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sydafrika
Sydafrika beskrives ofte som ”hele verden i ét land”. Landet er 
større end Frankrig og Spanien tilsammen og klimaet går fra 
tempereret i Cape-regionen til subtropisk i de nordlige egne, 
som grænser op til Zimbabwe og Mozambique. I Sydafrika 
findes nogle af verdens mest betagende landskaber med dra-
matiske kløfter, smukke kyststrækninger og nationalparker 
med masser af vildt.

Sydafrika er en smeltedigel af mange forskellige kulturer og 
har 11 officielle sprog. Alle taler dog engelsk. Efter årtier med 
apartheid, kaldes Sydafrika nu regnbuenationen. I dag kan 
alle uanset hudfarve bo i de samme boligområder, gå i skole, 
ligge på stranden og gå i biografen side om side - noget der var 
utænkeligt indtil starten af 1990’erne. 
Sydafrika har næsten 300 nationalparker og private vildtreser-
vater, hvor Kruger National Park - et område knap så stort som 
Jylland - er blandt de bedst kendte. I Kruger og i de private 
vildtreservater oplever mange højdepunkterne på Sydafrika-
rejsen: Mødet med The Big Five - løve, leopard, elefant, næse-
horn og bøffel og de andre afrikanske dyr som giraffer, zebraer, 
gnuer og et utal af antilope-arter. At få lov til at opleve dyrene 
i det rigtige element og i deres naturlige omgivelser er ganske 
enkelt ubeskriveligt.

Vi kan tilbyde rejser med guide, kør-selv-ferier eller en kom-
bination af de 2, så I opnår lige netop den ferie, som opfylder 
jeres behov og ønsker. Lad jer inspirere af de forskellige for-
slag i brochuren, og dækker de ikke alle jeres krav og ønsker 
sammensætter vi gerne jeres helt personlige rejse.
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Pas, visum & vaccinationer

Danske statsborgere behøver ikke visum til Syd-
afrika før afrejsen. De rejsende skal have returbillet 
og skal kunne dokumentere tilstrækkelige økonomi-
ske midler. Der skal være minimum to blanke sider 
i passet. Danske statsborgere kan visumfrit opholde 
sig i Sydafrika i 90 dage. Passet skal være gyldigt 3 
måneder udover opholdet. 
Udenlandske statsborgere, herunder personer med 
dansk konventionspas eller fremmedpas, opfordres 
til at søge oplysning hos 

den sydafrikanske ambassade
Gammel Vartov Vej 8 
Box 128, 2900 Hellerup
Tlf.: 3918 0155 
E-mail: copenhagen.consular@foreign.gov.za 
Åbningstid: 08.30-12.00 mandag-fredag. 

Ovenstående oplysninger gives med forbehold for 
ændringer. 
Check altid med rejsebureauet inden afrejse. 

Vaccinationer: Kontakt jeres læge, Seruminsti-
tuttet eller Rigshospitalets Rejseservice for oplys-
ninger om krævede/anbefalede vaccinationer. Vær 
opmærksom på at der er malariarisiko i Kruger Na-
tional Park og i området mellem Swaziland og det 
Indiske Ocean mod grænsen til Mozambique.
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dag 1: Johannesburg – dullstroom
Kørsel ca. 230 km  (A)
Ved ankomsten til Johannesburg lufthavn bliver I mødt af 
en repræsentant fra vores sydafrikanske samarbejdspart-
ner. Han sørger for, at I får udleveret jeres lejebil, så I kan 
begive jer af sted mod Mpumalanga og safari-oplevelser-
ne i Kruger. Inden I kommer så langt, får I dog lige en over-
natning i den char merende lille landsby, Dullstroom, der 
ligger i et vidunder ligt smukt område med vandløb, søer 
og flot natur. 
Overnatning (1 nat): Critchely Hackle Lodge

dag 2: dullstroom - Panorama-ruten – hazyview 
Kørsel ca. 250 km (M)
Vi foreslår, at I bruger dagen til oplevelser på Panorama-
ru ten, hvor I kører i den naturskønne nordlige del af 
Drakensberg-bjer gene. Undervejs kan I besøge Blyde Ri-
ver Canyon - Syd afrikas svar på Grand Canyon - og Gods 
Window hvorfra man i klart vejr har en fantastisk udsigt. 
I kan også nå et stop ved Bourke Luck Potholes, hvor 
vandstrømmen har boret cylinderformede huller langs klip-
perne. Jeres hotel i Hazyview ligger omkring et kvarters 
kørsel fra indgangen til Kruger-parken. Når I ikke lige er i 
nationalparken for at se på dyrene, kan I nyde opholdet på 
det dejlige hotel, der med sin fine beliggenhed i en have 
med smukke træer og en stor swimmingpool indbyder til 
afslapning. Hotellet ligger i forbindelse med den gamle 
handelsstation Perry’s Bridge Trading Post, hvor der både 
er spisesteder og flere butikker. 
Overnatning (2 nætter): Perry’s Bridge Hollow Boutique 
Hotel

dag 3: kruger national Park (M)
Så er det tid til at opleve det fantastiske dyreliv i den 
20.000 km² store nationalpark, hvor det nok skulle være 
muligt at se alle Afrikas “Big Five” – elefant, bøffel, løve, 
leopard og næsehorn. Spændingen ved at opleve dyrene 
på tæt hold er en uforglemmelig oplevelse. I den verdens-
kendte Kruger National Park er der oplevelser med de vilde 
dyr, som absolut kan måle sig med andre parker i Afrika 
og resten af verden. Det er muligt at køre rundt i parken 
på egen hånd, men ønsker I en “næroplevelse”, kan vi an-
befale, at I tilmelder jer en safaritur, der foregår i åben bil 

under ledelse af engelsktalende guide. Der er både hel- og 
halv dagsture samt morgen- og aftenture. Information om 
disse ture udleveres sammen med øvrige papirer ved af-
hentning af bilen. For eksempel koster en heldagstur med 
guide ZAR 950 (ca. kr. 715) og en morgen-safari ZAR 740 
(ca. kr. 555) pr. person.

dag 4: hazyview – Cape Town
Fra Hazyview kører I til Mpumalanga lufthavn, hvor I tager 
flyet til Cape Town (ikke inkluderet). Vel fremme i Cape Town 
bliver I hentet og kørt til jeres hotel. 
Overnatning (3 nætter): Protea Hotel President (bjergudsigt)
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kruger • CaPe Town • 
VinlandeT • garden rouTe
13 DAGE / 12 NæTTER
3 nætter Kruger National Park . 3 nætter Cape Town . 6 nætter Garden Route

kruger national Park dag 1 - dag 4. Vælg mellem ophold på: 
kombi 1: PERRY’S BRIGDE HOLLOW, HAZYVIEW  kombi 3: WOLHUTER TELTSAFARI
kombi 2: PRETORIUSKOP REST CAMP   kombi 4a/B: 4-STJERNET TELTSAFARI
Se program for Cape Town, Vinlandet og Garden Route på side 8-9

KøR-SELV 

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i Johannesburg internationale lufthavn
ü  4 dages billeje fra Johannesburg og 7 dages billeje 

fra Cape Town i en gruppe C-bil (VW Polo Classic el. 
lign.). Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, 
der er inkluderet i billejen.

ü  12 overnatninger på de nævnte hoteller eller på 
ho teller af lignende standard/beliggenhed

ü  Måltider som beskrevet.  Aftensmåltidet dag 1 
er betinget af, at overnatningen sker på Critchley 
Hackle

ü  Velkomst i Cape Town lufthavn og transport til det 
valgte hotel 

ü Heldagsudflugt på Cape-halvøen

(M) = Morgenmad, (A) = Aftensmad

kombi 1: 
Perry’s Brigde hollow, haZyView 
- kør selv

Blyde River Canyon
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dag 1: Johannesburg - kruger national Park
Kørsel ca. 475 km 
Ved ankomsten til Johannesburg lufthavn mødes I af en 
repræsentant fra vores sydafrikanske samarbejdspart-
ner. Han sørger for, at I kommer videre med indenrigsfly 
til Mpumalanga lufthavn, hvor I afhenter jeres lejebil, og 
begiver jer på eventyr ind i Kruger National Park. Så snart 
I er kommet ind i parken på vej til overnatningsstedet, har 
I chancen for at se nogle af parkens 4-benede beboere. 
Rundt om i Kruger findes en række rest camps administre-
ret af nationalparken, hvor indkvarteringen foregår i enkle 
værelser med eget bad/toilet beliggende i små hytter og 

huse. Campen har også café, restaurant, butik og benzin-
station. 2 børn u/12 år kan dele værelse med 2 voksne.
Overnatning (3 nætter): Rest Camp 

dag 2-3: kruger national Park
Begge dage står i safariens tegn. I skal nu rundt i parken i 
åben safaribil med en erfaren guide, der er ekspert i at fin-
de de forskellige dyr, så I har mulighed for at se hovedpar-
ten af ”The Big Five”. Safariturene foregår tidlig morgen 
og om eftermiddagen. Børn under 8 år accepteres ikke på 
disse safariture. Familier med børn under 8 år må mod til-
læg tage på en privat safaritur. Spørg om pris. På 2. dagen 
i parken kan I selv køre rundt og finde de vilde dyr.

dag 4, torsdag: kruger national Park – Cape Town
I forlader nu nationalparken og kan undervejs få det sidste 
glimt af vildtet i parken. I kører til Mpumalanga lufthavn og 
tager flyet til Cape Town, hvor I afhentes i lufthavnen og bli-
ver kørt til jeres hotel.
Overnatning (3 nætter): Protea Hotel President (bjergudsigt)

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i Johannesburg internationale lufthavn
ü  4 dages billeje fra Mpumalanga og 7 dages billeje 

fra Cape Town i en gruppe C-bil (VW Polo Classic el. 
lign.). Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, 
der er inkluderet i billejen.

ü  12 overnatninger på de nævnte hoteller eller på 
ho teller af lignende standard/beliggenhed

ü  Safariture morgen og eftermiddag under opholdet 
i Kruger  

ü Måltider som beskrevet.  
ü  Velkomst i Cape Town lufthavn og transport til det 

valgte hotel 
ü Heldagsudflugt på Cape-halvøen

(M) = Morgenmad

KøR-SELV

kombi 2: 
PreToriuskoP resT CaMP - kør selv

Pretoriuskop hytter

Cape Town Protea President pool
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dag 1, tirsdag: Johannesburg - hazyview - 
kruger national Park - med guide
Kørsel ca. 475 km (A) 
Ved ankomsten til Johannesburg lufthavn mødes I af en 
repræsentant fra vores sydafrikanske samarbejdspartner. 
Han sørger for, at I kommer videre med indenrigsfly til Mpu-
malanga lufthavn og videre til Hazyview, hvor I stiger om 
til en åben safari-bil og fort sætter til Skukuza Rest Camp. 

Her spises frokost (for egen regning) og I kan købe eventu-
elle fornødenheder her – der er ingen butik i telt-lejren. I 
befinder jer i en del af Kruger med et fantastisk dyreliv og 
kan sætte næsen op efter at se løver, elefanter, giraffer 
og måske også den sky leopard foruden de mere gængse 
dyr. Vel ankommet til lejren bliver I vist til jeres telt, og 
kan derefter slappe af med en sundowner efterfulgt af en 
dejlig middag akkompagneret af lyde fra den mørke jungle. 
Wolhuter teltsafari er en ”tilbage til na turen”-oplevelse, 
hvor der er sørget for udmærkede om end en lille smule 
primitive bade- og toiletforhold. Der er ingen elektricitet. 
Madlavningen er i de bedste hænder i et team beståen de 
af en kok og hans assistenter. I forventes ikke at deltage i 
nogen form for praktisk arbejde, men skal huske det er en 
teltsafari, om end en ret komfortabel en af slagsen. 
Overnatning (3 nætter): Telt. 

dag 2-3, onsdag-torsdag: kruger national Park 
(B, A)
Begge dage skal I tidligt op og får lige en kop te eller kaffe, 
inden I kører ud for at udforske et af Afrikas mest stor-
slåede vildtreservater med gode muligheder for at se det 
fantastiske afrikanske dyreliv. Efter en solid brunch holder  
I siesta og slapper af. På dag 3 tager I desuden hen på ef-
termiddagen igen ud i bushen til en aften-safari i lygternes 
skær. Middagen indtages i det fri under den mørke him-
mel med de funklende stjerner akkompagneret af bushens 
mange lyde.

dag 4, fredag: kruger national Park - Cape Town 
(M)
For første gang på turen skal I ikke rigtig tidligt op, men 
kan nyde jeres morgenmad i fred og ro, inden I kører via 
Skukuza tilbage til Hazyview – undervejs kan I få de sidste 
glimt af vildtet i parken. I køres til Mpumalanga lufthavn 
og flyver til Cape Town (ikke inkluderet), hvor I afhentes og 
bliver kørt til jeres hotel.
Overnatning (3 nætter): Waterkant House (Luxury kategori) 

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i Johannesburg Internationale lufthavn
ü  12 overnatninger på de nævnte hoteller eller på 

ho teller af lignende standard/beliggenhed. 
ü Måltider som beskrevet.  
ü  Program som beskrevet under ophold i Wolhuter 

Tent Camp
ü Vedligeholdelsesafgift til Kruger National Park 
ü  Velkomst i Cape Town lufthavn og transport til det 

valgte hotel 
ü Heldagsudflugt på Cape-halvøen
ü  7 dages billeje fra Cape Town i en gruppe C-bil (VW 

Polo Classic el. lign.). Se prislisten for betingelser og 
hvilke ydelser, der er inkluderet i billejen.

(M) = Morgenmad, (B) = Brunch, (A) = Aftensmad

kruger naTional Park dag 1-4 - Vælg mellem:

kombi 3:
wolhuTer TelTsafari  
Afgang: Tirsdag

S Y D A F R I K A

I N D I S K E
O C E A N
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Kruger Wolhuter

Cape Town Waterkant

Kruger Wolhuter



dag 1: Johannesburg - hoedspruit - 
kruger national Park (A)
Ved ankomsten til Johannesburg lufthavn mødes I af en 
repræsentant fra vores sydafrikanske samarbejdspartner. 
Han sørger for, at I kommer videre med indenrigsfly til 
Hoedspruit lufthavn, hvor I bliver hentet og kørt til jeres 
lækre camp – her får I en autentisk afrikansk oplevelse, 
hvor man ikke er gået på kompromis med komfort eller fa-

ciliteter. Mantobeni’s 12 pænt møblerede telte med eget 
bad/toilet ligger i en lille lund med udsigt over et flodleje. I 
forbindelse med campens reception er der en stor lounge, 
inden- og udendørs spiseområde samt bar og vinkælder. 
Fra swimmingpoolen kan man nyde synet af de vilde dyr, 
der kommer ned til det nærliggende vandhul. 
Den børnevenlige camp, khoka Moya har 12 telte med 
en størrelse, der gør det muligt at huse en familie på 4 (2 
voksne og 2 børn u/12 år). Her findes aktiviteter og tiltag 
for børn såsom børnepool, en restaurant der er opmærk-
som på de yngre gæsters favoritter, specielle safariture og 
et aktivitetscenter.  
Overnatning (3 nætter): 4-stjernet telt.

dag 2 -3: kruger national Park (M, F, A)
Dagene tilbringes med at udforske forskellige områder af 
den store nationalpark. I skal tidligt op og af sted enten i 
åbne safaribiler eller på en vandretur alt efter de planer, 
som den erfarne ranger nu har for dagens morgen- og ef-
termiddagssafari. I har gode muligheder for at se Afrikas 
Big Five – løve, leopard, elefant, næsehorn og vandbøffel 
såvel som diverse antilopearter, flodheste, giraffer, zebraer, 
krybdyr og farvestrålende fugle. Mellem safariturene kan 
I slappe af i campen med en dukkert i swimmingpoolen, i 
lænestolen med en god bog og når mørket falder på nyde 
stjernerne på den sorte himmel og bushens mange lyde. 

dag 4: kruger national Park - Cape Town (M)
Efter en sidste tidlig safaritur bliver I kørt til Hoedspruit 
lufthavn, hvorfra I flyver til Cape Town. Her bliver I mødt 

af den engelsktalende guide, der sørger for transport til 
jeres hotel. 
Overnatning (3 nætter): Protea Hotel President (havudsigt) 
eller Waterkant House (Luxury kategori) 

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i Johannesburg internationale lufthavn
ü  12 overnatninger på de nævnte hoteller eller på 

ho teller af lignende standard/beliggenhed. 
ü Måltider som beskrevet.
ü  Program som beskrevet under ophold i Kruger 

National Park
ü Vedligeholdelsesafgift til Kruger National Park. 
ü  Velkomst i Cape Town lufthavn og transport til det 

valgte hotel 
ü Heldagsudflugt på Cape-halvøen
ü  7 dages billeje fra Cape Town i en gruppe C-bil (VW 

Polo Classic el. lign.). Se prislisten for betingelser og 
hvilke ydelser, der er inkluderet i billejen.

(M) = Morgenmad, (F) = Frokost, (A) = Aftensmad

GUIDE

kombi 4a/4B:
4-sTJerneT TelTsafari: 
A: Honeyguide Mantobeni Camp eller 
B: Honeyguide Khoka Moya Camp

S Y D A F R I K A

I N D I S K E
O C E A N

Kruger

Johannesburg
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Oudtshoorn Port Elisabeth
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Stellenbosch
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dag 5: Cape-halvøen (M)
Når morgenmaden er spist, bliver I hentet på hotellet og så 
står dagens program på en flot tur rundt på Cape-halvøen. 
En stor del af turen foregår langs kyststrækninger, så I har 
en fantastisk udsigt over bjerge og havet. I kommer ned 
til Cape Point og Cape of Good Hope Nature Reserve – et 
smukt og barsk naturområde, hvorfra der er gode mulighe-
der for at se delfiner og hvaler. Via Boulders Bay, hvor I skal 
se pingvinkolonien og den historiske kystby, Simon’s Town, 
går turen tilbage til jeres hotel.

dag 6: Cape Town (M)
I har hele dagen til på egen hånd at udforske den smukt 
beliggende by og dens fascinerende historie. I kan for ek-
sempel tage på en guidet tur til et township, hvor I ser 
hvordan mange sydafrikanere lever efterfulgt af et besøg 
på Robben Island, hvor den navnkundige Nelson Mandela 
sad fængslet. Tag med kabelbanen til toppen af Taffelbjer-
get, hvorfra I kan nyde den eventyrlige udsigt over byen og 
bugten. Og så er der naturligvis V&A Waterfront med det 
store udbud af caféer, restauranter og butikker – her er det 
hyggeligt at slå sig ned med en kop kaffe eller måske med 
et glas med nogle af de ædle dråber, der dyrkes i vinlandet 
lige nord for byen.

dag 7: Cape Town – stellenbosch
Kørsel ca. 55 km (M)
Efter I har fået udleveret jeres lejebil, kører I den korte 
og meget smukke tur til Stellenbosch, som er det første 
stop på den legendariske Garden Route. I befinder jer nu 
i et af Sydafrikas største vinområder – og nok det mest 
berømte, og med mere end 200 vingårde er det helt sik-
kert I får smagt vin af verdensklasse. I kan henvende jer 
hos Stellenbosch Tourism på Market Street nr. 36 og få 
informationer om de vinruter, der måske skal indgå i mor-
gendagens program. 
Overnatning (2 nætter): The Spier Hotel

dag 8: stellenbosch (M)
Begiv jer ud på den eller de valgte vinruter, så I får oplevet 
Vinlandet og de mange vingårde og byer i området. Tag for 
eksempel til Paarl og Franschhoek, det franske hjørne, hvor 
huguenotterne slog sig ned i slutningen af 1600-tallet og 
satte deres præg på vindyrkningen. Stellenbosch er også 
en vidunderlig by at slentre rundt i og nyde de smukt vedli-
geholdte bygninger og den hyggelige atmosfære.

dag 9: stellenbosch – oudtshoorn
Kørsel ca. 400 km (M)
Fra vinlandet fortsætter I til Oudtshoorn ad Route 62, der 
går gen nem storslået natur med knejsende bjergtinder, 
krystalklare floder, en overflod af træer og den specielle 
afrikanske flora. Route 62 betegnes også som verdens 
længste vin rute, så glæd jer til vinmarkerne og de hyg-
gelige vinbyer I kommer gennem undervejs som for ek-
sempel Montagu og Barrydale. Vel fremme i Oudtshoorn, 
der betegnes som verdens ”fjer-hovedstad” på grund af de 
mange strudse farme, der ligger i området, kan I besøge en 
af disse farme og høre mere om de enorme fugle. 
Overnatning (1 nat): La Plume Guest House

S Y D A F R I K A
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KøR-SELV 

Vinland vinsmagning
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kruger • Cape town • vinlandet • garden route - dag 5-13

dag 10: oudtshoorn – knysna 
Kørsel ca. 125 km (M)
Begynd dagen med en tur ned i de imponerende kalk-
stenshuler, Cango Caves, der betragtes som et af Sydafri-
kas største naturfænomener. Herefter er der knap 2 timers 
kørsel gennem det smukke bjergpas, Outeniqua Pass til 
Knysna (udtales Naisna), der er en af de mest populære 
byer på Garden Route. Den ligger smukt i læ ved en la-
gune, hvis indsejling fra Det Indiske Ocean bevogtes af 2 
majestætiske sandstensklipper, Knysna Heads. Lidt uden 
for byen ligger jeres dejlige hotel, der består af hovedbyg-
ning, et fint gammel manor house, og en række små ræk-
kehuse / bungalows alt beliggende i en dejlig have. Alle 
værelser er smukt indrettet med egen terrasse og pejs. 
Overnatning (2 nætter): Knysna Hollow Country Estate 

dag 11: knysna (M)
I har hele dagen til på egen hånd at se nærmere på den 
dejlige by med den charmerende bymidte og hyggelige 
havn. De mange butikker giver dem, der er udstyret med et 
veludviklet shoppinggen, gode muligheder for at få smukt 

kunsthåndværk med hjem. Vi kan anbefale den flotte ud-
flugt, først med skib og derefter på åben vogn til Feather-
bed Nature Re serve. Her kan I nyde den smukke natur og 
se, hvordan de 2 klipper besværliggør indsejlingen til Knys-
na, der ikke uden grund betragtes som en af de vanskeligst 
tilgænge lige havne i verden. I skal også høre historien om, 
hvordan navnet ”Featherbed” opstod. 

dag 12: knysna – Tsitsikamma national Park
Kørsel ca. 100 km (M)
Den korte strækning til Tsitsikamma National Park er hur-
tig overstået, og I har nu tid til at nyde den vidunderlige 80 
km lange kyststrækning med legesyge delfiner og marsvin, 
det rige fugleliv og odderne, der mæsker sig med krabber. 
Overnatning (1 nat): Protea Tsitsikamma Village Inn

dag 13: Tsitsikamma - Port elizabeth 
Kørsel ca. 180 km (M)
Så er turen ved at være forbi og I kører de sidste par timer 
til lufthavnen i Port Elizabeth, hvor bilen afleveres inden I 
checker ind til jeres fly. 

KøR-SELV

The Spier

Waterfront

The Spier

Cape Point

Knysna hollow Country
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safari lodges / TenT CaMPs 
kruger naTional Park

ET LILLE UDVALG AF... 

iMBali safari lodge ****
Kruger National Park, Limpopo Province
Nærmeste lufthavn er Hoedspruit
En skøn lodge, der ligger i flotte omgivelser ved Mwatswitswonto-floden i hjertet af 
Kruger-parken. De 12 suiter er smukt møbleret og udstyret med alle faciliteter, som kan 
forventes af en 4-stjernet lodge. Receptionen er placeret mellem den indbydende restau-
rant og den hyggelige opholdsstue, hvor der på kølige aftener tændes op i pejsen. Den 
nærliggende flod giver gode muligheder for at se både vilde dyr og farvestrålende fugle fra 
lodgens terrasse og swimmingpool.  

haMilTon TenTed CaMP ****
Kruger National Park, Limpopo Province
Nærmeste lufthavn er Hoedspruit
Ved bredden af Ngwenyeni Dam, 35 km sydøst for Krugers Orpen Gate ligger denne lækre 
telt camp, hvor man ikke er gået på kompromis med hverken smagfuld indretning, kvalitet af 
møbler og andet udstyr eller med det gastronomiske niveau. Her føler man sig hensat til en 
tid før verden gik af lave og indkvarteringen i de smukt indrettede telte giver mulighed for at 
føle sig som i et med naturen. Butler og veluddannet ranger står til rådighed og til selvforkæ-
lelse kan man nyde en behandling i campens afrikanske spa efterfulgt af en tur i poolen. 

Imbali Safari Lodge

Imbali Safari Lodge

hamilton Tented Camp

hamilton Tented Camp

Imbali Safari Lodge
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Pondoro gaMe lodge ****
Balule Game Reserve
Nærmeste lufthavn er Hoedspruit
Denne lille intime lodge ligger ved bred-
den af Olifants River i Balule vildreservatet 
i Greater Kruger National Park. Her får I 
safarioplevelsen på nærmeste hold, når I 
begiver jer ud på ture i åbne land rovers 
på jagt efter nogle af Afrikas vilde dyr. Lod-
gens veludstyrede værelser, der er indrettet 
med afrikansk tema, har udsigt over floden. 
Måltiderne er en kulinarisk oplevelse - et 
fusionskøkken af afrikansk og europæisk 
mad, der kan ledsages af vine fra den om-
fattende vinkælder. Når vejret tillader det, 
spises der på en terrasse opført i trætop-
pene med udsigt over floden. 

ChaPungu luXury TenTed CaMP ****
Thornbury Game Reserve 
Nærmeste lufthavn er Hoedspruit
Som nabo til Kruger National Park ligger 
det store afrikanske vildtreservat, Thorn-
bury Game Reserve, hvor alle de afrikan-
ske dyr holder til – inkluderet the big five. 
Campen er smukt indrettet i traditionel, 
klassisk kolonistil med en atmosfære der 
bringer tankerne hen på en svunden tid. 
Servicen er naturligvis i top, og det samme 
kan siges om køkkenets formåen. Hvert af 
de 8 velindrettede telte har udendørs pri-
vat bad og toilet i rustik stil.

Pondoro Game Lodge

Chapungu Luxury Tented Camp Chapungu Luxury Tented Camp

Chapungu Luxury Tented Camp Chapungu Luxury Tented Camp

Pondoro Game Lodge
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sydafrikas 
naTionalParker
16 DAGE / 15 NæTTER

2 nætter Cape Town • 1 nat Hermanus • 2 nætter Wilderness Natio-
nal Park • 2 nætter Tsitsikamma • 1 nat Addo Elephant National Park 
• 2 nætter Drakensbjergene • 2 nætter Ithala Game Reserve • 1 nat 
Miliwane Game Reserve, Swaziland • 2 nætter Kruger National Park

dag 1: ankomst til Cape Town
Ved ankomsten til Cape Town bliver I mødt af en repræ-
sentant fra vores lokale samarbejdspartner, der udleverer 
jeres rejsepapirer og sørger for, at I får jeres udlejnings-
bil. Herfra kører I til hotellet og har resten af dagen til fri 
disposition. Vi kan foreslå en tur til den indbydende V&A 
Waterfront, hvor det er hyggeligt at slå sig ned med en kop 
kaffe eller et glas vin og betragte folkelivet eller måske 
gøre nogle indkøb. 
Overnatning (2 nætter): Protea Sea Point 

dag 2: Cape Town (M)
I har dagen på egen hånd til at opleve den dejlige by. Tag 
eventuelt kabelbanen op til toppen af Taffelbjerget, hvor-
fra I kan nyde udsigten over byen og bugten og helt ud 
til den berygtede fængselsø, Robben Island, hvor Nelson 
Mandela tilbragte mange år – denne ø er også et meget 
interessant udflugtsmål. 

dag 3: Cape Town – hermanus
Kørsel ca. 120 km (M)
Køreturen til Hermanus tager ca 1 ½ time via Gordons Bay 
med den smukkeste panoramaudsigt over kysten. I kan for-
længe turen et par timer, så I samtidig besøger vinlandet 
og vingårde omkring Stellenbosch. Hermanus er kendt som 
Sydafrikas hvalby nr. 1 og langs kysten og bugten Walker 
Bay, kan man fra land opleve de sydlige rethvaler og puk-
kelhvaler fra juni til december.
Overnatning: (1 nat) Windsor Hotel 

dag 4: hermanus – wilderness national Park
Kørsel ca. 370 km (M)
Turen går gennem nogle af Sydafrikas største landbrugs-
områder til Wilderness, hvor I ankommer efter ca. 5 timers 
kørsel. Wilderness er en af de smukkeste beliggende 
byer på Garden Route mellem bjerge, søer og langstrakte 
strande.
Overnatning (2 nætter): Protea Hotel Wilderness Resort

dag 5: wilderness national Park (M)
Wilderness National Park har mange gode vandrestier i 
smuk natur med søer og laguner – et paradis med over 
250 forskellige fuglearter. Delfiner opholder sig året rundt 
langs Wilderness’ kyststrækning, og fra juni til december 
er der også mulighed for at se hvaler. Et par spændende 
og interessante udflugtsmuligheder er strudsebyen Oudts-
hoorn og drypstenshulerne Cango Caves.

dag 6: wilderness – Tsitsikamma national Park 
Kørsel ca. 140 km (M)
Der er ca. 2 times kørsel til Tsitsikamma, så der er mulig-
hed til at gøre et stop undervejs i Knysna, hvor I kan nyde 
frokosten ved lystbådehavnen eller gå på shopping i byens 
mange charmerende butikker. I kan også tage en sejltur på 
lagunen med efterfølgende vandring på Knysna Heads – 
de 2 klippeformationer, som er byens vartegn, og hvorfra 
der er en fantastisk udsigt over lagunen. 
Overnatning (2 nætter): Tsitsikamma Lodge 

dag 7: Tsitsikamma national Park (M)
Denne dag kan I f.eks. besøge Tsitsikamma National Park 
– et af Sydafrikanernes foretrukne feriemål. Parken består 
af 80 km smuk kyststrækning og er særligt kendt for sit 
rige fugleliv. Måske møder I oddere eller antiloper på jeres 
vej til hængebroen over Storms River Mouth. Fra juli til 
midt november kan man fra kysten opleve pukkelhvaler 
boltre sig i havet.

dag 8: Tsitsikamma – addo elephant national Park 
Kørsel ca. 235 km (M)
Efter ca. 4 timers kørsel oplever I et af Afrikas mest be-

tagende syn – mødet med elefanter i deres naturlige 
omgivelser. Addo Elephant National Park er hjemsted for 
mere end 400 elefanter, løver, bøfler, det sjældne sorte 
næsehorn og forskellige arter antiloper. I kører selv safari 
i nationalparken.
Overnatning (1 nat): Addo Elephant Park i hytte

dag 9: addo elephant national Park – 
drakensbjergene Kørsel ca. 325 km
Tidligt om morgenen kører I til Port Elizabeth og flyver 
derfra til Durban (flybilletten er ikke inkluderet i prisen). 
I Durban lufthavn bliver I mødt af en repræsentant og får 
udleveret en ny udlejningsbil. Herfra er der ca. 3 ½ times 
kørsel til de majestætiske Drakensbjerge. Undervejs kom-
mer I gennem Zulu-landsbyer med traditionelle, stråtækte 
lerhytter og kan være sikre på at møde lokalbefolkningen, 
når det langhornede kvæg drives over vejen.
Overnatning (2 nætter): Didima Camp 

dag 10: drakensbjergene
Drakensbjergene har nogle af verdens smukkeste natur-
scenerier og kan opleves til fods, til hest, med helikopter 
eller på en køretur i bjergene. Urbefolkningen, buskmæn-
dene, som engang levede i Drakensbjergene, skildrede på 
hulemalerier jagtsituationer, livet og døden. I kan vandre 
op til hulerne og se flere af de velbevarede hulemalerier 
eller besøge det flotte museum ved Didima.

dag 11: drakensbjergene – ithala game reserve 
Kørsel ca. 150 km
Efter morgenmaden kører I til Ithala Game Reserve, hvor 
en eftermiddagssafaritur er inkluderet. 

Safari
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Kruger

Johannesburg
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Wilderness

Addo Elephant Park

Port Elisabeth

KnysnaCape Town
Hermanus
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Nationalparken ligger i et smukt naturområde med nogle 
af verdens ældste klippeformationer og har været skue-
plads for historiske slag under Shaka og andre zulukonger. 
På safarien kan I blandt andet opleve elefanter, bøfler, næ-
sehorn, giraffer, zebraer og antiloper. 
Overnatning (2 nætter): Ithala Ntshondwe Camp

dag 12: ithala game reserve (M)
Denne nationalpark er en af Sydafrikas nyeste, den er fra 
1972, og betegnes af nogle som den smukkeste. Her i det 
meget kuperede terræn, der går fra 400 meter over havets 
overflade i den nord til 1.450 meter i syd, finder I nogle 

vidunderlige naturscenerier og nogle af verdens ældste 
klippeformationer. Her er næsehorn, både de hvide og de 
sorte, elefanter, giraffer, zebraer og mange forskellige ar-
ter antiloper, men ingen løver. 

dag 13: ithala game reserve – swaziland 
Kørsel ca. 400 km (M)
I forlader Zululand og kører til det lille kongerige Swazi-
land, som er kendt for sine nationalparker og mange farve-
strålende markeder. Mlilwane Game Reserve var landets 
første nationalpark – et lille vildtreservat beliggende i den 
frodige Ezulwini dal – hvor smukke antiloper græsser lige 
uden for hytterne. Om aftenen kan I hygge jer ved lejrbålet 
måske i selskab med et par vortesvin.
Overnatning: Mlilwane i hytte

dag 14: swaziland - kruger national Park
Kørsel ca. 250 km 
I forlader Swaziland og kører nu mod den verdenskendte 
Kruger National Park som er hjemsted for Afrikas Big 5 – 
elefant, løve, bøffel, næsehorn og leopard. Efter frokost 
ankommer I til jeres hytte inde midt i nationalparken og 
kan tage på den første safari om eftermiddagen.
Overnatning (2 nætter): Pretoriuskop Restcamp

dag 15: kruger national Park 
Under de 3 dages ophold kan I selv køre safari eller på 
stedet tilkøbe halv- eller heldagssafarier eller måske en 
spændende natsafari med guide i åben safaribil. Den 
smukke Panorama-rute med Blyde River Canyon – Sydafri-

kas svar på Grand Canyon – og smukke vandfald er andre 
nærliggende seværdigheder, som kan besøges, når varmen 
midt på dagen får dyrene til at søge skjul. 

dag 16: afrejse kruger national Park
I kan tage på en sidste morgensafari, inden I kører til Mpu-
malanga/Kruger lufthavnen, hvorfra I flyver til Johannes-
burg og videre til Danmark.

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i Cape Town internationale lufthavn
ü  15 overnatninger på de nævnte hoteller eller hoteller 

af lignende standard/beliggenhed 
ü 9 x morgenmad
ü 1 game drive i Ithala Game Reserve
ü  16 dages billeje i en gruppe C-bil (VW Polo Classic el. 

lign.). Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, 
der er inkluderet i billejen

(M) = Morgenmad, (F) = Frokost, (A) = Aftensmad

hermanus
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CaPe Town
SYDAFRIKA

Med sin helt enestående beliggenhed omkranset af bjerge og det sydlige Atlanterhav er ram-
merne uovertrufne og Cape Town betegnes med rette som en af verdens smukkeste byer. her 
ligger fint vedligeholdte historiske bygninger side om side med funklende højhuse i glas og stål 
og charmerende kvarterer med farvestrålende små huse, hvor de første immigranter fra Østen 
boede. Alt dette står i skærende kontrast til de store townships i byens udkant, hvor sorte fra 
oplandet og nabolandene bor under kummerlige forhold. Byens vartegn er det godt 1.000 meter 
høje, flade Taffelbjerg eller Table Mountain afhængig af, hvilket af de 2 officielle europæiske 
sprog, afrikaans eller engelsk, man benytter sig af. Man kommer op på bjerget med en kabelbane 
og kan herfra nyde en enestående udsigt over byen og havet. V&A Waterfront er en anden af de 
obligatoriske seværdigheder. her er butikker, restauranter og caféer, et kæmpe stort shopping-
center, et imponerende akvarium og en livlig havn – et perfekt sted at tilbringe nogle timer. I det 
gamle fort bliver landets historie nærværende og en lignende fornemmelse for historiens gang 
får man i den botaniske have, Company Gardens, hvor der i 16 og 1700-tallet blev dyrket frugt og 
grønt til de skibe, der fouragerede her var på deres vej mod Indien og Fjerne Østen. 

Cape diamond hotel ***
Cnr Longmarket Str & Parliament Street 
Cape Town 
Tlf.: (21) 461 2519

Et indbydende turistklasse hotel med dejlig 
atmosfære opført i en art deco-bygning fra 
1930’erne, der tidligere husede en af Syd-
afrikas største diamantforhandlere. Belig-
genheden er super central med attraktioner 
som Greenmarket Square, The Company 
Gardens og Cape Town Castel indenfor få 
minutters gang og ca. 5 minutters taxitur 
til den berømte Waterfront. De 60 værelser 
er alle enkelt og smagfuldt indrettet med 
smukke farvetoner og har telefon, TV, vifte 
i loftet og hårtørrer. Hotellets restaurant 
serverer autentisk afrikansk mad og har 
specialiseret sig i den traditionelle ”Boer-
kos” i en moderne form. I kælderen ligger 
den populære Theatre Café med musik og 
underholdning, og på taget kan I slappe af 
i jacuzzien, mens I nyder udsigten til en af 
byens store attraktioner, Table Mountain.

de waterkant house & Village ***/****
1 Loader Street, De Waterkant, 
Cape Town
Tlf.: (21) 409 2500

På Signal Hills skråninger med udsigt over 
Table Bay er der i de charmerende, restau-
rerede bygninger fra 17 og 1800-tallet ind-
rettet mange små hotel-enheden i enten 
hyggelig bed & breakfast-stil eller som 
lejligheder. I denne lille farvestrålende 
bydel, der husede nogle af byens første 
immigranter og som emmer af historie, kan 
I trygt bevæge jer rundt og nyde godt af 
områdets butikker, caféer og restauranter. 
Værelsesstandarden er inddelt i 3 katego-
rier afhængig af størrelse, udsigt og hvil-
ket hus det ligger i. Elegant rooms giver vi 
3-stjerner, Luxury 3½ stjerne og Superior 4 
stjerner. Fælles for alle er, at de er meget 
hyggeligt indrettet og som minimum har 
vifte i loftet, kaffe-/tefaciliteter, TV og 

hårtørrer. Der vil desuden være adgang 
til terrasse og/eller gårdhave samt nogle 
steder små ”dip-pools”. Lejlighederne, der 
har fuldt udstyret køkken, findes i 2 katego-
rier enten Classic (3 stjerner) eller Luxury (4 
stjerner) og fås med 1, 2 eller 3 soveværel-
ser samt opholdsstue. 

1

2

Cape Diamond hotel

De Waterkant house & Village De Waterkant house & Village

Bookap
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Protea hotel President ***+
Alexander Rd, Bantry Bay
Cape Town
Tlf.: (21) 438 8111

Der er en afslappet feriestemning på dette 
dejlige hotel, som er indrettet i maritim 
stil, hvilket understreges af den fantastiske 
udsigt over Atlanterhavet fra de store pa-
noramavinduer i lobbyen. Hotellet, der er 
velegnet for såvel par som børnefamilier, 
har 349 pænt indrettede, rummelige væ-
relser med enten udsigt til bjerget Signal 
Hill eller havudsigt. De har alle faciliteter 
som aircondition, TV, hårtørrer, telefon, ar-
bejdsbord og safetybox. Der er knap 5 km 
til V&A Waterfront – en fin tur langs havet 
der mageligt kan tilbagelægges til fods på 

mindre end en times tid. Alternativt kan 
man benytte de busser, der regelmæssigt 
kører strækningen. Haveanlægget og den 
store swimmingpool indbyder til nogle 
timers afslapning og når solen går ned 
kan sundown’eren nydes i The Senate 
Bar inden middagen indtages i den store 
restaurant.

4

Protea hotel President

Radisson SAS hotel Waterfront

Protea hotel President

radisson sas hotel waterfront ****
Beach Road Granger Bay Waterfront
Cape Town
Tlf.: (21) 441 3000

Et fantastisk flot hotel med en vidunder-
lig beliggenhed lige ned til de brusende 
bølger i det sydlige Atlanterhav og inden-
for gå-afstand af V&A Waterfront. Den 
smukke, lyse lobby med maritimt snit byder 
velkommen til et velfungerende hotel med 
177 meget fint indrettede værelser med, 
TV, internetforbindelse, kaffe-/tefaciliteter, 
minibar og hårtørrer. Standardværelser er 
36 m2 og har udsigt over byen. Superior-
værelser er 45m2, har balkon og delvis 
havudsigt. Hotellets dejlige restaurant 
ligger ud til den store terrasse, som er det 

perfekte sted til en drink ved solnedgangs-
tid. Hotellets spa-afdeling er udsøgt med 
et stort udbud af forskellige behandlinger 
og et indbydende afslapningsområde. Den 
flotte swimmingpool, der ligger helt ned til 
havet, indbyder til en dukkert efter en dags 
aktiviteter og udflugter.

3

3
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Radisson SAS hotel Waterfront

udflugTer fra CaPe Town
Afhentning på hoteller i Cape Town (Sea Point, Waterfront og City)

Pris ved min 2 personer

halVdags CaPe Town CiTy Tour (mandag-lørdag kl. 08:30)
Den ultimative byrundtur, der indeholder besøg på Table Mountain (kabelbane for 
egen regning), fortet, Company Gardens, det historiske malaj-kvarter, Parlamentet, 
Rådhuset og den gamle slavebygning. 
Pris voksen kr. 285. Pris barn u/12 år kr. 215 

halVdags CaPe PoinT Tour (mandag-lørdag kl. 08:30)
Flot tur gennem den fantastiske natur på Cape-halvøen til Cape Point, hvor Atlan-
terhavet og Det Indiske Ocean mødes. I kommer forbi det eksklusive Clifton Beach 
og Camps Bay, den travle havn Hout Bay, pingvinkolonien ved Boulders Beach og 
den historiske Simon’s Town
Pris voksen kr. 350. Pris barn u/12 år kr. 265 

heldags sTellenBosCh winelands Tour (mandag-lørdag kl. 08:30)
Tur til det smukke vinland med den historiske by, Stellenbosch, hvor den karakteri-
stiske Cape Dutch-arkitektur præger mange af vingårdene. Besøg i vinbyerne Paal 
og Franschoek, hvor I skal se Huguenot Monument. Vinsmagning på 2 vingårde og 
besøg i vinkælder samt rundtur i Stellenbosch. Frokost er for egen regning
Pris voksen kr. 465. Pris barn u/12 år kr. 350 

halVdags walk To freedoM Tour (Daglig kl. 08:30) 
Spændende tur til Langa Township og besøg i en Spaza shop – en lille ”købmands-
forretning”, der sælger småting til husholdningen. Spaza shops er ofte indrettet i 
private boliger i townships. Stop ved District Six Museum der beskriver, hvordan 
de sorte indbyggere i området blev tvangsforflyttet under apartheid.
Pris voksen kr. 285. Pris barn u/12 år kr. 215 
Kombiner Walk to Freedom-turen med en eftermiddagstur til Robben Island, hvor 
Nelson Mandela sad fængslet i 18 år og få et bedre indblik i de sorte sydafrikane-
res historie både under og efter apartheid.
Pris for heldagstur voksen kr. 445. Pris barn u/12 år kr. 335
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dag 1: ankomst til Cape Town 
Ved ankomsten til Cape Town lufthavn bliver I mødt af en re-
præsentant fra vores sydafrikanske samarbejdspartner, der 
sørger for jeres transport til hotellet i Cape Town. Afhængig 
af ankomsttidspunkt har I nu tid til at få et første indtryk af 
”Mother City”, som den smukke by kaldes af sydafrikanerne. 
Turen kan eventuelt gå til V&A Waterfront, hvor I kan slappe 
af med en kop kaffe eller et glas vin, mens I nyder folkelivet 
omkring jer.   
Overnatning (3 nætter): Protea Hotel President (bjergudsigt)

dag 2: Cape-halvøen (M)
Når morgenmaden er spist bliver I hentet på hotellet, og så 

står dagens program på en flot tur rundt på Cape-halvøen. 
En stor del af turen foregår langs kyststrækninger, så I har 
en fantastisk udsigt over bjerge og havet. I kommer ned 
til Cape Point og Cape of Good Hope Nature Reserve – et 
smukt og barsk naturområde, hvorfra der er gode mulighe-
der for at spotte delfiner og hvaler. Via Boulders Bay, hvor 
I skal se pingvinkolonien og den historiske kystby, Simon’s 
Town, går turen tilbage til jeres hotel 

dag 3: Cape Town (M)
Hele dagen er til jeres egen disposition, og I kan nu på 
egen hånd udforske den dejlige by – tag eventuelt en 
guidet tur til et township, som beskrevet i vores udflugts-
program side 15. En sjov shoppingoplevelse får I på en af 
byens smukkeste pladser, Green Market Square, hvor der 
sælges udskårne træfigurer, lædervarer, musik og tøj fra 
en masse boder. Det er også en stor oplevelse at tage ka-
belbanen til toppen af Table Mountain, hvorfra I kan nyde 
den eventyrlige udsigt over byen og bugten. 

dag 4: Cape Town – stellenbosch
Kørsel ca. 55 km (M)
Efter at have afhentet jeres lejebil kører I den korte og 
meget smukke tur til Stellenbosch, hvor I kan se frem til 
et hyggeligt ophold i den dejlige by, der ud over at være 
hovedbyen i vindistriktet også huser et af landets ældste 
universiteter. Nyd en tur rundt i de små, snørklede gader 
og læg vejen forbi Stellenbosch Tourism på Market Street 
nr. 36 og få information om vinruter, som I eventuelt vil 

køre den følgende dag. Ved aftenstide kan I nyde godt af 
byens store udbud af restauranter. 
Overnatning (2 nætter): Summerwood Guest House

dag 5: stellenbosch (M)
I har nu hele dagen til at opleve det vidunderlige vinom-
råde og dets elegante vingårde opført i den karakteristiske 
Cape Dutch arkitektur. Læg også vejen forbi byerne Paarl 
og Franschhoek, der hver især emmer af historie og begge 
har hyggelige bykerner med butikker og naturligvis caféer, 
hvor man kan nyde de ædle dråber fra området. 

dag 6: stellenbosch – Cape Town (M)
Afhængig af jeres flyafgang og øvrige rejseplaner kan I 
nyde de sidste timer i Stellenbosch, inden I kører til luft-
havnen eller andre destinationer i Sydafrika.

CaPe Town &
sTellenBosCh

SYDAFRIKA

Waterfront

alT deTTe er inkludereT:

ü  Velkomst i Cape Town internationale lufthavn og 
transport til hotellet

ü  3 overnatninger m/morgenmad i Cape Town
ü  Heldagsudflugt på Cape-halvøen
ü  2 overnatninger m/morgenmad i Stellenbosch
ü  3 dages billeje i en gruppe C-bil (VW Polo Classic el. 

lign.). Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, 
der er inkluderet i billejen.

S Y D A F R I K A

I N D I S K E
O C E A N

Cape Town

Stellenbosch
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British airways tilbyder til sydafrika:
• 28 ugentlige afgange med indenrigsforbindelser i Sydafrika

•  Individuelle TV-skærme med stort udvalg af film, underholdning 
og børnekanaler

• Gratis mad og drikkevarer under hele turen

•  Online check-in, mulighed for at vælge sæde inden afrejse, 
bestilling af børnemenu m.m.

• Uden terminalskift i London Heathrow

• 23 kg bagage pr. person + yderligere 23 kg hånd-bagage

 

sydafrika Med BriTish airways

Robben Island Cape Town kabel-bane

Summerwood Guest house
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golf i CaPe Town
5 DAGE / 4 NæTTER

alT deTTe er inkludereT:

ü  Velkomst i Cape Town lufthavn
ü 4 overnatninger i Cape Town på det valgte hotel m/morgenmad
ü 1 runde golf på Royal Cape Golf Course
ü 1 runde golf på De Zalze Golf Club 
ü  5 dages billeje i en gruppe D-bil. Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, der 

er inkluderet i billejen

dag 1: ankomst til Cape Town
Ved ankomsten til Cape Town bliver I mødt 
af en repræsentant fra vores lokale samar-
bejdspartner, der sørger for, at I får udleve-
ret jeres lejede bil.
Overnatning (4 nætter) – vælg mellem:
•  Protea Hotel President (standard)
• Radisson SAS Waterfront (standard)

dag 2: royal Cape golf Course & 
Cape-halvøen
Når morgenmaden er spist kører I til Royal 
Cape Golf Course, der er Sydafrikas æld-
ste golfklub. Det er en krævende bane med 
smalle fairways, strategisk anbragte bun-
kers og hurtige greens. Efter en forhåbent-
lig vel overstået runde golf foreslår vi at I 
tager en tur rundt på Cape-halvøen, hvor I 
kan nyde den fantastiske natur.

dag 3: de Zalze golf Club & Vinlandet
Nyd den dejlige køretur til vinbyen, Stel-
lenbosch, der er den næstældste by i 
Sydafrika. I skal spille en runde golf på 

den eventyrlig smukt beliggende De Zalze 
Golf Club – giv jer tid til at nyde udsigten! 
Når I nu befinder jer midt i vindistriktet bør 
I give jer tid til at besøge nogle vingårde 
og måske nyde et par smagsprøver på den 
ædle drik.

dag 4: Cape Town
I har dagen til fri disposition og kan gå 
på opdagelse i den dejlige by, hvor der er 
meget at se og gøre både for de historie-
interesserede og for de shopping-glade. 
Under alle omstændigheder må I ikke und-
lade at besøge The V&A Waterfront – et 
renoveret havneområde med masser af 
butikker, restauranter, barer og caféer og 
stadig en travl havn. Det er også en stor-
slået oplevelse at tage kabelbanen op til 
Taffelbjerget og herfra imponeres over den 
betagende udsigt over byen og bugten. 
Et besøg på fængselsøen, Robben Island, 
hvor Nelson Mendela sad fængslet, kan 
også indgå i dagens program. 

dag 5: afrejse Cape Town
Så er denne tur slut og I kører til lufthavnen, hvor I kan stige ombord i jeres fly tilbage til 
Europa eller til andre destinationer i Sydafrika. Har I mod på mere golf kan vi foreslå jer at 
kigge på de andre golfture. Kombinerer I med golfturen på Garden Route vil vi foreslå, at I 
kører fra Cape Town til George og tager en overnatning undervejs, så I kan nå jeres runde 
golf på 1. dagen i George. Der er ca. 435 km mellem Cape Town og George.

Cape Diamond hotel

De Zalze Golf Club
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dag 1: ankomst til george
Ved ankomsten til George lufthavn modta-
ges I af en repræsentant fra vores lokale 
samarbejdspartner, der hjælper jer med at 
få udleveret den lejede bil. Om eftermid-
dagen er det tid til et spil golf på enten 
George Golf Course (hvis I bor på Protea 
Hotel King George) eller på Fancourt Links 
Golf Course (hvis I bor på Fancourt Hotel & 
Country Club)

Fancourt Links betragtes som Sydafrikas 
3. bedste bane og var vært for Presidents 
Cup i 2003 og Womans World Cup i 2005. 
George Golf Course er nu heller ikke at for-
agte – den ligger nr. 7 på listen over Syd-
afrikas bedste baner.
Overnatning (2 nætter) – vælg mellem:
• Protea Hotel King George 
• Fancourt Hotel & Country Club 

dag 2: fancourt Country Club
Formiddagen er sat af til en runde på Bram-
ble Hill – den eneste af Fancourts 4 baner, 
der tillader spillere, der ikke bor på Fan-
court. Denne Gary Player-designede bane 
har mange af de samme karakteristika som 
dens søsterbane, The Links med bakkede 
fairways, højtliggende greens og et par 
forræderiske vandhazarder. For eftermid-
dagens aktivitet kan vi foreslå jer at køre 
en tur til ”fjer-byen” Oudtshoorn og besøge 
en af de mange strudsefarme og eventuelt 
også se de imponerende kalkstensgrotter, 
Cango Caves.

golf På garden rouTe            
5 DAGE / 4 NæTTER

dag 3: george – knysna
Kør fra George ad den maleriske Garden Route til Knysna – en charmerende ferieby, der 
ligger smukt ved bredden af Knysna-lagunen. Om eftermiddagen kan I slentre en tur i 
byen, måske shoppe lidt i de mange butikker eller slå jer ned på en café ved havnen og 
studere det travle liv. En udflugt til Featherbed Nature Reserve er også en mulighed – her 
får I en vidunderlig naturoplevelse.
Overnatning (2 nætter) – vælg mellem:
• Protea Hotel Knysna Quays
• Pezula Resort Hotel & Spa 

dag 4: Pezula Country Club
Den imponerende 18-hullers golfbane i skotsk links-stil er anlagt på et af de klippefrem-
spring, der vogter indsejlingen til Knysna-lagunen, så udsigten over Det Indiske Ocean, 
lagunen og de majestætiske Outeniqua-bjerge er imponerende! 

dag 5: knysna – george
Så er det tid til at sige farvel til Knysna og køre tilbage til George, hvor bilen afleveres og 
I kan stige ombord på jeres fly. 

Pezula Country Club

Pezula Protea hotel Knysna Quays

alT deTTe er inkludereT:

ü Velkomst i George lufthavn
ü 2 overnatninger i George på det valgte hotel m/morgenmad
ü 2 overnatninger i Knysna på det valgte hotel m/morgenmad
ü 1 runde golf på FanCourt Links eller George Golf Course
ü 1 runde golf på Bramble Hill
ü 1 runde golf på Penzula Golf Course 
ü  5 dages billeje i en gruppe D-bil. Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, der 

er inkluderet i billejen

Fancourt Clubhouse

Fancourt room

S Y D A F R I K A

I N D I S K E
O C E A NCape Town

George
Knysna
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