SÖDRA

Ditt Afrikanska äventyr
börjar här....

Välkommen

Under 350 år har Sydafrika tagit språnget från ren vildmark till en
fascinerande blandning av modern civilisation och orörd vildmark.Här
kan du resa på safari ut i bushen, eller färdas med lyxiga Rovos Rail eller
Blue Train genom landet. Här lockar golfbanor, spas och Stellenboschs
vingårdar. Sol och bad ﬁnner man längs hela Syd och Östkusten.
Minnesvärda upplevelser ﬁnner Du överallt.

N

är sjöfararna i sin iver
att upptäcka världen
först kom till Sydafrika
var det för att proviantera
innan man rundade den
vackra men förrädiska
Godahoppsudden. Dock
förfördes nybyggarna snart
av Kaphalvöns skönhet och
slog sig ned för gott vid Atlantens och Indiska Oceanens storslagna
mötesplats.

Sydafrika är målet för resenärer med önskemål utöver det vanliga
– långt från charterspåren och massturismen. Här kan du fortfarande
hitta Ditt eget lilla paradis, långt från allfartsvägen. Här lever fortfarande
drömmarna och legenderna om Afrika.
Reser du med SW Africa reser du med en arrangör med lång
erfarenhet på resor till Sydafrika och med svensktalande personal
på plats. Våra duktiga reseplanerare kan skräddarsy resan helt efter
Dina önskemål. Reser du med SW Africa kan du dessutom ta del
av vår stora erfarenhet av, och kunskap om hela Södra Afrika såsom
Botswana, Mozambique och Zimbabwe.

Otaliga är de som sedan sökt sig till Sydafrika, lockade av rikedomarna,
bördigheten och klimatet. Spåren ﬁnns kvar av diamantgrävarnas
spökstäder, viktorianska herresäten och franskinspirerade vingårdar.

Innehäll:

15 dagars rundresa: - Schemalagda avgångar där alla resor sker i en luftkonditionerad buss. Resorna genomförs med minimum 14

Sid 1-2

Resepaket moduler: - Här ﬁnner ni ett antal startpaket och moduler som antingen kan bokas separat eller som en kombination

Sid 3-14

personer och maximum 36 personer och svensktalande reseledare.

med andra paket/moduler. Här kan ni själv sätta ihop er drömresa till Södra Afrika.

15 Dagars Rundresa:

buffel. Eftersom djuren rör sig fritt över stora områden ﬁnns det ingen
garanti för vad man får se. För de som vill erbjuds på egen bekostnad
en spännande safari i öppna bilar på eftermiddagen (med andra gäster
på campen). Vi är ute ett par timmar och återvänder inte till vår camp
förrän vid mörkrets inbrott. Djuren är som mest aktiva på kväll och
tidig morgon. Turen bör förbokas. Övernattning: Skukuza Camp eller
liknande inkl frukost, Kruger National Park.

Höjdpunkter : Pretoria, Cultural Village, Blyde River Canyon,
guldgrävarstaden Pilgrims Rest, Krugerparken, en privat Safarilodge,
Garden Route, Hermanus, Stellenbosch vindistrikt & Kapstaden

Dag 1 – Johannesburg

Dag 4 – Krügerparken

Vid ankomst till Johannesburg möts ni av er guide. Resan börjar med
en rundtur av Pretoria, en av landets tre huvudstäder tillsammans med
Kapstaden & Bloemfontein. Staden kallas också jakarandastaden p g a
alla jakarandaträd som blommar där i oktober/november. Vi besöker
”Union Buildings” – Sydafrikas regerings administrativa högkvarter samt
Voortrekker Monumentet (boerhistoria). På eftermiddagen ankommer
vi till Cultural Village där ett uppträdande väntar följt av middag.
Övernattning: Cultural Village eller liknande, inkl middag & frukost.

Väckning i gryningen. En hel dag i parken för att spåra efter djur från
vår buss. Övernattning: Skukuza Camp eller liknande inkl frukost, Kruger
National Park.

Dag 5 – Krügerparken – Ingwe Private Game Reserve
Efter frukost förtsätter resan mot Ingwe Game Lodge utanför
Hoedspruit dit vi ankommer i tid för lunch.

På eftermiddagen beger Ni er ut på safari i en öppen 4-hjulsdriven
Landrover/cruiser. Efter ett par timmars körande stannar man för att
njuta av den vackra solnedgången. Samtidigt serveras dricka och snacks
varefter man kör vidare till lodgen i mörker då man har chansen att se
nattdjuren med hjälp av starka lampor. Middag serveras på lodgen.

Dag 2 – Johannesburg – Panorama Route – Graskop

Efter en tidig frukost styr vi kosan österut mot ”Panorama Route”
som slingrar sig genom vackra omgivningar – en bussresa på ungefär
4 timmar. Här besöker vi Pigrims Rest, en gammal guldgrävarstad samt
höjdpunkter som ”Blyde River Canyon” och ”Bourkes Luck potholes”.
Övernattning: Graskop Hotel eller liknande inkl middag & frukost,
Graskop.

Övernattning: Ingwe Game Lodge eller liknande, inkl helpension och 2
game drives.

Dag 6 – Ingwe Private Game Reserve - Port Elizabeth

Dag 3 – Graskop – Krügerparken

Tidig morgonsafari föjlt av frukost och utcheckning. Det är en ca 5
timmars bussresa tillbaka till Johannesburgs ﬂygplats varifrån vi ﬂyger
vidare till Port Elizabeth (ca 11⁄2 timmar ﬂygresa). Vid ankomst till Port
Elizabeth blir vi mötta av vår nye chaufför (guiden ﬂyger med ifrån
Johannesburg) som kör oss till vårt hotell. Övernattning: Brookes Hill
Suites eller liknande inkl frukost, Port Elizabeth.

Idag står den välkända Krügerparken på programmet. Parken
etablerades 1898 och sträcker sig 350 km från norr till söder längs
Mocambiques gräns. Det ﬁnns ingen annan park i Afrika som har
en sådan artrikedom som Krügerparken. Det är här ni har chans att
möta Afrikas vilda djur. Under dagen gör vi en safari i vår buss. Har vi
tur ser vi några av de s.k Big 5, lejon, leopard, elefant, noshörning och

1.

Dag 7 – Port Elizabeth
– Knysna

som kallas Seal Island. Från Hout Bay
fortsätter resan utmed Chapmans
Peak Drive, en naturskön sträcka längs
med kusten, vidare mot Kommetjie,
Scarborough och Cape Point
naturreservat. På vägen hem stannar
ni vid Boulders Beach känd för sin
Pingvin koloni.Innan ni släpps av vid Ert
hotell besöker Ni den vackra botaniska
trädgården i Kirstenbosch.

Efter frukost reser vi vidare via
Tsitsikamma skogen till den lilla
trevliga staden Knysna. Knysna är
vackert belägen vid en stor lagun
och är en utmärkt utgångspunkt
för att uppleva Garden Route som
detta område populärt kallas. Ett
område med urskogar, milsvida
badstränder, en kustlinje med vilda
klippformationer och blå laguner
Övernattning: Knysna Hollow eller
liknande inkl frukost, Knysna.

Dag 8 – Knysna

Frukost på hotellet. På förmiddagen besöker vi en ostronodlingfarm där
vi får smaka lite ostron och vin. På eftermiddagen tar vi en båttur över
till Featherbed Nature Reserve där vi får en guidad tur av reservatet (till
fots). I Knysna ﬁnns även en trevlig hamn s k Waterfront med lite affärer
och restauranger. Övernattning: Knysna Hollow eller liknande inkl frukost,
Knysna.

Dag 9 – Knysna – Hermanus

Eftermiddagtur till Table Mountain,
Kapstadens centrum & Bloubergstrand:
Ni blir upp hämtade från Ert hotell för
en halvdagstur med engelsktalande guide. Utsikten från toppen av den
1086 meter höga Table Mountain är otroligt spektakulär. Vyn sträcker
sig ut över staden, stränderna, havet och bergen. Om Ni vill åka upp till
toppen med linbanan kostar det ca 130 SEK/pp tur & retur. Linbanan är
stängd om det är dåligt väder eller för kraftig vindstyrka. Turen fortsätter
igenom Kapstadens centrum där ni kör förbi parliamentet, Rådhuset och
Kapstadens fort. Ni besöker även Bo-Kaap, det traditionella Cape Malay
Quarter, Greenmarket Square samt District Six. Turen avslutas med
Bloubergstrand där ni kan få bra foto möjligheter över Kapstaden och
Taffelberget.
Robben Island: Turen avgår varje timme från Clock Tower i V&A
Waterfront och tar ungefär 3 timmar inklusive färjan till ön som tar
mellan 30- 45 minuter. I 400 år har Robben Island varit en “fängelseö”
för människor som varit utanför samhället, utstötta och politiska fångar.
Av alla fångar som varit inkvarterade på ön är den mest kända Nelson
Mandela, som tillbringade mesta delen av sina 27 fängelseår på Robben
Island. Från ön har du en helt fantastisk utsikt inte bara över ön utan
också över Table Bay och Cape Town. Guidningen på ön görs av f.d.
fångar. Turen bör förbokas

Idag styr vi kosan mot Hermanus, staden mest känd för alla valar som
använder viken för att kalva under vintern/vår (juli – november).
Övernattning: Windsor Hotel eller liknande inkl frukost.

Dag 10 – Hermanus – Stellenbosch

Frukost på hotellet. Förmiddagen till eget förfogande för att upptäcka
Hermanus. Efter lunch reser vi vidare längs den vackra kustvägen
förbi Kleinmond och Gordons Bay och sedan vidare till Stellenbosch.
Övernattning: Stellenbosch Hotel eller liknande inkl frukost.

Halvdag Townshiptur: En tur som ger inblick och interaktion med de
alla de olika kulturer,samhällen och människor i vår regnbågsnation.
Se vardagslivet i den svåra miljön men också känn av befolkningens
optimism och framgångar. I Townshipsen spelar alla en stor roll i
samhället, såsom traditionella healers, marknader, barer (s.k. shebeens)
och kyrkan. Rundturen inkluderar townshipsen Langa, Guguletu och
Khayelitsa. Upplev gatuförsäljarna, enkla barer som serverar öl och lokal
afrikansk mat och kanske afrikansk musik. Detta är Afrika!!!

Dag 11 – Stellenbosch - Kapstaden

Hela dagen tillägnas en resa genom vindistriktet Stellenbosch, med
besök på vingårdar där man har chansen att provsmaka Sydafrikas
goda viner. Vi äter lunch på en av gårdarna. På eftermiddagen når vi
Kapstaden, en av världens vackraste städer med det ståtliga Taffelberget
i bakgrunden. Övernattning: Cape Diamond Hotel eller liknande, inkl
frukost. Dagen inkluderar även lunch.

Dag 12 - 1 4 Kapstaden

Dag 15 – Kapstaden - Skandinavien

31⁄2 dagar till eget förfogande i Kapstaden. Ni kan välja mellan följande
höjdpunkter.

På eftermiddagen möts vi för en transfer till Kapstadens ﬂygplats och vår
hemresa påbörjas. Slut på programmet. Tilläggsprogram: Varför inte
ta en tur upp till Victoria Falls som en bra avslutning eller begynnelse på
resan. Se sidor 12, 13 och 14 - paketresor 11 a, b, c för mer information.

Heldagtur till Cape Point: Ni blir upp hämtade från Ert hotell för en
heldagstur till Cape Point med engelsktalande guide. Denna tur tar Er
till Hout Bay, där Ni har chansen att åka på en båttur till en sälkoloni
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Paketresor:

V
PAKETRESOR

i har tagit fram ett urval moduler som antingen kan köpas självständigt eller i kombination med övriga resor från listan. Välj fritt från
respektive modul för att sätta ihop er kompletta drömresa i Sydafrika.

1. Kapstaden - 3 Nätter
2. Winelands - 2 Nätter Self-drive
3. Garden Route - 4 Nätter Self-drive
4. Eastern Cape Safari - 2 Nätter Self-drive
5. Kwazulu Natal, Bush & Beach - 5 Nätter
6. Johannesburg - 2 Nätter
7. Madikwe Game Reserve - 2 Nätter Safari
8. Panorama Route - 2 Nätter Self-Drive
9. Greater Kruger Park Safari - 2 Nätter
10. Entabeni Game Reserve - 2 Nätter Safari
11a. Victoriafallen - 2 Nätter
11b. Victoriafallen & Chobe 4 nätter
11c. Victoriafallen, Chobe & Okavangodeltat
6 nätter

P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8
P. 9
P. 10
P. 11
P. 11
P. 12
P. 13
P. 13

1. Start Paket Kapstaden
Dag 1 – Kapstaden

På vägen hem stannar ni vid Boulders Beach känd för sin
pingvinkoloni (inträde ej inkluderat) varefter lunch på lämplig
restaurang (lunch ej inkluderat).
Innan ni släpps av vid Ert hotell besöker Ni den vackra botaniska
trädgården i Kirstenbosch.
Övernattning på valt
hotell.

Välkommen till Kapstaden,
en av världens vackraste
städer. Vid ankomst
möts ni på ﬂygplatsen
och blir körda till Ert
hotell. På eftermiddagen
blir Ni upphämtade
för en stadsrundtur (EJ
privat) Turen inkluderar Table Mountain, stadens centrum och
Bloubergstrand varifrån man kan njuta av en fantastisk vy över
Kapstaden och Table Mountain.
Obs – Priset för linbanebiljetten inkluderas ej i paketpriset då ingen
återbetalning kan göras om linbanan är stängd på grund av dåligt
väder. Biljetten kan köpas på plats och kostar ca R130 pp tur och
retur. Övernattning på valt hotell.

Dag 2 – Kapstaden

Dag 3 – Kapstaden

Frukost på Ert hotell. Ni blir
upphämtade från Ert hotell
för en heldagstur till Cape
Point med engelsktalande
guide samt andra turister.
Denna tur tar Er till Hout Bay,
där Ni har chansen att åka
på en båttur till en sälkoloni
som kallad Seal Island (ingår
ej i turen och betalas på plats). Från Hout Bay fortsätter resan utmed
Chapmans Peak Drive, en naturskön sträcka längs med kusten, vidare
mot Kommetjie, Scarborough och Cape Point naturreservat.

Frukost på ditt hotell. En
dag till egna aktiviteter,
förslag - Besök V&A
Waterfront med många
affärer, restauranger och
pubar. Det är också här
som båtarna till Robben Island avgår. Ön är mest känd för att vara
en fängelseö och öns mest kände fånge var Nelson Mandela som
spenderade de ﬂesta av sina 27 år i fängelse här på Robben Island.
För att boka Er resa till ön - prata med Er hotell personal eller en
resebyrå vid ankomst. Two Oceans Aquarium, som även denna ligger
i Waterfront, är väl värt ett besök och är utsedd till en av de bästa
akvarierna i världen. Övernattning på valt hotell.
Kapstaden har många spektakulära golfbanor inkl Steenberg GC,
Milnerton GC (i bild) och Royal Cape GC som är Sydafrikas äldsta
bana.

Dag 4 – Utcheckning

Frukost på ditt hotell. Kombinera detta paket med följande: 2 nätter
self drive Winelands paket. Och / eller 4 nätter self drive Garden
Route paket.
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5 stjärnigt alternativ:
The Commodore Hotel,
beläget i V&A Waterfrontområdet
med några minuters promenad
till shopping, restauranger mm.
Hotellet har ett marint tema i sin
design och inredning.

4 stjärnigt alternativ:
Cape Milner, ett trendigt hotell
i Tamboerskloof, som ligger ett
fåtal minuter resa med bil från
stadskärnan. Hotellet erbjuder
gratis bussresa till V&A Waterfront.

Guest House alternativ:
Brenwin Guest House,
ett trevligt litet guest house beläget
i Green Point nära V&A Waterfront.

Hotell - Kapstaden

3 stjärnigt alternativ:
Park Inn Greenmarket Square,
ett komfortabelt hotell som ligger
i hjärtat av Cape Town mitt emot
den afrikanska marknaden på
Greenmarket Square, vilken har
öppet 6 dagar i veckan..

2. 2 Övernattningar Self-Drive Winelands
Dag 1 – Stellenbosch
Hämta ut Er hyrbil från kontoret i Kapstaden eller på kontoret på Kapstaden ﬂygplats. Alternativt
få den levererad till ert hotell mot en extra kostnad. Inkluderat i paketet är 2 dagars hyra Grupp
P , Toyota Yaris sedan eller liknande. Stellenbosch ligger bara 45 minuters resa från Kapstaden.
Förutom att vara en universitetsstad med den bäst bevarade Cape Dutch arkitekturen är
Stellenbosch också en av Sydafrikas främsta vinområden. Kör ut i de vackra omgivningarna
och stanna vid några vingårder och provsmaka de goda vinerna. Exempel på bra vingårdar i
Stellenbosch vinområde: Rust-en-Vrede, Kanonkop, Thelema, Rustenburg. Övernattning på valt
hotell inkl frukost.
Dag 2 – Stellenbosch / Franschoek
Frukost på hotellet. Franschoek ligger inte långt ifrån Stellenbosch och erbjuder bra vingårdar väl
värda ett besök. Franschhoek är känt för sina restauranger där det bl a serveras utmärka franska
rätter. Exempel på bra vingårdar i Franschhoek området: La Motte, Boschendal, L’Ormarins.
Övernattning på valt hotell inkl frukost.
För alla golfare så erbjuder vindistrikten många bra golfbanor inkl. De Zalze GC, Erinvale GC,
Stellenbosch GC och den av Jack Nicklaus designade Pearl Valley GC (i bild).
Dag 3 – Utcheckning
Frukost på hotellet innan utcheckning. Kör till Kapstaden för att lämna bilen på hyrbilskontoret i
stan eller på ﬂygplatsen. Alternativ kan ni behålla bilen om Ni vill fortsätta längs Garden Route.

5 stjärnigt alternativ:
Village at Spier, ett populärt
hotell konstruerat som en liten
medelhavsby. Det ﬁnns mycket att
se och göra på Spier t ex:
Vinprovning, Moyo restaurant,
Gepard Rehabiliterings center

4 stjärnigt alternativ:
Devon Valley Hotel, som ligger
utanför Stellenbosch med en egen
vingård.

Guest House alternativ:
Knorhoek Guest House,
ett rofyllt och komfortabelt guest
house som som ligger mitt i de
vackra vinområdena, ca 7 kilometer
från staden Stellenbosch.

Hotell – Winelands

3 stjärnigt alternativ:
The Stellenbosch Hotel,
som ligger mitt i staden på den
historiska Dorpstraat.
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3. 4 Övernattningar Self-drive Garden Route
Dag 1 – Oudtshoorn
Om er resa längsmed
Garden Route startar
ifrån Kapstaden, hämta
upp er hyrbil antingen
från hyrbilskontor i
staden eller från kontor
på ﬂygplatsen. Alternativt
kan bilen levereras till
Ert hotell mot en extra
kostnad. Inkluderat i
paketpriset är bilgrupp P
(Toyota Yaris sedan eller
liknande) i 5 dagar. Om er resa påbörjas från vindistriktet så behåller
ni den bil ni redan har. Den väg vi rekommenderar till Oudtshoorn
är den mycket vackra Route 62 (R62). Det är uppskattningsvis 35
- 40 mil till Oudtshoorn och tar ca 5 timmar att köra. Besök en av
alla strutsfarmar som ﬁnns i närheten - ex. The Safari Ostrich Farm.
Övernattning på Ert valda hotell.
Dag 2 – Knysna
Frukost på ditt hotell. 3 mil
utanför Oudtshoorn ligger
de världsberömda Cango
Caves. Bli hänförd av deras
storlek och form när du
besöker dessa vackra
grottor. Nära grottorna
ﬁnns Cango Caves Wildlife
ranch där man om man är
modig kan dyka i bur med
krokodiler. Efter lunch fortsätter ni er resa mot George och vidare
längs kusten till Knysna. Det är ca 15 mil dit. Knysna ligger i hjärtat av
Garden Route och är en vacker kuststad med naturlig urskog längs
ena stadssidan och en lagun på den andra sidan. Lagunen möter upp
med havet mellan klipporna Knysna Heads. På eftermiddagen kan ni
ta en promenad genom hamnområdet och/eller det nya området
Thesen Island.
Dag 3 – Knysna
Frukost på Ert hotell. Förslag på aktiviteter - The Outeniqua Tjoechoo är ett ånglok som åker längs den spektakulära kuststräckan
mellan Knysna och George. På eftermiddagen kan ni gå ombord
på. The Featherbed Experience, en båttur på Knysna lagunen som
tar er till Featherbed Nature Reserve där man kan ta en härlig

promenad i de vackra
omgivningarna. Här krävs
bra promenadskor. Lunch
intas i reservatet. Turen
bokas på plats.
Garden Route är vällkänt
som en paradis för golfare.
Välj ifrån följande banor
i väldsklass - Pezula GC
(i bild) och Simola GC i
Knysna, Plettenberg Bay GC och Goose Valley GC i Plettenberg Bay
och George GC och Oubaai GC i och utanför George
Dag 4 – Knysna
Frukost på Ert hotell. Res österut
mot Plettenberg Bay och vidare
till Tsitsikamma National Park.
Parken är ett marinreservat och
ett perfekt ställe för en oförglömlig
promenad längs den vackra kusten.
Testa Ert balanssinne när Ni går
över hängbron Storm River. För de
som vågar ﬁnns chansen att hoppa
världens högsta bungee jump från
Bloukrans River bron på ca 183 m.
höjd. Man kan också gå och se på
när bungee hopparna kastar sig ut
ifrån bron. Om du inte vågar hoppa så kan man prova den ﬂygande
räven (ﬂying fox) - en jättestor glidare som tar dig över passet från
ena klippan till den andra. En annan aktivitet som är värd att pröva är
Canopy tour , där man svingas från träd till träd i en skog med endast
inhemska träd.
Dag 5 – Utcheckning
Frukost på hotellet och sedan utcheckning. Kör antingen till George
airport (den närmsta ﬂygplatsen) eller tillbaka till Kapstaden och
lämna er hyrbil antingen på kontoret inne i Kapstaden eller på
ﬂygplatskontoret. Alternativt kan Ni behålla hyrbilen för vidare resa:
2 nätter self-drive Eastern Cape Safari paket - eller 5 nätter Kwazulu
Natal Bush och Beach paket.
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Hotell – Garden Route

3 stjärniga alternativ:
Riempie Estate, Oudtshoorn. vid
utkanten av staden ligger detta
komfortabla hotell. Man bor i s k
rondavels, runda rum vanligtvis med
grästak

Knysna Hollow - ett charmigt hotell
som ligger endast några få minuter
med bil från stadens centrum.

5 stjärniga alternativ:
Rosenhof, Oudtshoorn,
är ett vackert litet country hus med alla
bekvämligheter Ni behöver, plus lite till.

The St James Hotel - Knysna, är ett
exklusivt privatägt 5 stjärnigt Country
House Hotel, som ligger unikt precis vid
Knysna lagunens strandkant.

4 stjärniga alternativ:
The Queens Hotel, Oudtshoorn.
detta historiska hotell är beläget i
stadens centrum.

Guest House alternativ:
La Plume Guesthouse, Oudtshoorn.
- denna bedårande viktorianska
byggnad daterad till år 1902 erbjuder
exceptionell gästvänlighet, service och
personal.

Protea Hotel, Knysna Quays, Knysna,
perfekt läge i Knysna’s hamnområde
med vackra vyer över lagunen.

Cunningham’s Island Guest House,
Knysna - erbjuder boende i ett
strandhus med avkopplande atmosfär.
Personalen är både kunnig och vänlig.

4. 2 Övernattningar Eastern Cape Safari
Dag 1 – Eastern Cape Safari
Sedan 1994 har Eastern Cape blivit en populär destination för safari,
mycket tack vare närheten till Port Elisabeth och i och med detta ett
bra avslut efter en resa längst Garden Route. Det är även ett malariafritt
område. Även om det inte helt ger den äkta “bush”upplevelse som man
ﬁnner både i den stora Krugerparken och Madikwe reservatet, så ger
det ändå ett otroligt tillfälle för de som vill uppleva en Safari utan att
behöva resa så långt bort. Se nedanför vilka olika reservat som ﬁnns i
området. Sent på eftermiddagen åker ni på en safari (game-drive) i en
öppen fyrhjulsdriven bil. Efter några timmars körning görs ett stopp och
ni får uppleva en spektakulär solnedgång samtidigt som ni bjuds på dricka
och snacks. Resan tillbaka till lodgen körs i mörker och man använder sig
av starka lampor för att med lite tur få syn på några av de svårﬂörtade
nattdjuren. Om vädret tillåter serveras middag under Afrikas stjärnor.
Övernattning på vald lodge.

Dag 2 – Eastern Cape Safari
Morgon safari följd av sen frukost. Fri tid där ni antingen kan ligga vid poolen eller läsa en
god bok Afternoontea följt av en eftermiddagssafari. En storslagen middag väntar Er än
en gång då Ni kommer tillbaka till er lodge. Övernattning på vald lodge.

Dag 3 – Utcheckning
Tidig morgonsafari följt av frukost. Efter utcheckning kör tillbaka till Port Elisabeth i tid för
ert ﬂyg hem eller alternativt starta er resa tillbaka till Kapstaden.
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Lodges – Eastern Cape

3-stjärnigt alternativ:
Kariega Lodge, Kariega Game
Reserve. Lodgen ligger på en höjd
med vacker utsikt över Kariegas
ﬂoddal. Man kan inte komma
naturen mycket närmare än så
här i denna underbara Afrikanska
vildmark. Lodgen ligger i hjärtat
av ett området som på 1820-talet
befolkades av brittiska invandrare,
vanligtvis “arbetslösa” soldater efter avslutningen av Napoleonkrigen.
Kariega erbjuder lyxigt boende i lodger som har fått pris för sin
arkitektur. Lodgen erbjuder även ett antal aktiviteter såsom safaris,
vandringar, ﬁske, fågelskådning, kanotfärder, mountain biking och
kryssningar med Kariega Queen.
4 stjärnigt alternativ:
Lalibela Game Reserve. Välj
bland följande lodger- Mark’s
Camp, Lentaba Lodge, Tree Tops
and Idwala Lodge Lalibela Game
Reservat ligger i provinsen Eastern
Cape vilket gör att det inte bara är

malariafritt utan täcker även 5 olika ekosystem, vilket resulterar i ett
överdåd av ﬂora och fauna.
De tre huvudsyftena för all safari är djur-skådning, boendet och
måltiderna. På Lalibela gör dom allt för att kombinera dessa tre
viktiga ingredienser så att deras gäster skall få en oförglömlig
upplevelse.
5 stjärnigt alternativ:
Shamwari Game Reserve
Välj bland följande lodger Bushmans River Lodge, Long Lee
Manor, Riverdene Lodge, Eagles
Cragg and Bayethe Shamwari är
ett förverkligande av en mans
dröm och en framgång tack vare
många människors djupa engagemang. Här vill man försöka bevara
en svunnen tids sätt att leva. Shamwari är djupt rotad i historien
om nybyggarna då en mängd vilda djur strövade omkring fritt över
enorma områden. Det 20.000 hektar stora reservatet kan idag ståta
med sina 5 ekosystem vilket möjliggör ett ﬂertal olika arter av växter,
djur och fågelliv Djupt rotat i historien om 1820 års invandrare och
daterat till den tiden då de ﬂesta landskapen var vilda i sin frihet.
Det här är det ultimata Afrikanska äventyret och är kopplat till en
bevarande och ansvarsfull turism.

5. 5 Övernattningar KwaZulu Natal
Dag 1 - Umhlanga Rocks
Välkommen till den mångkulturella staden Durban, som är Afrikas
största hamnstad. Vid ankomst blir ni mötta och körda till Ert hotell i
Umhlanga Rocks. Eftermiddagen spenderas på egen hand.
Övernattning på Ert valda hotell med frukost.
Dag 2 - Umhlanga Rocks
Frukost serveras på Ert hotell.
Umhlanga Rocks är känt för
sina stränder och här kan
man bada i den varma Indiska
Oceanen. Njut av en dag på
stranden där du kan passa på
att läsa en god bok eller sitt
bara och betrakta strandlivet
med vågorna som slår in mot
stranden och med ﬁskare som
står och slänger ut sina nät i
havet.
Dag 3 - Umhlanga Rocks
Frukost på Ert hotell.
Heldag i Durban och
uShaka Marine World tour.
Rundturen inkluderar: Marine
Parade Drive (Durbans
strandpromenad lär sig mer
omRickshaw dragare och
hamnen; Vasco da Gamas
stora Ur; Universitetet i
Natal; Botaniska trädgården;
och den färgfyllda ‘Indian Market’. Efter lunch kan man gå på en s k
‘Edutainment Tour’ (educational entertainment) på uShaka Marine
World (inte inkluderat) där man lär sig om det marina livet i Atlanten
och Indiska Oceanen. De har även delﬁn, säl och pingvin- uppvisning
där man samtidigt lär sig något om de olika arterna. Sea World och
Dolphin World består av ett saltvattensakvarium med inomhus/
utomhus displayer och utställningar, ett skeppsvrak och Afrikas största
Delﬁnarium. Övernattning på Ert valda hotell med frukost.

Dag 4 - Safari
Efter frukost blir Ni körda
till antingen Hluhluwe Game
Reserve eller Mkuzi Game
Reserve för en heldagssafari.
Den första sträckan går
delvis längs havet men
sedan svänger vägen in mot
land och man åker förbi
skogsplantager och små
byar. Det är en fantastisk
grönska längs med hela
vägen och stora härliga skogar med inhemska träd. Hluhluweparken
har ett vackert böljande landskap medan Mkuzi är mera plant.
Båda parkerna med ett fantastiskt utbud av inhemsk ﬂora. Vid
ankomst får ni ett varmt välkomnande av den lokala befolkningen. På
eftermiddagen åker man på en safari från en öppen safaribil. På vägen
stannar man för att se solen gå ner och passar samtidigt på att dricka
något gott. Middag serveras på ert hotell/lodge.
Dag 5 - Safari
Morgon safari följs av
brunch. Förutom the big 5
- noshörning, elefant, leopard,
lejon och buffel ﬁnns det
ett stort antal andra vilda
djurarter som kan fascinera
besökaren. Njut av en
rofylld lunch under Afrikas
varma sol, vilket följs av en
eftermiddagssafari i öppen
safaribil. Middag på lodgen som serveras antingen i en s k ‘boma’ där
man sitter utomhus (om vädret tillåter) under Afrikas
stjärnspäckade himmel runt en eld, eller i matsalen.
Dag 6 - Utcheckning
Du åker på en tidigt morgonsafari som följs av brunch innan det
är dags att checka ut. Ni blir sedan körda till Durban International
Airport för ﬂyg till Johannesburg.
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och man kan antingen äta sin mat
i en s k ‘boma’ där man sitter vid
bord runt en lägereld under en
stjärnklar himmel eller i matsalen,
ett stort tält uppgjort för detta
ändamål. Utan att äventyra lyx och
bra service så erbjuder boende i
tält en fantastisk närhet till naturen.
Alla tält har en veranda från var
man kan beskåda djur och fåglar och ett rymligt badrum med en
dusch. Både safariturerna (i bil) och bushpromenaderna är vägledda
av mycket kunniga guider och sk ‘trackers’ (spårare). Game drives
görs i öppna bilar. bushpromenaderna är vägledda av mycket kunniga
guider och sk ‘trackers’ (spårare) som kan tillhandahålla sina gäster
en bättre förståelse och kunskap för de vilda djuren. Obs- Inga barn
under 12 år på Thanda Tented Camp.

4 stjärnigt alternativ:
The Boathouse Hotel, Ballito
- ligger idealiskt vid Ballito`s strand
och erbjuder ett komfortabelt
boende med god service.

- ochPhinda Forest Lodge, Phinda
Private Game Reserve - ligger i
den frodiga Maputaland regionen
i norra KwaZulu-Natal och är ett
reservat på 18 500 hektar. Det rika
djurlivet inkluderar Afrika’s Big Five:
lejon, leopard, elefant, noshörning
och buffel och över 380 fågelarter.
Phinda ligger avskilt i en sandskog
och består av 16 privata rum i japansk stil, uppbyggda på pålar, en
härlig pool, en lyxig matsal, härliga sittplatser och en stor veranda
med panoramautsikt över slättlandet där man kan sitta och se djuren
passera förbi.

Hotell & Lodges – KwaZulu Natal

3 stjärnigt alternativ:
Protea Hotel Umhlanga, Ligger mitt
i Umhlanga Rocks med bara några
minuters promenadväg till standen.
Hotellen har ett ett brett urval av
olika typer av rum alla med satellit
TV, modem och uttag för bärbara
datorer. luftkonditionering, kassaskåp
på rummet och kök. De ﬂesta rum
har utsikt över Indiska Oceanen.
www.proteahotels.com
- ochZululand Tree Lodge, Ubizane
- Lodgen ligger omgivet av en ‘Fever
Tree’ skog endast ca 3 timmars resa
från Durban. Zululand Tree Lodge
ligger i hjärtat av Zululand och
boendet består av 24 små hus som
är byggda på pålar. Lodgen ligger
i Ubizane reservatet, granne med
Hluhluwe/Umfoloziparken som är kända för sina noshörningar. På en
av de dagliga safariturerna från Zululand Tree Lodge kör man in till
Hluhluwe/Umfoloziparken. Den andra körs i deras eget reservat.

5 stjärnigt alternativ:
Teremok Lodge, Umhlanga Rocks
- Teremok är det ryska ordet för
tillﬂyktsort och trots närheten till
stranden och andra aktiviteter är
detta en oas med vacker utsikt
över de vackra trädgårdarna.

Thanda Tented Camp, Thanda Private Game Reserve - - Svenskägt
och beläget 23 km norr om Hluhluwe i norra delen av Zululand,
Thanda Private Game Reserve är en hyllning till Zulubefolkningen
och deras rika kultur. Här kan man lära sig mycket om befolkningens
historia och traditioner. Tälten har byggts på en sluttning med en
spektakulär utsikt över reservatet som ger sina gäster en äkta bush
upplevelse. Lägret har ingen elektricitet utan endast gas och fotogen

6. Start Paket Johannesburg
Dag 1 – Johannesburg
Ankomst till Johannesburg International Airport, där du blir mött och körd till ditt hotell. Vid
lunchtid blir ni upphämtade från ert hotell för att resa till Gold Reef City (entree ingår inte i priset).
Här kan man delta i en Heritage Tour som inkluderar en tur av Gold Reef City, en stad byggd
som en kopia på hur Johannesburg såg ut förr i tiden, ett besök ner i de gamla guldgruvorna, en
demonstration hur man vaskar guld och ett dansuppträdande (tisdag-söndag).

Dag 2 – Johannesburg
Frukost på hotellet. Efter frukost blir du hämtad från ditt hotell för en heldagstur till Soweto och
Apartheidmuseet. Turen ger en glimt av livet i Soweto, de hus som Nelson Mandela och Desmond
Tutu bodde i förr, Hector Peterson monumentet, Chris Hani Baragwanath sjukhuset och olika
project som håller på och utvecklas i området. Inkluderat är även ett besök på Apartheid museet.
Vilakazi Street - den enda gatan I världen som hyst två Nobelpristagare!!

Dag 3 – Johannesburg / Utcheckning
Efter frukost blir Ni körda till Johannesburg International Airport för ﬂygresa eller alternativt kan Ni
fortsätta er resa enligt följande alternativ: 2 nätter Madikwe Game Reserve safari paket. -eller- 2
nätter Greater Kruger Park safari paket.
och / eller- 2 nätter self-drive Panorama Route paket -och / eller- 2 nätter Entabeni Game Reserve
paket.

8.

med lätthet kan nå affärs och
nöjescentrum som t ex Sandton
och Sandton Convention Centre.
Hotellet är också anslutet till
Village Walk Shopping Complex
komplett med restauranger, kafeer,
10 biografer, affärer, butiker, en mini
marknad och jazzkrogen ‘Blues
Room’.

Hotell – Johannesburg

3 stjärnigt alternativ:
City Lodge Katherine Street,
Sandton - Parkliknande trädgårdar
fyller hotellets innergård och bidrar
till till den härliga atmosfären. Detta
framhävs också av poolen som är
byggd som om den var en del av
salongen. Hotellet har både ett
mini-gym och en egen restaurang.
Det ligger bra till nära motorvägen M1 och det är lätt att ta sig till
alla de stora lederna. Hotellet ligger 3 minuters bilresa från Sandton
City, Nelson Mandela Square och Village Walk där det ﬁnns en
mängd restauranger och butiker. Det tar cirka 30 minuter att köra till
Johannesburgs ﬂygplats. Alla rum har badrum med både badkar och
dusch.

5 stjärnigt alternativ:
The Michelangelo Hotel, Sandton tillhör Leading Hotels of the World.
Hotellet är byggt i renaissancestil
och ligger i själva Sandton City med
butiker och restauranger bara en
trappa ner. Sandton City har även
både biografer och en teater. Michelangelo är ett elegant hotell med
mycket hög servicenivå.

4 stjärnigt alternativ:
Balalaika Hotel, Sandton - ett privatägt hotell etablerat 1949.
Ligger mitt i Sandton i Johannesburg’s norra del vilket gör att man

7. 2 Övernattningar Madikwe Game Reserve Safari
Dag 1 – Safari
Ni blir hämtade antingen från Johannesburg International Airport
eller från ert hotell i Johannesburg för att bli körda till Madikwe
Game Reserve.
Det 75 000 hektar stora Madikwe Game Reserve är malaria-fritt
och beläget i den nordvästra provinsen av Sydafrika som gränsar till
Botswana. Det tar cirka 4-5 timmar att köra från Johannesburg och
delar av vägen kör man genom mycket vackra landskap. Reservatet
hyser de s k “Big 5” lejon, leopard, noshörning, elefant och buffel men
även vildhundar, geparder och ett stort antal andra djur och fåglar.
En enorm växtlighet och olika ekologiska zoner gör att en mängd
olika arter drar sig hit till Madikwe Game Reserve. Ankomst lagom
till lunch. På eftermiddagen beger Ni er ut på safari i en öppen 4hjulsdriven Landrover/cruiser. Efter ett par timmar safari stannar man
för att njuta av den vackra solnedgången. Samtidigt erbjuds man på
dricka och snacks varefter man kör vidare till lodgen i mörker. Då
har man har chansen att se nattdjuren med hjälp av starka lampor.
Övernattning på vald lodge.

High tea följs av en eftermiddagssafari. En utsökt middag serveras på
kvällen på er lodge. Övernattning på vald lodge.

Dag 2 – Safari

Dag 3 – Utcheckning

Lodger – Madikwe

Tidig morgon ger Ni er ut på
safari varefter frukost serveras.
Efter frukost har man några
timmar att spendera på egen
hand. Varför inte läsa en bok
eller ta ett dopp i poolen.
4 stjärnigt alternativ:
Buffalo Ridge Safari Lodge,
Buffalo Ridge Safari Lodge är
beläget på Tweedepoortåsen
med härliga vyer över västra
delen av Madikwe Game
Reserves slätter. Lodgen har
8 sviter,var och en med egen
veranda varifrån man kan
beskåda djuren. För att ge en känsla av närheten till naturen har
man i sin inredning använt sig av naturens egna färger både i textil
och färg. Närheten får man även genom de stora skjutdörrarna som

Ni ger er åter igen ut på en tidig morgonsafari. Gryning och
skymning är de tider då djuren är som mest aktiva och man har
därför större chans att se dom. Efter utcheckning blir ni hämtade på
er lodge och körda tillbaka till Johannesburg för vidareﬂyg hem.

ﬁnns i varje rum som förenar inomhus med utomhus. Sviterna inger
en känsla av både lyx och avskildhet. Ett extra plus med denna lodge
är att den ägs och drivs av lokalbefolkningen i området.
5 stjärnigt alternativ:
Impodimo Game Lodge, ligger
vackert beläget på en klippig
ås och erbjuder superba vyer
över reservatet. Lodgen har 8
sviter alla med glasfasad så man
kommer nära naturen antingen
från sitt rum eller från terassen.

9.

8. 2 Övernattningar Self-drive Panorama Route
Dag 1 – Sabie
Panorama Route är en av de vackraste och mest populära resmålen i
Sydafrika. Rutten går genom norra delen av bergskedjan Drakensberg
och vid bergskedjans nordvästra hörn faller inlandsplatån drastiskt
vilket öppnar upp för fantastiska vyer över låglandet. Paketpriset
inkluderar bil grupp P Toyota Yaris eller liknande i 3 dagar. Upplev
den bildsköna och vackra naturen runt Sabie - en liten landsortstad
som ligger vid det majestätiska Drakensbergen i Mpumalanga
(betyder Platsen där solen går upp) provinsen. Sabie är ett populärt
resmål med vacker natur och fantastiska vattenfall som forsar ner
från de höga bergsklipporna. Övernattning på Ert valda hotell.

Dag 2 – Sabie
Frukost serveras på Ert hotell. Njut av en heldag längst Panorama
Route. Den mest spektakulära vägen är längst med Blyde River
Canyon som kan nås från Graskop via R532. Några kilometer norrut
leder en lite krokig väg till “Gods window” (Guds fönster), där man
får en underbar utsikt över låglandet. Ravinen börjar vid ‘Bourkes
Luck Potholes’ och
slutar vid ‘The Three
Rondavels’. Här har
man från många olika
platser en otrolig utsikt
ner över det 33 km
långa bergspasset.
Bourkes Luck Potholes
är en rad imponerande
bergsformationer som
skapades för miljoner
år sedan av en erosion.
De bisarra hålen tillkom när en kraftig ﬂodvåg forsade över området
och drog med sig en massa sand och sönderfallna klippstycken vilket
i sin tur holkade ur bergspartiet till vad det är idag. Pilgrims Rest är
väl värt ett besök när Ni är i detta område. Detta var en gammal
guldgruvstad och har bevarats precis som den såg ut för 100 år
sedan. Här ﬁnns både hotell, restauranger (ett bra stopp för lunch),
butiker och museer. Återvänd till Ert hotell sent på eftermiddagen.
Övernattning på Ert valda hotell.

Frukost och utcheckning. Kör tillbaka
till Johannesburg och lämna tillbaka
Er hyrbil. Alternativt, behåll din hyrda
bil och kombinera ditt paket med:
Ett 2 nätters Stora Kruger Parken
Safari paket.

Hotell – Panorama Route

Dag 3 – Utcheckning

3 stjärnigt alternativ:
Misty Mountain Lodge, unikt
beläget i det bergiga landskapet
med en fantastisk panorama utsikt.

4 stjärnigt alternativ:
Rissington Inn, En stilfull interiör
och en ledig och informell atmosfär
gör detta hotell till ett perfekt
stopp på väg mot Kruger och är
idealiskt om man vill utforska vad
Mpumalanga har att erbjuda.

5 stjärnigt alternativ:
Lone Creek River Lodge, ligger
omgivet av stora skogar, små
bäckar och vattenfall och erbjuder
både komfort och lyx i hjärtat av
Drakensberg varifrån man med
lätthet kan nå områdets olika
sevärdigheter.
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9. 2 Övernattningar Greater Kruger Park
Dag 1 – Safari

Ni kommer att bli hämtade från antingen Hoedspruit Eastgate
Airport för transport till Gomo Gomo & Motswari eller Nelspruit’s
KMIA ﬂygplats för resa till Sabi Sabi. Greater Kruger Park täcker
över 20000 kvadrat kilometer. Parken är uppdelad i en National
Park (Kruger National Park), som är öppen för dagliga besökare
såväl för de som vill bo över i någon av de s k ‘restcamps’, och i en
privat del som består av privatägda lodger som alla ligger längst
med Krugerparkens västra sida (Kruger tillsammans med de privata
reservaten utgör vad som kallas för Greater Kruger National Park).
Sent 1990-tal togs det höga stängslet bort mellan Kruger National
Park och det privata
reservaten för att utvidga
totalarean av området, vilket
gjorde att djuren ﬁck större
plats att ströva fritt i. Kruger
parken erbjuder fortfarande
den optimala safariupplevelsen här i Sydafrika!
Ankomst lagom till lunch. På
eftermiddagen åker Ni ut på
en safari i en öppen 4x4 Landrovers/cruisers. Efter ett par timmars
safari görs ett stopp för att njuta av solnedgången samtidigt som
det serveras en drink och snacks innan vi ger oss tillbaka till lodgen i
mörkret. Har ni har tur kan ni se några olika nattdjur detta med hjälp
av starka lampor. Övernattning på vald lodge.

Dag 2 – Safari

Lodges – Kruger Park

En tidig morgonsafari följt av en frukost. Efteråt några timmar att
utnyttja på egen hand. Passa på att läsa en bok eller ta ett svalkande
3 Star hotel option:
Gomo Gomo, byggt på
en strandsluttning vid
Nhlaralumiﬂoden i det
prestigefyllda Timbavati
Private Nature Reserve, ett
av Sydafrikas mest välhållna
och naturligt vackra reservat.
Timbavati hyser the Big Five men
har även det vita lejonet som är väldigt ovanligt. Timbavati Game
Reserve är del av Greater Kruger National Park och har alltså inga
staket mellan sig och Krugerparken. Gomo Gomo erbjuder boenden
i både exklusiva tält eller i stugor.
4 stjärnigt alternativ:
Motswari Game Reserve, Motswari (betyder “att skydda och
bevara”) är stolta över att kunna erbjuda sina gäster en unik genuin

dopp i poolen. Lunch eller High tea serveras varefter ni ger er ut på
en eftermiddagssafari. En storslagen middag serveras väl tillbaka på
lodgen.

Dag 3 – Utcheckning

Tidig väckning innan vi kör ut på en morgonsafari som följs av en stor
frukost. Efter utcheckning blir ni mötta och körda till närmsta ﬂygplats
för ﬂyg mot Johannesburg så att Ni hinner med anslutningsﬂyg hem.
Alternativt, om ni har egen bil så kan Kruger kombineras perfekt
med: 2 nätter Panorama Route paket.

bush upplevelse. Motswari är
beläget i Timbavati reservatet.
Motswari är en plats där man skall
kunna vara ett med naturen, där
man skall kunna gå ner i varv och
där man skall kunna få sina krafter
tillbaka.
5 stjärnigt alternativ:
Bush Lodge - Sabi Sabi Game
Reserve, denna privata Game
Lodge erbjuder lyxboende i
världsklass med fantastisk service,
superba måltider och otroliga
möten med det vilt och natur.

10. 2 Övernattningar Entabeni Game Reserve
Dag 1 – Safari
Ni kommer att bli hämtade från antingen Johannesburg International
Airport eller från ert hotell i Johannesburg och körda till Entabeni
Game Reserve. Entabeni Private Game Reserve, ligger i Waterberg
regionen. Ca tre timmars körning från Johannesburg ﬁnns detta
12000 hektar stora malaria-fria reservat som sträcker sig över
5 eko-system. Den övre delen av parken erbjuder majestätiska
bergsformationer och ett vidsträckt slättlandskap. Den nedre delen
av parken är 3 grader varmare än den övre och består av sandig
mark och bush. Nivåskillnaden mellan den nedre och den övre delen

är 600 m. Entabeni erbjuder
ﬂer aktiviteter än bara
safari. Här kan man ﬂyga
helikopter, se på stjärnorna
från observatoriet, åka på en
båttur i solnedgången och
åka Quadbike (fyrhjuling).
Sen eftermiddag åker ni
ut safari i 4-hjulsdrivna
bilar. Efter några timmars
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körning stannar man för att se solen gå ner samtidigt som man tar
en sundowner.. Vi kör tillbaka till lodgen i mörker men med hjälp av
starka lampor så har man chansen att se några av nattdjuren som
lever i parken. Övernattning på vald lodge.
Dag2 – Safari
Tidig morgon ger ni er ut på en morgonsafari varefter frukost
serveras. Efter frukost har man några timmar ledigt och kan passa på
att läsa en bok eller ta ett uppfriskande dopp i poolen. Lunch följt
av en eftermiddagssafari. En utsökt middag serveras väl tillbaka på
lodgen. Övernattning på vald lodge.
Dag 3 – Utcheckning
Morgonsafari följt av frukost. Efter utcheckning blir ni körda tillbaka till
Johannesburg för vidareﬂyg hem.

Lodger – Entabeni

3 stjärnigt alternativ:
Wildside Safari Camp
Lodgen som är byggd mot en
klippvägg erbjuder boende i
lyxiga och komfortabla tält.
Här kan man åka på morgon
och eftermiddagssafari, gå på
guidade naturpromenader,
fågelskåda, göra ett besök
på Pedi Cultural Village & Museum, rida häst, åka på picknick, åka
helikopter och simma i poolen.

egen veranda där man kan se ut över vidderna ger gästerna en
minnesvärd upplevelse.

5 stjärnigt alternativ:
Earthsong Lodge
Denna exklusiva lodge
har 10 lyxiga sviter och en
Honeymoon Svit. Lodgen har
lyckats att på ett storslaget
sätt förena fullkomlig lyx med
Afrikanska bushen.

4 stjärnigt alternativ:
Lakeside Lodge. Lakeside
Lodge ligger vid Lake Entabeni.
Elegant inredda rum med
badrum en-suite och en

11a. 2 Övernattningar Viktoria Fallen
som kör er och eventuellt andra gäster till era hotell. Eftermiddagen
är fri till att upptäcka den lilla staden. Övernattning på Ert valda hotell
/ lodge.

Day 2 – Victoria Falls

Day 1 – Viktoria Fallen
Flyg från Johannesburgs Internationella ﬂygplats (OR Tambo), avgår
på förmiddagen till Victoria Falls. Visum till Zimbabwe kan köpas vid
ankomst om man reser med ett svensk pass och kostar i dagsläget
USD32 per person. På Victoria Falls ﬂygplats möts ni av en chaufför

Efter frukost blir det en
guidad tur av Victoriafallen,
en av världens sju
underverk i naturen. En
promenad genom den
vackra regnskogen leder
upp till fallen, där ni kan
beskåda världens största
i ett fallande sjok vatten.
Här ﬁnns även en staty till
minne av David Livingstone
som ‘upptäckte’ fallen samt många olika arter av fåglar och växter.
På eftermiddagen åker ni på en båttur i solnedgången på Zambezi
ﬂoden. Övernattning på Ert valda hotell / lodge.

Day 3 – Utcheckning
Efter frukost och utchecknings blir ni körda till ﬂygplatsen för ﬂyg
tillbaka till Johannesburg.

12.

11b. 4 nätter Viktoria Fallen & Chobe Nationalpark
Day 1 & Day 2 - se paket 11a sidan 12
Dag 3 – Chobe
Efter frukost och utcheckning blir ni hämtade från ert hotell och
körda till Kasane i Botswana vid Chobeﬂodens strandsluttning. Det
är 75 km från Victoriafallen till Kasane men körtiden kan variera
beroende på hur lång tid det tar att gå igenom Zimbabwes och
Botswanas passkontroll.
Lunch serveras vid ankomst. Eftermiddagsaktivitet: Välj mellan en
båttur på Chobeﬂoden där man har chansen att se både krokodiler,
ﬂodhästar och elefanter som ofta kommer ner till ﬂoden för att
dricka och bada, eller en safari i Chobe Game Reserve. Middag
serveras när ni kommer tillbaka på lodgen. Övernattning på Ert valda
hotell / lodge.

Dag 4 – Chobe

Morgonaktivitet: Safari i Chobe National Park. Chobe National
Park som är Botswanas näst största nationalpark och täcker 10566
kvadratkilometer har en av de största koncentrationerna av djur i

Afrika. Parken är mest känd
för stora elefanthjordar.
Frukost serveras tillbaka på
lodgen. Efter några timmars
fritid då du förslagsvis kan
läsa en bok eller slappa vid
poolen, är det dags för High
Tea varefter vi ger oss ut
på en eftermiddagsaktivitet
- välj mellan en båttur eller
en safari.Middag serveras väl
tillbaka på lodgen.

Dag 5 – Utcheckning

Efter en morgonaktivitet är
det dags för frukost varefter
det är dags att checka-ut.
Transfer tillbaka till
Victoriafallen i tid för ﬂyg till
Johannesburg.

11c. 6 nätter Viktoria Fallen & Chobe och Okavango
Day 1 & Day 2 - se paket 11a sidan 12
Day 3 & 4 - se ovan
Dag 5 – Okavango Delta

Morgonaktivitet följt av frukost och sedan ut-checkning. Ni blir
körda till Kasanes ﬂygplats för ﬂyg till Camp Okavango som ligger i
hjärtat av Okavangodeltat. Okavangodeltat är en av världens största
interiöra vattensystem. I Angolas västra högland ligger källan som har
ett antal biﬂoder som ﬂyter samman och bildar Cubangoﬂoden vilket
i sin tur ﬂyter genom Namibia där den kallas för Kavangoﬂoden innan
den till sist tar sig in i Botswana och blir Okavangoﬂoden. Detta
deltalandskap har ett högt bestånd av djur som annars är ganska
ovanliga som t ex krokodil, röd lechwe (en slags antilop), sitatunga
(en annan typ av antilop), elefant, vildhundar, buffel, wattled crane plus
ett stort antal mer vanliga djur och fågelarter. Eftermiddagsaktivitet:
Safari per båt är en specialite i Okavangodeltat. Det mest populära
sättet att utforska deltats
vattensystem är med en
en s k Mokoro, en inhemsk
kanot utholkad från en
halv trädstam, där man
har en guide som stakar
båten fram med hjälp av
en påle. Man kan även åka
motorbåt på de större
lederna och på lagunerna.
Njut av en god middag
serverad under Afrikas
stjärnfyllda himmel.

Dag 7 – Check-out

Tidig morgonaktivitet (om
tiden tillåter) följs av frukost
och ut-checking. Flyg åter
till Kasane. Ni reser sedan
tillbaka med minibuss till
Victoria Falls, där ﬂyget på
eftermiddagen avgår till
Johannesburg.

Dag 6 – Okavango Delta

Morgonaktivitet följs av frukost. Efter att ha kopplat av några
timmar i skuggan serveras High Tea varefter vi ger oss ut på en
eftermiddagssafari - välj mellan en båttur eller en promenad ut i
naturen. Middag tillbaka på lodgen. Övernattning på Ert valda hotell
/ lodge.

13.

Hotels & Lodges
byggt uppe bland träden med stora öppna ytor från var man kan
sitta och beskåda djuren. Med sina 72 rum alla med badrum en-suite
och privata verandor har lodgen omnämnts i ﬂera internationella
tidskrifter. Victoria Falls Safari Lodge fastställer trenden i Victoria Falls
med sina prisbelönta restauranger The Boma, Place of Eating och
Makuwa Kuwa.

Hotell – Viktoria Fallen

3 stjärnigt hotel:
The Kingdom Hotel
The Kingdom hotel i Victoria Falls är det
hotell som ligger närmast vattenfallet.
Arkitekturen är inspirerad av det stora
Zimbabwe monumentet. Rummen som
ligger mot hotellets baksida ser ut över
en konstgjord sjö som inger en känsla av
att hotellet är byggt precis vid kanten av
sjön. Shopping är endast ett stenkast bort
från The Kingdom. Ingången till Victoria
Falls är bara en 5 minuters promenad
från hotellet. The Kingdom är beläget 20 kilometer från Victoria Falls
International Airport.

5 stjärnigt hotel:
Victoria Falls Hotel
Rummen på Victoria Falls Hotel
är inredda i kolonial stil och ger
en känsla av en förﬂuten tid med
sitt möblemang, konstföremål
och textilier. Moderna faciliteter
så som kassaskåp på rummen,
minibar, morgonrockar, satellit TV
och paraplyer (att användas när man skall besöka Victoriafallen)
blandar sig väl med hotellets annars så gammaldags atmosfär. I den
ursprungliga delen av hotellet ligger deluxrummen och sviterna vilka
erbjuder fantastiska vyer över Victoriafallen och Victoria Falls bron.

4 stjärnigt hotel:
Victoria Falls Safari Lodge
Lodgen är byggd runt ett
vattenhål och är ett mästerverk
i sin design byggt av gräs och
trä. Lodgen inger en känsla av
att man satt i ett enormt hus

Lodger – Chobe

3 stjärnigt
Chobe Marina Lodge
Lodgen ligger i det nordvästra
hörnet av Botswana där de fyra
afrikanska länderna Botswana,
Zambia, Zimbabwe och Namibia
strålar samman. Alla rummen
har moderna faciliteter såsom
luftkonditionering, TV, telefon,
minibar.

Lodger – Okavango

4 stjärnigt
Chobe Game Lodge
Lodgen med 48 rum ser ut över Chobeﬂoden och Capriviﬂodslätten.

4 stjärnig lodge
Camp Okavango
Camp Okavango är beläget på en enslig ö i hjärtat av
Okavangodeltat. Inkvartering i intima tält med alla bekvämligheter.
Tälten är byggda på plattformar av teak med en litet soldäck utanför
tältet.
Inredningen är klassiskt östafrikansk, med bl.a. byråer och garderober
i rhodesisk teak, traditionella regissörsstolar och afrikanska färgglada
mattor. Riktigt linne i sängar med matchande gardiner kompletterar
bilden. Hammockar, lässtolar, ett soldäck samt en liten pool ger

Arkitekturen är morisk med
höga valv, välvda tak och kaklade
golv vilket skapar en lugn
och harmoniskt atmosfär. Alla
rummen är smakfullt inredda med
handgjorda möbler av rhodesisk
teak och med väggar dekorerade
med afrikanska orginalträsniderier
och tavlor. Andra faciliteter är en
souvenirbutik, en stor pool, ett bibliotek med böcker om djurlivet,
en bar med biljardbord där man kan se ut över slätten medan man
spelar och en boma (en inhägnad utomhusmatsal) som ligger vid
ﬂodkanten. I likhet med rummen har boman inretts i teak och läder.

svalka under dagens varma timmar,
medan ett utsiktsdäck ger tillfälle till
fantastiska vyer över ﬂodsystemet.
Aktiviteterna på lodgen inkluderar
safaris i uthuggna trästammar s.k.
mokoros, safaris i motorbåt samt
vilt och fågelpromenader. Det ﬁnns
även möjlighet till ﬁske.

14.

A

lla resor och paket är producerade och genomförs av SW
Africa Destination Management med ett team av
välutbildade reseproducenter på huvudkontoret i Johannesburg.
Vi på SW Africa har alla upplevt och lärt känna Sydafrika och
vet vad detta land och denna kontinent Afrika har att erbjuda.
Vi försöker alltid att vidarebefordra denna känsla til våra kunder
så att även ni ska återvända till Sverige med en bit av Afrika som
minne.
Vår mål är att ge varje resenär snabba, riktiga, kreativa och
relevanta reseförslag med en personlig touch. Genom detta
kan vi försäkra oss om att Du som kund skall få en oförglömlig
upplevelse i en fantastisk omgivning. Och detta till ett rimligt pris.

Detta mål försöker vi uppnå genom en lång resebyråerfarenhet,
utmärkta kontakter med hotell, lodger och andra leverantörer
samt sist men inte minst, en passion för Afrika och dess folk, djur
och natur.
SW Africa Grupp och Konferens
SW har lång erfarenhet av att arrangera grupp och konferensresor
till Södra Afrika. Det kan vara företaget eller organisationen som
vill konferera på en annorlunda plats, eller advokaterna eller
revisorerna som vill träffa sina kollegor för att utbyta erfarenheter,
det kan vara vinklubben som vill prova Sydafrikas spännande viner
eller affärsmännen som vill upptäcka framtidens industriland på ett
annorlunda sätt. Åter igen, välkommen till Sydafrika!

