vi har samma jeep, ranger (som kör) och tracker(spårare) under alla fem safaris. 

   
TIPS att tänka på:  
Ta aldrig med saker i jeepen, som ni inte behöver, t ex nycklar, portmonnä eller 

mobiltelefon. Vi kan inte hitta dem i bushen om de ramlar ur jeepen.             
Före varje safari kan vi låsa in våra värdesaker antingen i våra resväskor med 

kombinationslås, el i kassaskåpet i garderoben.  
I receptionen kan vi även lägga tältnycklarna .  
Om ni är flera som vill åka ut tillsammans, kom gärna till jeeparna i god tid för att vara 

säkra på plats för hela er grupp i samma jeep. 
Insekter dras till starka färger som rött. Därför är det bättre med kläder i neutrala 

naturnära färger, som beige eller olivgrön, under vistelsen i lägret. 
 

    
Bar,matsal och lounge                                        Ibland äter vi utomhus 

    
Matsalen                                         Välkomna ! 
 

19.45: Middag i matsalen. Direkt efter safarin. Drycker beställer vi i baren. 
 
 

http://www.chisomocenters.org/?page_id=27
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De uppställda rödvinsflaskorna i baren har små prislappar. Vita viner förvaras i kylen.  

Vi behöver inte dricka ur en hel flaska – personalen i baren kan korka igen flaskan och 
skriva tältnumret på den och så kan den hämtas ut vid senare tillfälle.  
Utgifter, även i souvenir butiken, skrivs upp på tältnumret och vi betalar helst i kontanter 

efter maten den sista kvällen. 

 
 

  
 Övernattning Chisomo 

 

Dag 4                                         STORVILTSSAFARI 
05.00: Vi väcks av personal som knackar på eller ropar på oss vid varje tält.  

           Vi svarar dem.  
05.15: Morgonfika i matsalen. Rangers har vatten till försäljning i jeeparna.       . 

05.30: Morgonsafari i privat öppen jeep.  
 

             
 

09.00: Tillbaka till lägret – frukost serveras.  
           Ev. kan vi köpa en kod för wi-fi i matsalen. Wi-fi fungerar endast i matsalen.  
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10.15: Möjlighet till en vandring utanför lägret i grupper på 8 med 2 rangers.  
           Vi kommer nära naturen och lär oss även lite om den lokala kulturen.  

            Deanna går runt till alla vid frukost och frågar vilka som vill följa med.  
            En sådan vandring ingår, men ni kan avstå. Bra med hatt, vatten, långa byxor,  
            täckta axlar, och stängda skor när vi går i bushen. 

 
TIPS för att hitta på lägret: Börja med att vända ryggen mot matsalen: 

*För att komma till poolen, gå rakt förbi alla tält och följer stigen t.v. en bit bort. 
*För att ringa ett samtal, ta till höger om det sista tältet (nr 8) uppe på kullen.  
Där finns mobiltäckning. 

*För att titta på fåglar och ibland flodhästar i en damm, fortsätt på stigen förbi poolen. Gå 
genom ett läger med trästugor och fortsätt på en grusstig tills ni kommer till en plattform 

med en bänk. Promenaden tar ca 7-10 minuter. 
13.30: Lunch, sedan vilar vi och förbereder oss inför eftermiddagens safari.            
15.30: I matsalen serveras fika med kalla och varma drycker samt lite tilltugg. 

16.00: Vi åker ut på en ny safari i öppna jeepar med våra rangers. 
         

  OBS ! Ta med vad ni behöver senare under kvällen, eftersom vi inte kommer tillbaka  
             Till lägret före middagen, typ vindtät jackor och ev. mediciner. 
18.30: Är vi klara med safarin och lagar själva middagen ute i bushen under öppen 

            Himmel. Drycker kan vi köpa och toa finns.      
  

             
 Övernattning Chisomo 

http://www.edeni.com/
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Dag 5                                            STORVILTSSAFARI 
 
05.00: Vi väcks av personal som knackar på eller ropar på oss vid varje tält.  
            Vi svarar dem.  

05.15: Morgonfika i matsalen. Rangers har vatten till försäljning i jeeparna.       .  
05.30: Morgonsafari i privat öppen jeep med våra rangers. 

09.00: Frukost serveras i bushen. Innan vi äter tar vi ett toastopp vid ett tältläger i  
           närheten. 
 

               
 
10.15: Möjlighet till en vandring utanför lägret i grupper på 8 med 2 rangers.  

           Vi kommer nära naturen och lär oss även lite om den lokala kulturen.  
            Deanna går runt till alla vid frukost och frågar vilka som vill följa med.  

           En sådan vandring ingår, men ni kan avstå. 
           Bra med hatt, vatten, långa byxor, täckta axlar, och stängda skor när vi går i  
            bushen. 

13.30: Lunch, sedan vilar vi och förbereder oss inför eftermiddagens safari. 
15.30: I matsalen serveras fika med kalla och varma drycker samt lite tilltugg. 
16.00: Vi åker ut på den sista safarin i öppna jeepar med våra rangers. Efteråt kan varje 

           jeep tacka sina guider och överlämna ett kuvert med dricks, om man vill. 
19.30: Är vi klara med safari och äter middag under bar himmel bredvid matsalen. 

 
           Efteråt betalar vi för allting som vi har konsumerat extra eller köpt på lägret 
           – helst i kontanter. Om dina pengar inte räcker, kan du förmodligen låna av en  

           medresenär.  
           Flera bankomater finns på flygplatsen nästa dag, så eventuella lån blir korta. 

           Övernattning Chisomo  

 

Chisomo Safari Camp (which means ‘blessings’) combines the warmth and 

vibrancy of a safari, exuding a true feeling of being in a bygone era ...  
 

Dag 6                              VIA JOHANNESBURG TILL GARDEN ROUTE 

 

05.30: Vi väcks av personal som knackar på eller ropar på oss vid varje tält.  
           Vi svarar dem.  
06.15: Frukost. Innan vi går till matsalen ställer vi våra resväskor på altanen utanför våra  

           tält.  
           Personalen tar väskorna till bussen. Innan vi kliver på bussen, identifierar vi vårt   

           bagage och det lastas i bussen. Lämna nycklar till tälten i receptions tältet. 

http://www.edeni.com/
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            Identifiera ditt bagage innan du går på bussen så det kan lastas ombord 
 

07.00: Efter frukost skall vi åka till Johannesburg via Ohrigstad, Lydenburg och  
           Dullstroom. 

              
09.15: Fikastopp i Lydenburg. Här kan vi köpa en kopp kaffe och/eller köpa kartor och  
           böcker. 
           Senare stannar bussen en kort stund utanför Middelburg (toastopp). 

 

     
 På sista sträckan i bussen samlar guiden Deanna in frankerade vykort för att posta  

 på flygplatsen. 
 
Garden Route - Knysna  

www.gardenroute.co.za  www.knysna.co.za  www.visitknysna.com 
http://www.visitknysna.com/ 

 

    
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=VCSgM4sx8V2PeM&tbnid=EIONVGtuy6c8HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/user/108589/tags/Lydenburg&ei=G1knUvXmHsXqswbDloCgBQ&psig=AFQjCNGv0L6qCbP_TWkjVvgFcv66aOSuWQ&ust=1378396798323024
http://www.gardenroute.co.za/
http://www.edeni.com/
http://www.edeni.com/
http://www.edeni.com/
http://www.visitknysna.com/
http://www.visitknysna.com/
http://www.vanderlande.com/en/Baggage-Handling/References/Johannesburg-OR-Tambo-International-Airport.htm
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OBS !Vid ankomsten går vi ur bussen, tar handbagaget (stora väskorna tar vår 

bagagepersonal hand om) vi går sedan alla i samlad tropp till 
inrikesterminalen/incheckningsdiskarna (300m). Väl vid incheckningsdiskarna 
återförenas vi med vårt stora bagage. 

                                                
13.30: Ankomst Johannesburgs flygplats. Check-in, sedan fri tid till 15.10 då vi senast 

            går genom säkerhetskontrollen.  
            Gaten ligger en trappa ner efter säkerhetskontrollen. Restauranger och bankomat  
            finns en trappa ner utanför säkerhetskontrollen och det finns även kaféer och 

            fikaställen innanför säkerhetskontrollen. 

              
            Flyg från Johannesburg till George ca 2 timmar. Servering ombord. 

15.50: Avresa med South African Airways inrikesflyg SA1509 till George.  
            

 
      

 Vi landar i staden George. Vår buss kör oss till hotellet i Knysna (45 minuter)              

     
  17.40: Ankomst George. Vår chaufför Sharkie väntar med bussen och kör oss till vårt 

   hotell i Knysna, ca 70km österut, tid 45 minuter. 
 

http://www.knysna.co.za/
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Färden går genom den vackraste delen av Garden Route, naturens egen trädgård, via 

Wilderness och Sedgefield. 
 

 
 

     
 
18.50: Ankomst till Knysna Log-Inn, 4 stjärnigt hotell i centrum. www.log-inn.co.za 

            Rumsnycklarna och ev. information om golf delas ut. 
            Låt inte handväskan ligga utan uppsyn i lobbyn  
            Personalen bär resväskorna till våra rum.             

 
Knysna Log-Inn hotell byggdes 1998 och ger uttryck för en inhemsk föreställning som 
kombinerar de omgivande skogarnas anda med Knysnas romantiska historia. När man 

kommer in i lobbyn till en av södra halvklotets största timmerbyggnader tornar  snidade 
stammar av Yellowwood upp sig mot de magnifika, skandinaviska bjälklagren.   
 

Solstrålarna som strömmar in genom målade fönster och belyser den pampiga trätrappan 
av massiv Yellowwood. Golvets stenplattor i höstlika färgtoner och användning av 

natursten tillsammans med inslag av trä, ger en lugn och balanserad stämning. Helt i 
harmoni med naturen.  
 

http://www.log-inn.co.za/
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Knysna Log-Inn Hotel ligger i stadens centrum, vilket gör det perfekt för sightseeing. 

Knysna Quays (även känt som Knysna Waterfront) ligger inom gångavstånd från hotellet 
och här finns även färjeförbindelse till Knysna Heads       
           Pool och bastu finns – säg till i receptionen ca 20 min innan om ni vill bada bastu.  

           Gratis wi-fi finns i alla rum. Kod får man i receptionen. 
           En dator står bredvid receptionen och kan användas en halvtimme åt gången –  

           gratis.  
           4 banker finns vid hörnet ca 200 m t vänster från hotellet (uppe vid huvudgatan). 

  

 19.45: Julbuffé i Tribes-restaurangen på vårt hotell i Knysna. 
           

   
 Knysna ligger vid en lagun. Vi bor på bästa läge. 300 meter till Marinan och 200 meter 
till huvudgatan.  Man skymtar staden i övre högra hörnet på ovan bild. 

Övernattning Log Inn 

 

 

Dag 7                           ”SLAPPEDAG” – AVKOPPLING I KNYSNA 

. 

 
07.00-10.00: Frukost på hotellet 
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Valfria egna aktiviteter* Exempelvis 
10.30: Badtur/badbuss med Madi till Plettenberg Bay (sol och bad, ca 20 km.  
           Valfritt. Ingår).  Poolhanddukar kan vi låna i receptionen. 

           På vägen till stranden tar vi en kort promenad på träplankor genom en 
           sydafrikansk regnskog med inhemska trädarter som Yellowwood och Stinkwood.  

           Möjlighet till en långpromenad längs stranden finns – vilstolar kan ev hyras.            
           Vi beställer fönsterbord i en fiskrestaurang vid stranden i Plettenberg Bay för de 
           mat- och öl-/vin-sugna. Frivilligt. 

 

   
 

 
 

                                                           
 

Andra möjligheter till egna aktiviteter är:  
Ni kan ligga vid hotellets pool, bada bastu; eller 
shoppa i byns mysiga små kvarter. 

 

http://www.plettenbergbayinfo.co.za/pix/fatfish/gallerybig/2.jpg
http://www.plettenbergbayinfo.co.za/pix/fatfish/gallerybig/1.jpg
http://www.plettenbergbayinfo.co.za/pix/fatfish/gallerybig/3.jpg
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Spela golf på någon av de absolut bästa banorna i Sydafrika: Pezula & Simola;  
Pezula Golfbana      www.pezulagolf.com         Banorna är populära – 
 Simola Golfbana  simola.co.za   Golfen måste förbokas i Sverige. 

 

 

 
 

 14.30: Återfärd till hotellet. 
 19.00: Promenad från hotellet (12 minuter) till kvällens restaurang 

 19.40  Vill du hellre åka buss – avfärd 10 minuter senare 
             19.30: 3-rätters middag vid Cruise Café 
                        Bussen kör oss tillbaka 

            Övernattning Log Inn            

Dag 8                                 BÅTTUR TILL FEATHERBED                

                                                          

Featherbed är ett naturreservat och ligger på västra inloppet vid Knysna lagun och kan endast nås med 
färja 

http://www.pezulagolf.com/
http://simola.co.za/
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•  Färjetur på Knysna lagunen till Västra Head.                                                                                                                                 

•  4x4 fordon och släp kör upp udden på reservatet, stannar vid spektakulära utsikt     •  Specialist 
guider (engelsktalande) ger information om historia, fauna och flora.                                                  
•  Valfri guidad 2.2km promenad genom kustnära skog och fynbos vegetation.                                                                    

•  Stor buffet lunch på en uteservering  under ett tak av Milkwood träd.                                                                           
För att skydda reservatets unika natur tillåts besök endast i sällskap av Naturreservatets 

specialiserade guider.                                                                                                                        
Denna 4-timmars utflykt är för alla åldrar och nivåer av fitness. Bra promenadskor 
rekommenderas och kom ihåg att ta med kameran, hattar och solkräm på sommaren. Efter 

körning genom reservatet och upp till toppen av den västra huvudet, där kan du ta en 2,2 
kilometer guidad promenad (eller åka tillbaka med fordonen),som passerar genom Milkwood 

skogarna ,längs sandstens klippor, in i gamla Khoi Khoi havs grottor och längs en naturskön kust 
stig kantad med aromatiska fynbos . 

07.30-09.00 Frukost på hotellet                                                                                                                                                                                        

09.15: Avgång till fots till färjepiren (10-12 min)                                                                                                                   
09.25: Avfärd med buss.                                                                                                                                                        
10.00: Avgång med färjan till naturområdet Featherbed 

                                     
Ett traktorsläp tar oss uppför berget, till en fantastisk utsikt över sundet och lagunen.   

www.featherbed.co.za 
 

    
 
  Därifrån tar vi en lugn promenad tillbaka till Featherbeds restaurang och en buffélunch. 
 

http://www.featherbed.co.za/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=92Ii_c-KQoNZlM&tbnid=-ZDOvsvqnnNjtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nature-reserve.co.za/featherbed-nature-reserve_accommodation.html&ei=L4cxUuDZDcvN4QSg8oDIDg&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNG-0QcFCD4j49Wont2bFaOOBiiJRg&ust=1379063972923583
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=teXG2ZGMBmnl2M&tbnid=dw3bbGL0iptFDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelground.com/blog/knysnas-featherbed-eco-experience/&ei=WYcxUs7pLomF4gSMs4DgDA&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNG-0QcFCD4j49Wont2bFaOOBiiJRg&ust=1379063972923583
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 De som promenerar passerar en lockande liten strand – men den ligger nära mynningen 
till havet och vi har blivit varnade om att det inte är säkert att bada där pga strömmar   

 
 Vill man inte gå 2,2 km ner från utsiktspunkten så kan man ta traktorn ner igen. 

 Bra om man har problem med knä eller höfter.  

 
 

12.00: Lunch på Featherbed. The Forest Restaurant ligger på kanten av lagunen under 
           ett   tak av Milkwood träd. Ett trädäck med utsikt och en vacker Yellowwood bar. 
           buffé avdelning. Det serveras mest en god lunchbuffé.   

13.30  Avgår färjan tillbaka mot Knysna. 
14.00: Vi är tillbaka i Knysna och det finns tid för shopping i Knysnas Waterfront,  

            eller att  ligga vid hotellets pool.   
            Kvällen fri för egna aktiviteter 
           Övernattning på Log Inn  

______________________________________________________ 
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Dag 9                                    NATUR, STRUTSAR OCH GROTTOR           

06.15: Väckning 
07.00: Frukost på hotellet  
 

    
                                         Tur från Knysna till Oudtshoorn                                       
 

07.30: Avfärd till Oudtshoorn genom Outeniqua Pass, 120 km 
           (fantastisk natur, vi kör  i bergen och genom halvökenlandskap),   

           http://www.oudtshoorninfo.com   
 Det finns butiker på alla 3 ställen som vi besöker under dagen. 

  

        
 

 09.30: Cango Wildlife Ranch, Oudtshoorn,  www.cango.co.za    

 Här tar man hand om utrotningshotade djur och fåglar, driver projekt för geparder 
          och har utbyte med många likasinnade ställen över hela världen, inkl. Skansen. 

           I vårt besök ingår en guidad tur och vi kan ta många bilder. 
          Det finns även möjlighet att träffa vissa djur på nära håll och klappa dem.  
          Det kostar extra. Ett stort foto samt ett intyg ingår i detta paket. 

 
11.00: Avfärd till strutsfarm 

 
  

http://www.oudtshoorninfo.com/
http://www.cango.co.za/
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                                       Närkontakt med strutsar – även möjlighet att rida på struts 
 

11.15: Cango Struts Farm, Oudtshoorn, (strutsridning frivilligt, halvlånga shorts är bra)  
Butiken bjuder på té och kaffe efter turen. www.cangoostrich.co.za 
 

             
              
12.15: Lunch på strutsfarmen –delikatess talrik-olika strutsrätter. 
13.30 Avfärd till Cango Caves – världens näst största droppstens grotta 

14.00: Guidad rundvandring i det fantastiska grottsystemet Cango Caves, Oudtshoorn.  
            Vackra stalagmiter och stalaktiter. http://www.cangocaves.co.za          

 
 1 timmes lätt promenad, 19° värme, 600m in och lika långt tillbaka.  
15.20: Återfärd till hotellet, tar ca 2½ timme. 

 

            
           
19.30: Avfärd till kvällens restaurang för middag      
           Övernattning Log Inn       

 

http://www.cangoostrich.co.za/
http://www.cangocaves.co.za/standard.php
http://www.cangocaves.co.za/
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   Dag 10                                                BÅTAR OCH ÖL 
 

      
                                                              Knysna Lagun 

08.15: Väckning. 
09.30: Vi lämnar hotellet och tar med vindtäta jackor som kan vara bra att ha på lagunen. 

 

            
            Våra inhyrda båtar tar oss runt i Knysna lagun 

 
10.00: Vi kliver in i mindre båtar (10-12 platser) och åker långsamt mot småbåtshamnen 
Sedan åker vi ut på lagunen och kör så nära inloppet som det går, innan vi återvänder och 

kliver av vid samma brygga där vi startade. 
               

 
                                                    Öl-provning med tilltugg på restaurang Sirocco 

http://www.sirocco.co.za/
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11.15: Under Sydafrikaresans gång kommer vi att njuta av flera vinprovningar.  
           Men i Knysna finns Sydafrikas första ölmikrobryggeri, Mitchells.  
           Vi kommer att prova fyra av deras bästa öl på restaurang Sirocco, ca 50m från båt  

            bryggan. Som tilltugg får vi nachos. 
12.00: På samma ställe avnjuter vi nu en lätt lunch. 

13.00: Eftermiddagen är fri – vi väljer mellan att promenera tillbaka till hotellet  
           ( eller att ta bussen). 
19.00: Avfärd från hotellet. Vi kan klä upp oss ikväll, om vi känner för det. 

19.15: 3-rätters middag på Turbine Hotell, en spännande restaurang i ett ombyggt  
           ångkraftverk på Thesen Islands. Flera av de gamla maskinerna kommer från 

           Sverige 
           Övernattning Log Inn 

 

Dag 11                            KNYSNA TILL KAPSTADEN 
 
06.30: Väckning. 

07.15: Frukost på hotellet. Vi lämnar bagaget utanför rummet när vi gå ner till matsalen 
            och identifierar det innan vi stiger ombord på bussen. Nyckeln lämnar vi i 
            receptionen. 

08.00: Avfärd till Kapstaden ca 480 km, via George, Riversdale, Heidelberg, Swellendam          
            till Bonnievale i vinområdet Robertson.  

                        
 

10.00: På vägen stannar vi för besök vid en tillverkare av Kap Aloeprodukter (Aloe Vera) 
nära Albertinia. (visar användning, inköp, samt kaffepaus – ca 35 min)          

www.alcare.co.za 
            

 
 

http://www.alcare.co.za/
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12.00: Fotostopp i den historiska staden Swellendam.  

            Grundades 1747 av Holländska Ostindiska Kompaniet och är 3:e äldsta 

            staden i Sydafrika. 
           Vidare till dagens lunch  

Besök och lunch på vår ”första” vingård   
 
12:45: 3-rätters lunch på Weltevrede Wine Estate, Bonnievale (inkl.liten vinprovning 

till maten). Efteråt kan vi prova flera viner i vinshoppen.     www.weltevrede.com 

15:15: Vidare mot Kapstaden via Robertson och Worcester 
 

   
 Vi kör genom landets mest berömda odlingsområden 
 

 
               Bonnievale – Robertsson – Worcester – Paarl -- Kapstaden  
 

http://www.weltevrede.com/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sr6M1uIzp-Z6vM&tbnid=5FvTphbi1G30cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://africatamed.co.za/blog/comments.php?y=09&m=11&entry=entry091102-155937&ei=ROItUp-tLoqE4ASvvYGgBA&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNHtymOxgR2ujluMdYxnQsPzo6AMdg&ust=1378825089298921
http://www.google.se/imgres?sa=X&biw=1536&bih=729&tbm=isch&tbnid=EQ9QYFDUNRkloM:&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=KluI-xZWNtQ&docid=4xHJ61P0qO_Q4M&imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/KluI-xZWNtQ/hqdefault.jpg&w=480&h=360&ei=AOItUteQM4qE4ASvvYGgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:165&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=238&start=17&ndsp=23&tx=81.20001220703125&ty=96.80001831054687
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17.45: Ankomst President Hotel, Bantry Bay/Sea Point (luftkonditionering och pool). 
Hotellet invigdes år 1998 av President Nelson Mandela, 150m till stranden.       

Incheckning. 
Med nyckelkorten får ni klistermärken med rumsnumret för att klistra på era resväskor så 
att personalen kan ta era resväskor till era rum.  

Wi-fi-koden finns på den lilla blanketten där rumsnumret står. 
Lånedatorn står i ett hörn invid det område där vi checkar in.  

       www.proteahotels.com/protea-hotel-president 
19.30: Middag på  hotellets restaurang, The Island.  
            Nedre våningen vid poolen.      

 Övernattning President Hotell  
 

Dag 12                      TABLE MOUNTAIN,  KIRSTENBOSCH 

                              EN ANNORLUNDA JULAFTON                                                       
06.45: Väckning 
07.30: Frukost på hotellet. 
08.15: Avfärd. Om det inte regnar, står bussen framöver vid strandpromenaden nedanför 

hotellet. 
 

 
 

http://www.proteahotels.com/protea-hotel-president.html


27 

 

 

      
                 Linbanan upp till Taffelberget, ute i bukten skymtar vi Robben Island 
 
08.30: Table Mountain, linbana upp till toppen, 1067 m. över havet, otrolig utsikt över 

hela Cape Town, Lions Head, Signal Hill, Robben Island, Atlantkusten norr- och söderut, 
Camps Bay Beach, Kaphalvön och Indiska Oceanen.  

 Måste vara vackert väder annars är liften stängd, vid blåsigt väder får vi byta denna tur 
mot någon av de andra dagsturerna.  
www.sanparks.org/parks/table_mountain                 www.tablemountain.net  

   
10.30. Liten stadsrundtur och orientering om Kapstaden. 

 

     
 

 12.00 Efter stadsturen åker vi till: Kirstenbosch - Den vackraste trädgården i Afrika 
 Kirstenbosch National Botanical Garden är hyllad som en av de stora botaniska 

trädgårdarna i världen.  Några få trädgårdar kan matcha den enorma storheten av 
Kirstenbosch, liggande på de östra sluttningarna av Taffelberget.               
Grundades 1913 för att främja, bevara och visa den utomordentligt rika & varierande 

flora som finns i Sydafrika, och var den första botaniska trädgården i världen som 
koncentrerade sig på inhemska floran.  

 
Kirstenbosch visar upp en mängd av den unika floran av Cape Flora, känd som 
fynbos/Protea, liksom växter från alla de olika regionerna i södra Afrika.  

 De som inte kan överleva utomhus, liksom växter från de torra områdena, odlas i 
Botaniska Föreningen Conservatory. Det finns över 7 000 arter i odling i Kirstenbosch, 

däribland många sällsynta och hotade arter. 
 Kirstenbosch är en del av ett naturreservat. Den 36 hektar trädgården är en del av en 528 
hektar stor egendom som ligger skyddad på bergssidan bland naturskog och fynbos t samt 

en mängd olika djur och fåglar.  
 Kirstenbosch ligger i hjärtat av Cape floristic regionen, även känd som Cape Floral 

Kingdom. Under 2004 Cape floristic regionen, inklusive Kirstenbosch, förklarades som 
ett världsarv. 
 

http://www.sanparks.org/parks/table_mountain
http://www.tablemountain.net/
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Kirstenbosch, är alltså den första botaniska trädgården i världen att ingå i  natur 
världsarvet. 
Kirstenbosch Botanical Gardens vackert beläget på sluttningar vid östra sidan av 

Taffelberget. En underbar naturupplevelse och fin shop!   www.sanbi.org 
 

 12.45 En valfri guidad introduktion ingår. Lunch, rundvandring och shopping på egen  
           hand. 
14.45: Bussen kör till hotellet vilket tar ca 45 minuter. 

  

    
 

De som inte vill följa med till Kirstenbosch kan exempelvis shoppa i Sea Point eller  
Waterfront eller ha eftermiddagen fri.  
Vi kan beställa taxibilar åt er (efter rundturen) till självkostnadspris, om ni säger till Madi 

när vi är på berget.  
 

    
 

18.45: Avfärd från hotellet. 

19.30: 3-rättersmiddag och ”Kaapse Stories from the Mother City”, en show om District  
           Six på Richards Supper Club. Översättning av texter finns vid varje bord. 
           Övernattning President Hotell 

 

 

http://www.sanbi.org/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD8FbNJLDmyIdM&tbnid=yU5DIhKFwwRa7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amazingcapetowntours.com/half-day-tours/kirstenbosch-and-rhodes-memorial/&ei=bZ4tUuKIL6Xx4QTI6IHIBA&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNF2Dap8QgK9gvriBect3OnRZmiHDA&ust=1378807747377273
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Dag 13                         GODA HOPPSUDDEN OCH PINGVINER  

                                              JULDAGEN                     
07.00:Väckning 
07.45: Frukost på hotellet  

08.30: Avfärd. Cape Peninsula, 170 km via Chapmans Peak, Noordhoek, Scarborough till 
Cape of Good Hope Nature Reserve.  
 

 Först besöker vi Cape of Good Hope, tar bilder, och sedan åker vi vidare till Cape Point 
(liten rälsbuss upp till fyren).  www.capepoint.co.za         www.cpnp.co.za 
 

  
           

 
            

 
 

http://www.marinerswharf.com/
http://www.capepoint.co.za/
http://www.cpnp.co.za/
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    Efter besöket på Cape of Good Hope åker vi norrut längs östkusten The Boulders. 
 

           
13.00: 3-rätters lunch på Rest. Seaforth, Seaforth Beach Boulders, Simonstown,  

 

      
 

14.15: Boulders Beach, Simonstown - vi badar och solar och tittar på pingvinerna. 
Afrikansk marknad och suvenirer finns. www.simonstown.com/tourism/penguins  
15.30: Åker vi tillbaka till hotellet, ca 1½ timmes färd. 

19.15: Vi lämnar hotellet. 
19.30: 3-rätters meny på Ritz Restaurant Top of the Tower.  

          Kameran kan vara bra att ha – strålande utsikt.   www.ritz.co.za  
 Övernattning President Hotell   

 

 

http://www.cpnp.co.za/
http://www.simonstown.com/tourism/penguins/penguins.htm
http://www.ritz.co.za/


31 

 

 

Dag 14                           ROBBEN ISLAND & WATERFRONT  

                                       ANNAN DAG JUL                                                                       

06.30: Väckning 
07.15: Frukost på hotellet. 

08.00: Bussen avgår till Waterfront.  
Liten orientering om Waterfront och varifrån bussen avgår när vi är tillbaka från Robben 
Island. 

 

  
09.00: Avgång med färja till Robben Island (Nelson Mandela var fängslad här i 18 år). 

              

                                                        
Mot Robben Island 

               
När färjan är förtöjd samlas vi framför de bussar som väntar nära kajen.  

Vi har 2 lokala guidade turer på ön: en med buss runt delar av ön samt en vandring     
genom ett fängelset med en f.d. politisk fånge.  

I vilken ordning som vi gör turerna spelar ingen roll. Det viktiga är att gruppen håller 
ihop. 
12.00: Båten avgår från ön och är tillbaka i land (Waterfront) ca 45 min senare.   

            www.robben-island.org.za 
 

 

http://www.robben-island.org.za/
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            Valfria egna aktiviteter. Shoppa, luncha, promenera i Waterfront 
 

*Valfria egna aktiviteter när vi kommer tillbaka från Robben Island.   
Bussen åker till hotellet från Waterfront 2 gånger (12.45 & 16.00):  
12.45: Ni kan välja att följa med bussen tillbaka till hotellet direkt efter Robben Island 

           eller ta  er tid att upptäcka Waterfront 
16.00: Stanna i Waterfront till busschauffören Sharkie hämtar vid bussparkeringen.                

 
19.15: Avfärd från hotellet. 

 
 

   
 

                
 

19.30: 3-rättersmiddag på Marco’s African Place, en enkel afrikansk restaurang med 
           levande musik och afrikanska rytmer, som vi kan dansa till.

 www.marcosafricanplace.co.za    
           Övernattning President Hotell 

 

http://www.botany.uwc.ac.za/pssa/hab2004/photos.htm
http://www.marcosafricanplace.co.za/
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Dag 15                    SLAPPEDAG & AVKOPPLING I KAPSTADEN     

 
07.00-10.30 Frukost på hotellet 
                    Valfria egna aktiviteter ex. 

                    Ta hotellets gratis minibuss till stranden i Clifton eller Camps Bay 
                    Gratis minibussar går till Waterfront & Canal Walk för shopping 

                    Promenera dit och åk tillbaka om ni tänker shoppa. 
                    Spela golf, gärna på Metropolitan Golf Club – nära stadion och måste bokas 
                    innan avresa 

17.00          Avfärd från hotellet till Mariners Wharf i den lilla fiskeorten Hout Bay 
 

 
                                             Här skall vi äta ikväll 
18.00 Båtutflykt – möjligen tillsammans med sälar vid solnedgången vid hamnen      
19.00           Ca, kort promenad till Wharfside Grill och middag i sjöfartsmiljö 

         Övernattning President Hotell        

            

Dag 16                  VIA LANGA TOWNSHIP TILL STELLENBOSCH 

                  Kapstaden och Kaphalvön 
                   www.capetown.travel tourismcapetown.co.za 

             

 

http://www.capewestcoast.org/
http://www.capetown.travel/
http://tourismcapetown.co.za/destination-marketing
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08.15: Väckning 

09.00: Frukost på hotellet. Vi lämnar våra resväskor utanför våra rum(senast 09.00) när    
            vi går till frukost. Personalen tar väskorna till foajen. 

  Check-out. Nyckelkorten lämnas i receptionen. 
09.45 Vi identifierar vårt bagage genom att hänga en lapp på väskan med vårt 

rumsnummer på  hotellet i Stellenbosch (Asara). Personalen lastar väskorna på 
bussen. 

10.00: Avfärd. På vägen till vårt hotell i Stellenbosch stannar vi på District Six museet i                   

             Kapstaden samt Langa det äldsta bostadsområdet byggt för svarta. Vi besöker  
             alltså formella och informella bostadsområden i Kapstaden.   

10.15: Guidad introduktion till District Six museet, vän med Malmö Stadsmuseum.  
    www.districtsix.co.za   
 

             
                     Museum över tvångsförflyttningen av 60.000 invånare 
 

 District Six hette den sjätte största kommunen i Kapstaden 1867. Ursprungligen etablerat 
som en blandad gemenskap av frigivna slavar, köpmän, hantverkare, arbetare och 
invandrare, District Six var ett levande centrum med nära band till staden och hamnen. I 

början av nittonhundratalet, hade dock processen för flyttning och marginalisering av 
invånarna börjat.                                                                                                                                                    

Efter andra världskriget, under den tidigare delen av apartheidtiden , var District Six 
relativt kosmopolitisk. Beläget inom synhåll för hamnen ,  huvudsakligen bestod 
av färgade invånare som innehöll ett stort antal färgade muslimer, som kallas Cape 

malajer . Det fanns också ett antal svarta Xhosa invånare och ett mindre antal Afrikaans, 
vita och indier.                                                                                                                                                                               

År 1966 förklarades det som ett ”vitt”område under Group Areas Act från 1950. Nu var 
samhället och samhällslivet över. 60 000 människor tvingades bort till karga 
ytterområden/kåkstäder som träffande nog kallas Cape Flats, och samtlig hus i  

 
District Six jämnades med marken, gudstjänstlokaler, polisstationer sparades, därefter 

lämnades området outvecklat.                                                                                                                                                  
District Six Museum, inrättades i december 1994, arbetar med minnen av dessa 
erfarenheter och med historien om påtvingad flyttning mer allmänt.   

Museet fungerar som ett minne över händelserna under apartheidtiden och beskriver 
kultur och historia i området innan tvångsflytt och ödeläggelse 

 
11.30: Avfärd mot Langa  
  

 
 

 

http://www.districtsix.co.za/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid_Era&usg=ALkJrhiRRSR1xi1NjngJFPfX4hVVN9xdiw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dock_(maritime)&usg=ALkJrhhgvn1ToZzRcfI5NRI5mICxsg-A0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coloured&usg=ALkJrhg6FnN_tCPEIccrMGiRwq4NP23N4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Malays&usg=ALkJrhjMyNaBIGvvgkxJaEDCHfh6yswv2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Malays&usg=ALkJrhjMyNaBIGvvgkxJaEDCHfh6yswv2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Ddistrict%2B6%2Bmuseum%2Bcape%2Btown%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Xhosa_people&usg=ALkJrhhWpc9fIPbegaMTJ8X5emqyGaPZhQ
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                 Langa ligger i närheten av flygplatsen och har ca 300.000 invånare. 

 

   
. 

             
                                                      Guider tar hand om oss i Langa 

  
11.45:Vandring genom Langa, det äldsta bostadsområdet byggt för svarta,  
          ( 2 lokala guider). Vi kan handla presenter på en liten afrikansk marknad. 

Obs! ger ett starkt intryck känslomässigt efter all lyx man har upplevt.   web.idrc.ca 
        Men vi upplever att förändringar är på gång och att det finns hopp om framtiden.             

 
14.30: Ankomst och incheckning iStellenbosch på Asara Hotel and Wine Estate.  
Vackert beläget på en höjd omgiven av vingårdar. www.asara.co.za 

Eftermiddagen fri, Tips: Hotellethar en bar (Sansibar) som serverar smårätter samt en 
delikatessen som säljer godsaker och hemmagjord choklad.             

            19.30: Välkomstmiddag på hotellet.  
 
 

 
 

 

http://web.idrc.ca/es/ev-45816-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.asara.co.za/
http://www.asara.co.za/
http://www.proteahotels.com/findhotel.jsp?croid=devo


36 

 

 
Vårt hotell i Stellenbosch – som även är en vingård  

 

                              
 

 Övernattning Asara Hotel and Wine Estate 

 
 

Dag 17                                       PAARL & FRANSCHHHOEK    
  
            09.00: Väckning 

            09.30: Frukost på hotellet 
           10.00: Utflykt till Paarl 

 

  
 
             

 

http://www.asara.co.za/
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               10.45: Kort sightseeing med buss i Paarl     

                        
              11.15: Besök Taal Monument 
 

  
            Välj själv vad Du vill göra på gården Spice Route 
 
12.15: Vi kommer till Spice Route, en gård med flera olika attraktioner.  

            Lunch i pizzerian La Grapperia.    
            Vi får en karta över området och 2 olika kuponger för 2 valfria  

            provsmakningar.  
           Att välja mellan vin-, öl, choklad, och grappa/snaps provningar.  
           En chans att göra precis vad som faller oss i smaken under några timmar, och   

           gott om tid att även besöka glastillverkningen. 

   
               Du går omkring på egen hand och provar på lite av varje 
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15.15: Återfärd till Hotellet 

16.00: Åter hotellet och avkoppling 
18.00: Avfärd till den pittoreska staden Franschhoek och dess hugenot historia  

     
 
19.00: 3-rätters middag på Rest. Bread and Wine, Franschhoek 

           (tillhör Rest. Le Quartier Francais) med provning av Môresons viner före maten. 
           www.moreson.co.za   
           Om vädret tillåter, sitter vi utomhus.    http://www.cape-town.org/ 

           Övernattning Asara Hotel and Wine Estate 
 

  Dag 18                                     HERMANUS & BAD    

 
           07.00-09.00: Frukost. Ta gärna med badkläder – du lånar poolhanddukar från hotellet 
           09.00: Avfärd – vi kör genom äppledistriktet Elgin  

           10.45: Vinprovning på Bouchard Finlayson i Hemel en AardeVallei, utanför Hermanus. 

 
 

                
 
 
 

 

http://www.moreson.co.za/
http://www.cape-town.org/
http://www.asara.co.za/
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www.bouchardfinlayson.com 

Nära den sydligaste punkten i Afrika ligger en dal som heter Hemel-en-Aarde        

(himmel och jord) inramade  av berg och inom synhåll från havet, med frostfritt, mjuk, 
välgörande väder och de mest perfekta lerskiffer jordarna    
 
 

 

Här ligger Bouchard Finlayson, känd som en av Sydafrikas bästa vingårdar och detta kan 
hänföras till deras filosofi och fokus att producera viner av högsta kvalitet.                                  
Legendariske vinmakaren Peter Finlayson ger dig bl.a. burgundisk - inspirerade Pinot 

Noirs och Chardonnays. Dessa eftertraktade viner lovar en stil av elegans och smak 
som säkerligen kommer att överraska och glädja.                                                                      
Rankad som en av de bästa sydafrikanska vingårdarna av Mail och Guardian 

(författare Tim James), 2012     

http://www.bouchardfinlayson.com/
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       12.00 Avfärd mot Golf Klubben 

       12.20: Lunch på Hermanus Golf Club 

       13.30: Avresa mot Hermanus 
       13.45: Vi vandrar runt i Hermanus, en pittoresk by med trevlig marknad i centrum med 
           lokala hantverk 

 

 
                                Inloppet Hermanus 
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                           Hermanus 
 
       15.00: Avresa mot Stellenbosch via kusten, Hawston till Kleinmond 

       15.20: Kleinmond och bad bland semesterfirande sydafrikaner 
       16.30: Vi fortsätter via Bettys Bay, (fantastisk natur liknande Island), Gordons Bay, Strand,  

                  och via ståtliga Clarens Drive vidare till Stellenbosch. 
       18.00: Åter vårt hotell 
       19.30: Avfärd till Helena´s, en trevlig restaurang i Stellenbosch  

 

Dag 19                                 SLAPPEDAG I STELLENBOSCH    

      
     07.00-10.00: Frukost på hotellet. 

Vinområdet 
Allmänt om Sydafrikanskt vin: www.wine.co.za    www.wosa.co.za 
Information om vingårdar i Stellenbosch: www.stellvine.co.za 
Information om vingårdar i Franschhoek: www.franschhoek.org.za 

Information om vingårdar i Paarl: www.paarlwine.co.za 
 

         
             Sightseeing & egen tid i Stellenbosch är ett alternativ denna dag  
  

      

      Valfria egna aktiviteter* T ex sightseeing & shopping i Stellenbosch.  

       Koppla av vid poolen, spela golf, eller ta en guidad utflykt till flera vingårdar. 

 
 
 

 
 

http://www.moreson.co.za/
http://www.southafrica-travel.net/
http://www.southafrica-travel.net/
http://www.southafrica-travel.net/
http://www.wosa.co.za/
http://www.wosa.co.za/
http://www.stellvine.co.za/
http://www.stellvine.co.za/
http://www.franschhoek.org.za/
http://www.franschhoek.org.za/
http://www.adventureshop.co.za/home-2/volunteering/
http://www.westerncapetours.co.za/destinations/stellenbosch/
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*09.00: Vingårdar. Det finns en möjlighet att besöka flera intressanta vingårdar. 
            Vi arrangerar en tur till flera vingårdar till självkostnadspriset, ca R420-450/pers 
             inkl vinguide, bil och inträde.    

             Al fresco lunch tillkommer. Ca kl 16.00 är vi åter på hotellet  
 

      
             10.30 Stellenbosch sightseeing samt egen tid för shopping, lunch m.m. 

 
*Sightseeing Stellenbosch 

10.30: Sightseeing bussen avgår till Stellenbosch stad. Valfri guidad promenad med 
Madi genom gamla Stellenbosch (ingår i programmet, men man kan välja att stannar på 

hotellet).  
Restauranger, butiker, bankomat, apotek, mm.   www.stellenbosch.org.za 
Tid att vandra runt i Stellenbosch på egen hand, äta lunch och shoppa  

14.30: Bussen lämnar Stellenbosch för hotellet.   
19.45: Nyårsmiddag på hotellets restaurang, Raphaels. 

Övernattning Asara 
 

Dag 20                VINPROVNING – DRAKENSTEIN & STELLENBOSCH           
 

07.00-10.00: Frukost – varma/kalla rätter ingår 
10.00: Avfärd från Hotellet 

10.30: Boschendal Wine Estate (tur genom rödvinskällaren) vinprovning 
 

             

http://www.stellenbosch.org.za/
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 Fakta om dagens första besök: Gårdens lagfart är daterad 1685 
 Gårdens första ägare, Jean le Long var en av de 200 franska hugenotter som flydde efter religiö s förföljelse 
 i Europa. 
Han beviljades mark av Holländska Ostindiska Kompaniet. 
År 1715 köptes gården av en annan hugenott, Abraham de Villiers som sålde den till sin bror Jacques 1717.  
Familjen ägde gården fram till 1879 
Cecil Rhodes son ansågs vara Afrikas rikaste man hade beslutat att investera i fruktodlingar och hans 
rådgivare rådde honom att köpa gamla vingårdar i Groot Drakenstein, Wellington och Stellenbosch området. 

 

I mars 1897 köpte Rhodes mer än 20 gårdar, däribland Boschendal . Tolv unga chefer tillsattes, många av 
dem hade utbildats i Kalifornien. Under Rhodes förmyndarskap förvandlade de gårdarna genom att införa 
moderna metoder för beskärning, ympning och bevattning, samt utbildning av jordbruksarbetare i de nya 
färdigheter. De planterade 200 000 lövträd frukt - päron, aprikoser, plommon och persikor.                                  
Även omfattande planteringar a av Chardonnay och Sauvignon Blanc även  Cabernet 
Sauvignon , Merlot och Shiraz . Gården är idag speciellt uppmärksammad för sina vita viner. 

12.15: Pick-nick lunch i parken på Boschendal. www.boschendal.com   

13.30: Möjlighet att besöka herrgårdshuset eller shoppa. 
14.00: Återfärd till hotellet 
15.00: Provning av olivolja på hotellet 

           Vi testar gröna, svarta, skrumpna oliver – från odlingen Portion 36 som ägs av 
           svensktalande Birgitta Hofmey Silen och Arend Hofmeyr (sydafrikan) 

           Efter detta bekantar vi oss med några av Asaras egna viner 
 

 

 
Det finns omkring 2000 olivträd i deras odling 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nn4YfghV_15wCM&tbnid=tlHefE0X-gfePM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.logosdatabase.com/search/anno-1376&ei=s3wRVOXjNMX9ygO_iYIo&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNEv_zRiFOP6OWeu2274C81rcOktdA&ust=1410518488858142
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chardonnay&usg=ALkJrhgjXWtJOGZB3b4nADsvO28G5-M5cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sauvignon_blanc&usg=ALkJrhjCKonIs2Bz31kOcSWiEqEtuQ-Xgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Sauvignon&usg=ALkJrhi9ddzuJIciC0gQDin4NLCWHcp0zQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Sauvignon&usg=ALkJrhi9ddzuJIciC0gQDin4NLCWHcp0zQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Merlot&usg=ALkJrhgPyHkKio2LJtaepF5QUAmYTgqfag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dboschendal%2Bwine%2Bestate%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shiraz_(grape)&usg=ALkJrhjr4XqH27WoRs0RAJaoX0MTWKvYfQ
http://www.boschendal.com/
http://www.boschendal.com/
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19.15: Avfärd från hotellet 

19.30: 3-rätters middag på mousserande champagne producenten J C Le Rouxs  
            restaurang, nära vårt hotell. Ett tillfälle att klä sig fint, om vi vill. 
            www.jcleroux.co.za        

        

    
  
  Övernattning Asara Hotel and Wine Estate  
.  

 

Dag 21                                       SLAPPEDAG & HEMRESA           
          

          06.30-10.00 Frukost på hotellet 
                             Häng gärna en skylt Stör ej utanför dörren så att städerskorna lämnar er i fred. 

                 Valfria egna aktiviteter*.   
                   Tid för shopping i Stellenbosch, bad i poolen m.m. 
                   Hotellet kan arrangera transport  till Stellenbosch till självkostnadspris 

         10.00:  Personalen hämtar bagaget från våra rum och radar upp det framför bussen 
                    Vi skall inte lämna hotellet förrän på eftermiddagen. 
         10.30: Ni pekar ut era väskor och personalen lastar dem på bussen. 

         Nyckelkorten lämnas till personalen vid bussen. 
         Madi samlar in alla utlånade eladapters, och även avlagda kläder m.m. till vår  

         insamling för hemlösa vuxna (innan vi stiger på bussen).    
         13.15: Transfer från hotellet till Cape Town International Airport. 

 

                                                                           
 Glöm inte pass & biljett, ett måste vid incheckningen              
 

 

http://www.jcleroux.co.za/
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://i2.aroq.com/1/le_domaine_hr_1.jpg&imgrefurl=http://www.just-drinks.com/news/distells-jc-le-roux-le-domaine_id108656.aspx&h=227&w=340&tbnid=tdnOgYkhlaNm2M:&zoom=1&docid=pSut02N69yedpM&ei=hrf9U8yhC-XnyQPYt4LwBA&tbm=isch&ved=0CFoQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=808&page=2&start=15&ndsp=25
http://www.asara.co.za/
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16.10  Avresa från Cape Town till Johannesburg.  
18.10 Ankomst Johannesburg flygplats.  Kort inomhus promenad på Johannesburgs 
flygplats från inrikes- (B) till utrikesterminalen (A).    

20.30 Vårt plan avgår från Johannesburg  
                      Middag & frukost ombord 

 
 

    Dag 22                               HEMMA         
         
 

                          
 

06.15: Ankomst Frankfurt                                    
          Alla flygtider tider kan ändras/uppdateras se era färdhandlingar 
 Läs noga igenom slutliga färdhandlingar/flygbiljett. 

          Vi flyger sen vidare till våra orter Kastrup/Arlanda/Landvetter 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                               RESEGARANTI 
Flygmäklarna AB har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet   
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         Vi som tar hand om Er i Sydafrika 
 
Nationell guide &  

Tour manager 

 
         Madi Gray 
    
 

Chaufför norra delen 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

Chaufför södra delen 

 
 
 

 

 Svensktalande reseledare/guide  

Ackrediterad sydafrikansk National Cultural Guide 

Mångårig guide för Flygmäklarna i Sydafrika, medföljer 

 På hela resan 

 Svensktalande (bor i Sydafrika och Sverige). 

Mobil: +27 (0)82 495 8194 

madigray@airbrokers.co.za 
 

mailto:madigray@airbrokers.co.za
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                          Vi har endast Volvo /Mercedes bussar med alla faciliteter inkl toalett.    

                          (Dock brukar vi köra max två timmar mellan varje toastopp) 
 

 

Vaccinationer 
 

Rekommenderat grundskydd  
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. 

Eventuellt skydd mot hepatit A (smittsam gulsot).  

Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot turistdiarré. 

Malariaprofylax 
 

Se över grundskyddet av polio och stelkramp, nyttigt även i Sverige.  
I början på resan har vi safari i Edeni vid Kruger området. 
Det är ett s.k. låg riskområde för malaria, myggnät finns, komplettering med myggstift/olja samt långa 

shorts/tröja brukar räcka vid safarin. 
Kontrollera med er läkare vilken sort malariatabletter de rekommenderar beroende på eventuell 
känslighet mot malaria profylax, men ni får givetvis själv avgöra vad ni vill ha för skydd inför resan.  

Rådgör med Er vaccinationscentral som har möjlighet att göra en totalbedömning avseende ålder och 

hälsa.  
Mer information kan ni hitta på internet:   

http://vaccination.medicallink.se 
http://www.resemedicin.com  

 
 

 

   Vänliga Hälsningar  Flygmäklarna AB 

                    Tel:040-987400 
               info@flygmaklarna.se                             

 

          Jörgen Tjörnvall                                  Kjell-Göran Johansson                 

          Mobil: 0707-50 50 66                         Mobil: 0708-43 28 26       
                     jorgen@flygmaklarna.se        

 
 
 

                                               RESEGARANTI 

Flygmäklarna AB har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet 

           

http://vaccination.medicallink.se/
http://www.resemedicin.com/
mailto:jorgen@flygmaklarna.se
Tel:040-987400
mailto:jorgen@flygmaklarna.se
mailto:jorgen@flygmaklarna.se
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                          FAKTABLAD      
                                        
                                   Valfria egna aktiviteter 
 

                                        Vem reser med? 

För dig som vill uppleva det mesta och bästa av Sydafrika. Våra resor måste anses 

som de mest omfattande och prisvärda på marknaden. Programmet kan tyckas 

digert, men den som önskar ta paus en hel- eller halvdag kan göra detta. 

Det finns inget som är obligatoriskt.  

Ta tillfället i akt och följ med på en fin kvalitets resa med god stämning, lagom 

tempo & trevliga medresenärer. 

Läs gärna kommentarer från tidigare resenärer på hemsidan                                   

(se Gästbok samt Frågor och Svar).  

 
               Resans längd  

Sydafrika är 3 gånger så stort som Sverige och det finns ingen möjlighet att se ett så 

stort land på exempelvis 14 dagar. Vi åker omkring i ett lugnt tempo och bor flera 

nätter på varje hotell. Filosofin med resorna är att de skall vara en behaglig och 

givande tur i sällskap med trevliga människor. Vi skall njuta av tillvaron inte rusa 

igenom den. 

Läs gärna kommentarer från tidigare resenärer. (se Gästbok samt Frågor och var).  

 

                                            Säkerhet 

Vi får ständigt frågan om säkerhet. Medias spegling av det våldsamma och 

kriminella Sydafrika är missvisande. Varje stad och land är farligt om man 

uppsöker farliga platser och agerar övermodigt. Vi rör oss i och besöker platser som 

betraktas som trygga, och har alltid med minst 2 personer från vår egen personal 

som hela tiden håller uppsikt över deltagarna. Praktiserar man bara normal 

aktsamhet och lyssnar på vår personals anvisningar så är Sydafrika inte farligare 

än något annat land. 

Vi har inte upplevt några som helst incidenter på våra tidigare resor 

 
      

    PRIS SYDAFRIKA RESAN 22 dagar enligt program:  
                                                                      

Totalt pris per person exklusive flygskatter =  38900:- 

Flygskatter och säkerhetsavgifter tillkommer, runt 4500:- ( Priset 2014)                                                                                

Alla priser är i Svenska kronor. 

 

Lägg märke till att vi har totalpris på resan och att det inte tillkommer några andra 

kostnader förutom måltidsdrycker (ca.150 kr/dag/pers.) och eventuella personliga 

inköp som kläder, smycken och souvenirer m.m.  

 

 

 

 

 

http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
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Vi rekommenderar dock att resenärer ger den sydafrikanska guiden respektive 

chauffören ca. 10-12 rand / dag och person om man uppskattar deras service detta 

är kutym i Sydafrika och helt frivilligt . 

 

I resans pris ingår:   
 

FLYG 
Alla flygtider i program & faktablad är preliminära och kan uppdateras innan avresa. 

 

 

South African Airways Frankfurt/ London-Johannesburg & Johannesburg- Kapstaden-
Frankfurt, ekonomiklass 

Inrikesflyg Johannesburg-George med South African Airways ekonomiklass  
Resorna går via London eller Frankfurt på rutten till Sydafrika – mer om detta med 
biljetterna 

  

  
 Anslutningsflyg från Kastrup till London eller Frankfurt ToR med SAS/Lufthansa i 

ekonomiklass 
Landvetter & Arlanda som tillägg 

Bagaget checkas alltid direkt till slutdestinationen. 
 

HOTELL 

19 övernattningar på 4-5 stjärniga hotell inklusive frukost pension 
Walkerson Dullstroom *****   

Chisomo Tält Camp (fd Hoyo-Hoyo, Edeni) ****   
Knysna Log Inn ****     
Asara Hotel & Wine Estate Stellenbosch *****   

President Hotel Kapstaden ****    
 

MAT 

19 st frukostar 
11 st. luncher  

19 st. 3-rätters middagar på förstklassiga restauranger 
 

DRYCK 

Dag 2. Vi bjuder på välkomst drink innan maten. 
Dag 6. Vi bjuder på ett glas vin till lunchen 

Dag 9. Vinprovning i samband med lunch 
1-2 flaskor vatten pp delas ut i bussen varje dag. 

 

SAFARI 

Safaris i privata jeepar med egna privata rangers/guider i Karongwe Conservancy (f.d. 

Edeni) dag 3, 4 och 5.  
Karongwe Conservancy ligger inte inne i själva Kruger parken men äger ett fantastiskt 

och stort naturområde nära Kruger nationalpark. De flesta djur och fåglar som finns där 
finns också här.  
 

http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAA.gif
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAA.gif
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e5/Lufthansa_Logo_1965_1966.svg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
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SIGHTSEEING 

Alla entréer, utflykter, vingårdsbesök inkl. vinprovningar enligt program. 
21 st. entré avgifter 
  7 st. vinprovningar. 

 

GUIDER / RESELEDARE 

En sydafrikansk svensktalande auktoriserad guide 
Lokala engelsktalande guider 
Viktigt att veta är att ovan guide och reseledare är med gruppen hela tiden från 

ankomsten i Johannesburg tills hemresan i Kapstaden. De bor på samma hotell och viker 
inte från gruppen. 

 
BUSS TRANSPORTER 

Modern långfärdsbuss, fullt utrustad med toalett, PA system, aircondition m.m. 

Samma buss och chaufför under rutten  Johannesburg-Panorama Route-Johannesburg 
Samma buss och chaufför från George till sista dagen på flygplatsen i Kapstaden. 

Vi har alltid samma buss till förfogande och byter inte buss och chaufför på daglig basis. 
 

I resans pris ingår ej: 
 
Enkelrums - tillägg:  

Kostnaden är 4970:- kronor. 
 

Anslutningsflyg:  

Tillägg anslutning från Stockholm = 740:-SEK ToR 

Anslutningsflyg från Stockholm blir i görligaste mån Stockholm-London/Frankfurt-

Stockholm med direktflyg (beroende på om ut/hemresan resan går via London eller 
Frankfurt). 

 
Tillägg anslutning från Göteborg = 890:-SEK ToR 

Anslutningsflyg från Göteborg blir i görligaste mån Göteborg-Frankfurt/London-

Göteborg med direktflyg(beroende på om ut/hemresan resan går via London eller 
Frankfurt)alternativt via Kastrup. 

Om ni önskar anslutningsflyg vänligen ange detta vid bokningstillfället.  

 

Tilläggspaket Kapstaden 

För er som vill stanna kvar ett par extra dagar i Kapstaden 
Ex.vis 3 extranätter i Kapstaden på President Hotel  

Frukostpension   
Privat transfer till flygplatsen på avresedagen. 
Pris: 2678:-SEK pp i dubbelrum 

 
Vill ni stanna fler eller mindre antal nätter kontakta Flygmäklarna AB 

på telefon: 040-987400 så räknar vi ut ett pris. Detta paket måste bokas i Sverige. 
 

OBS! kostnader för övriga aktiviteter ingår ej i resans pris och arrangeras och 

bekostas av resenärerna själva. Givetvis så kommer vi att göra allt för att hjälpa er 

med förslag, och uppfylla era önskemål avseende olika aktiviteter och hjälpa till 

med reservationer.                                        
 
                                                   

                                       

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:SAS_logo.png
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                                             Övrigt 
 

Vi reserverar oss för eventuella mindre justeringar av programmet. 
Alla tider i programmet är ungefärliga. 

 

Reseförsäkring: 

Det är viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring. Vi anser att Europeiska har 
marknadens bästa och mest omfattande försäkringspaket. 
Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring kan med fördel teckna en 

kompletteringsförsäkring. 
Kontakta ert försäkringsbolag för att utröna om ni behöver tilläggsförsäkring. 

Om inte er hemförsäkring är heltäckande kan ni boka särskild reseförsäkring med 
Europeiska . 
Europeiska Försäkringar AB 

För mer information och för att teckna försäkring kontakta Europeiska kundservice på 
0770-45 69 00. 

www.europeiska.se/templates/euro_FormOld.asp?id=2178  
 

Har ni några frågor eller något annat ni undrar över, ring gärna oss,  

Jörgen Tjörnvall  Flygmäklarna på tel.nr: 040-987400. 
 

Mer information: 

För ytterligare beskrivning av resan och bilder, öppna de olika www-adresserna i 
programmet. 

Har ni några frågor eller något annat ni undrar över, ring gärna oss,  
Jörgen Tjörnvall Flygmäklarna på tel.nr: 040-987400 

 

Golf: 

Generellt är avgifterna såsom green fee och hyra av klubbor lägre jämfört mot priserna 

hemma, vill ni veta mer om våra golfbanor, se:  
 www.golfinsouthafrica.co 

www.sa-venues.com/golf_courses_south_africa.htm    
Det har generellt blivit svårare att få loss bra start tider på populära banor 
  

All golf måste bokas innan avresa, gärna så tidigt som möjligt. 
Aktuella dagar finns i respektive resprogram. 

Det banor vi använder mest är: 

 

Knysna området: 

Pezula Golf Estate –Knysna 
Simola Golf Estate - Knysna 

 

Stellenbosch området: 

Stellenbosch Golf Club 

Devonvale 
De Zalze Golf Estate 

 

Cape Town: vill ni spela golf i Kapstaden kan ni välja att hoppa av en av programdagarna. 

           Metropolitan Golf Club (9-hålsbana intill det nya stadion) 

           Royal Cape Golf Club 
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           Rondebosch 

           Clovelly 
           Steenberg 
           Atlantic Beach. 

 

Referenser: 

Kontakta gärna oss så kan vi förmedla kontakten till tidigare resenärer. 
Vi har nöjda resenärer på följande orter:  

 

 
               Alingsås 

               Alnö 

               Anderslöv    

Angered 

Arboga 

Arlöv 

Asarum 

Askim 

Bagarmossen 

Bandhagen 

Bara 

Beddingestrand 

Bjärred 

Blidsberg 

Boden 

Bollebygd  

Borås 

Bottnaryd 

Bro 

Bromma 

Bålsta 

Båstad 

Danderyd 

Enskede  
Eskilstuna  

Eslöv 

Fagerfjäll 

Falkenberg 

Falun 

Farsta 

Fiskebäckskil 

Fjärås 

Floby 

Furulund 

Genarp 

Getinge 

Glemmingebro 

Grödinge 

Gällivare 

Gävle 

Göta 

Göteborg 

Habo 

Halmstad 

Hammarö 

Haninge 

Harlösa 

Haverdal 

Heberg 

Helsingfors 

Helsingborg 

Kallinge 

Katrineholm 

Klågerup 

Kiruna 

Kullavik 

Kungsbacka 

Kågeröd 

Kållered 

Källby 

Köpingebro 

Köpmannebro 

Laholm 

Lammhult  

Leksand 

Lerum 

Lidingö 

Lidköping 

Limhamn 

Lindome 

Linghem 

Linköping 

Lomma 

Ludvika 

Luleå 

Lund 

Lycke 

Löddeköpinge 

Malmbäck 

Malmö          

Marieholm 

Munkedal 

Mölle 

Mölndal 

Mölnlycke 

Nacka 

Nol 

Norrtälje 

Norsborg 

Nybro 

Nybrostrand 

Nynäshamn 

Nödinge 

Olofstorp 

Olsfors 

Onsala 

Orrviken 

Osby 

Oxie 

Partille 

Piteå 

Rydebäck 

Stehag 

Skara 

Skillinge 

Solna 

Spånga 

Staffanstorp 

Steninge 

Stenungsund 

Stigtomta 

Stockholm 

Storvik 

Sturefors 

Strängnäs 

Svalöv 

Särö 

Södertälje 

Södra Sandby 

Sölvesborg 

Taberg 

Tingsryd 

Tjällmo 

Torslanda 

Tostared 

Tranås 

Trelleborg 

Trollhättan 

Trångsund 

Tullinge 

Tungelsta 

Töreboda 

Tvååker 

Tyresö 

Täby 

Ulricehamn 

Umeå 

Undersåker 

Upplands Väsby 

Uppsala 

Urshult 

Vagnhärad 

Valda 

Vallentuna 

Varberg 

Vaxholm 

Veberöd 

Vellinge 

Viken 

Vimmerby 

Vingåker 

Visby 

Vollsjö 
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Hindås 

Hisingsbacka 

Hisingskärra 

Hjärup 

Hovås 

Huddinge 

Hudiksvall 

Hultsfred 

Hägersten 

Hällefors 

Hässelby 

Hässleholm 

Höllviken 

Höör 

Ingarö 

Järfälla 

Järlåsa 

Järna 

Jönköping 

Karlshamn 

Karlskrona 

Karlstad 

Klippan 

Kristianstad 

Råå 

Rävlanda 

Rönninge 

Sala 

Saltsjöbaden 

Saltsjö-Boo 

Sandviken 

Segeltorp 

Sigtuna 

Simrishamn 

Sjulsmark 

Sjöbo 

Sjömarken 

Skellefteå 

Skepplanda 

Skanör 

Skurup 

Smålandsstenar 

Sollentuna 

Solna 

Sundsvall 

Sävedalen 

Vrångö 

Vänersborg 

Värnamo 

Väröbacka 

Västervik 

Västerås 

Växjö 

Västra Frölunda 

Ystad 

Åhus 

Åkarp 

Åkersberga 

Årsta 

Älta 

Älvsjö 

Älvängen 

Ängelholm 

Öckerö 

Ödåkra 

Öjersjö 

Örebro 

Örkelljunga 

Örnsköldsvik 

Ösmo 

Östersund 

 

 

                                               
                                              Övriga villkor 

Anmälningsavgift: 

Anmälningsavgiften är 1000:- kronor per person, som betalas innan bokningsbekräftelsen 
skickas. 

Vid bokning inom 15 dagar före avresa betalas hela resans pris. 
Vid anmälan betalas 1000:- kronor per person till Flygmäklarna Resebyrå på 
PG: 60 57 87 – 1 eller BG: 5195 – 8296. Flygmäklarna skickar bokningsbekräftelse samt 

informations brev nr 1. 
 

Avbokningskostnader: 

Expeditionskostnaden är vid avbokning av resan  som följer: 
Mer än:       30              dagar före avresa            5%      av resans totalpris 

Från:           30 – 15      dagar före avresa          15%            ”      -      ” 
Från:           14 – 01      dagar före avresa          50%            ”      -      ” 

Inom:          24 timmar före avresa                   100%           ”       -      ” 
 
Kontrollera noga med ert försäkringsbolag vilka villkor de har gällande ersättning vid 

eventuell avbokning. 
Europeiska Försäkringar AB har en heltäckande avbeställningsförsäkring för info 

kontakta Europeiska kundservice på  0770-45 69 00. Se även:  
www.europeiska.se/templates/euro_page.asp?id=2058  

 

Vid betalning med kreditkort – kontakta Jörgen Tjörnvall eller Kjell-Göran Johansson 
på Flygmäklarna Resebyrå den dag ni ämnar betala., detta då vi av säkerhets skäl inte 

sparar kortnummer i våra datorer. 
jorgen@flygmaklarna.se  eller telefon 040-987400. 
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Färdhandlingar: 

Färdhandlingar skickas via avrop ca 2-3 veckor innan avresa. 
Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla anmälda beträffande tekniska detaljer 

såsom incheckning, pass, bagage samt praktiska tips och råd inför resan m.m.  
 

Ni får 3st informationsbrev från Flygmäklarna.  

Brev 1 skickas i samband med anmälan & bokningsbekräftelse. 
Brev 2 skickas tillsammans med golfinformation och fakturan, ca 10 veckor innan avresa 

Brev 3 med färdhandlingarna, ca 2-3 veckor innan avresa.   
 

 

Vänliga Hälsningar  

 

Jörgen Tjörnvall                                  Kjell-Göran Johansson                 

Flygmäklarna AB                                Bokningschef Flygmäklarna AB 

 Tel: 040-987400                                 Tel:040-987400 

Mobil: 0707-505066                              Mobil: 0704-411527 

info@flygmaklarna.se                          info@flygmaklarna.se  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                  RESEGARANTI 

Flygmäklarna AB har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet  
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