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EN RESEARRANGÖR SOM SKILJER SIG
FRÅN ANDRA!
En resa kan man köpa på många olika sätt
nuförtiden. Bokningsmotorer som följer varje
flygsökning du gör på internet. Hotellsidor
som lockar med erbjudande och tävlar mot
varandra. Löften om bästa-pris-garantier och
så vidare. Men är det alltid det lägsta priset
som är det viktigaste? Eller värdesätter du
trygghet, kvalitet och en resa där du verkligen
får valuta för pengarna? Om något skulle gå
fel, vill du inte hellre kunna kontakta en
människa av kött och blod framför ett automatiserat callcenter i Indien? Resebranschen
är en dynamisk bransch, och jag älskar att
vara en del av den. Men i vissa fall tycker jag
att den utvecklas åt fel håll. Att det bara
handlar om att locka folk till snabba avslut.
Därför fortsätter vi på Sydafrikaresor att tro
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på det personliga samtalet. För oss är det
viktigt att du får just den resan du drömmer
om och då gäller det att vi får tid att tala med
varandra. Vi vill veta vad du som kund vill ha,
och inte ha. Så när andra skruvar upp tempot,
drar vi ner det. För alla måste vara nöjda
med sin resa. Och känna att de får så mycket
som möjligt utifrån sin budget. För mig handlar det inte om kvantitet, utan om kvalitet.
Skräddarsytt efter varje individs plånbok. Så
låt oss dra ner på tempot, låt oss samtala
och låt oss redan nu anamma ”African time!”

Tomas Polacek,
VD för Sydafrikaresor, Söderhavsresor
och MICEtravel

VI ÄR RESESPECIALISTER
Vi vägleder varje kund utifrån de specifika
önskemål som finns kring resan. Du ska vara
trygg med att din resa kommer bli något alldeles speciellt, oberoende vilken destination
du väljer. Vi kallar oss för resespecialister
eftersom vi känner till våra områden väl och
hjälper dig att komma rätt, oavsett om du
bara är i början av dina funderingar för en

resa eller om det är dags för avfärd. För att
kunna leverera en så bra resa som möjligt till
bästa pris, behöver vi verkligen veta vad vi
pratar om. Därför åker vi regelbundet till alla
våra destinationer och vidareutbildar oss.
Läs gärna våra egna reseskildringar längre
fram i katalogen. Hoppas de kan inspirera dig
att planera din nästa resa!

HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ
SYDAFRIKARESOR.SE
På vår hemsida sydafrikaresor.se kan du läsa mer
om våra resmål eller få fler reseförslag. Du får
information om dagsprogram, hotell och utflykter.
Här finns våra reseberättelser och ännu fler bilder
från resmålen. Prenumererar du på vårt nyhetsbrev
får du dessutom aktuella erbjudanden, information
om tävlingar och mycket annat direkt i din inkorg.
Det är enkelt att hålla koll på det senaste.

KOM MED I GEMENSKAPEN
FACEBOOK
Visst finns vi på Facebook! Här diskuterar vi resmål,
resminnen och mycket annat. Kom med du också och
dela bilder, håll kontakten med gamla medresenärer
eller träffa nya.
INSTAGRAM
Kolla in bilder från våra härliga resor i södra Afrika
på vår Instagramsida! Ge dina egna bilder en extra
dimension med ett snyggt filter och dela dem via
#sydafrikaresor
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RESOR PÅ EGEN HAND
Många av våra resenärer bokar ett skräddarsytt reseförslag. Tillsammans med våra
specialister kommer du överens om var du
vill resa, hur du vill bo, vilka utflykter och
upplevelser just du och ditt resesällskap vill
göra. Vi är med och vägleder och hjälper till
att skapa ett riktigt bra upplägg utefter dina
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förutsättningar, erfarenheter och önskningar.
Du har fullt inflytande och kan ändra, lägga
till och dra ifrån hur mycket du vill tills du får
paketresan precis som du vill ha den. Av oss
får du information om resrutten, GPS koordinater, utflyktsmål och så vidare. Helt enkelt
allt som behövs för ditt kommande äventyr!

RESENÄRSCITAT
Sydafrika ett fantastiskt land! Spännande safari,
underbara människor och en fantastisk guide!
Ulla Thorkéll-Nilsson
Tack för en fantastisk resa med en helt suverän
guide, Jennifer! Tänk att ha sådan tur att få en
kunnig, språkbegåvad och inspirerande person
som Jennifer!
Lennart Ågren
En Golfsafari i Sydafrika är något av det bästa jag
har upplevt. Kan inte med ord eller foto beskriva
vår resa. Jag säger bara: Åk dit och upplev detta
underbara land. Det bästa var safarin i Thanda.
Ett stort tack till vår superguide Martin som
gjorde vår resa perfekt.
Annika Pålsson

TEMARESOR MED GUIDE
En annan del av vårt reseutbud är våra rundresor i grupp med guide. Dessa resor är
främst för er som vill åt de bästa upplevelserna och höjdpunkterna men själva vill avstå att sitta bakom ratten eller läsa kartan.
Ni kan luta er tillbaka och bara njuta av alla
intryck och upptäckter som serveras er. Det
finns alltid en erfaren svensktalande guide
som ser till att resan flyter på enligt plan och
blir perfekt. Dessutom reser ni i trevligt sällskap med likasinnade som också länge
drömt om södra Afrika. Resorna är framtagna av våra mycket erfarna gruppresespecialister och de bästa guldkornen av destinationer, hotell, restauranger och utflyktsmål har
noga valts ut. Rundresorna är väldigt populära med mycket inkluderat i priset. Och vi
tummar aldrig på kvaliteten, vilket våra resenärer gärna vittnar om.

Våra guider
Många som reser med guide för första gången blir förvånade över hur inspirerande, trevligt och enkelt allting blir. För att inte tala om
hur mycket ni kan lära er och hur givande resan blir tillsammans med en entusiastisk
och kunnig guide som lever och bor i Sydafrika. I guidens sällskap kommer ni snabbt nära
resmålet, kulturen och lokalbefolkningen.
Våra guider får genomgående högsta betyg
av våra resenärer. De är uppdaterade om
vad som händer i landet och tipsar mer än
gärna om intressanta platser och aktiviteter
för att ni ska få ut mesta möjliga av er resa.
Med en guide ombord kan ni koppla av och
ägna er helt och hållet åt reseupplevelsen.

Vi är en familj på fyra (två barn på 5 och 10 år)
och vi var iväg på Familjeresa till Sydafrika över
höstlovet och lite till. Det var något av det bästa
vi gjort! Tidigare funderade vi på att hyra bil, boka
boende, safari mm på egen hand men vi inser nu
att vi inte hade fått uppleva bråkdelen av det som
vi fick se. Mycket tack vare vår fantastiska guide,
Dennis, som satt oss in i Sydafrikas historia,
apartheid, nutid, djur och natur. Vi tänker på och
längtar tillbaka varje dag och känner att denna
resa berört oss på djupet. Tack!
Anna Neglén
Nico är ett levande uppslagsverk. Det fanns inget
område han inte behärskade. Imponerande!
Kerstin Andersson

VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA
FÖRDELARNA DU OCKSÅ!
99% kommer rekommendera Sydafrikaresor till
vänner och bekanta.
98% tyckte resan var prisvärd eller högt över
förväntan prisvärd.
93% tyckte guiden hade mycket bra eller
fantastiskt bra kunskaper.
Resultatet från 2018-års kundundersökningar.
Tack till alla resebyråer och turistbyråer för hjälp
med bildmaterial samt Kariega Game Reserve,
Thanda Private Game Reserve, Lottie Knutson,
Susanne Larsson (Piteå), Christian Sperka,
Shutterstock.com och Adobephoto. Tack även till
alla våra engagerade resespecialister för deras
privata bilder.
Repro/tryck: Printall
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VI HJÄLPER DIG MED DITT NÄSTA
AFRIKAÄVENTYR!
Även om allting startade i Sydafrika och den största delen av våra resenärer åker dit har vi genom åren även samlat
på oss mycket kunskap om grannländerna i södra Afrika. Dessutom kan vi inte värja oss för Seychellernas paradisstränder
eller Mauritius grönska. Tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig med din resa till södra Afrika!

SYDAFRIKA Våra hjärtan klappar för Sydafrika (sid 12)
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NAMIBIA Förundras av Namibias ökennatur (sid 28)

BOTSWANA Det genuina Afrika (sid 30)

ZIMBABWE Gör som Dr Livingstone (sid 32)

MOCAMBIQUE Paradiset för den äventyrlige (sid 34)

MAURITIUS Ta dagen som den kommer (sid 36)

SEYCHELLERNA Hitta dina egna guldkorn (sid 38)
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VÅR RESEPALETT ÄR FYLLD AV
OLIKA FÄRGER
Kanske planerar du en bröllopsresa. Eller drömmer om att stilla färdas fram med tåg genom Afrikas vidunderliga natur.
Oavsett vad du vill uppleva under din resa hjälper vi dig att få till den rätta mixen av äventyr, lyx eller romantik.
Din resa blir precis så fullmatad eller avkopplande som du önskar. Bara fantasin sätter gränser!

ÄVENTYRSRESOR
Kom närmare naturen och kulturen.

GOLFRESOR

LYXRESOR

Unna dig högsta kvalitet och service.

TÅGRESOR

Svinga klubban på fantastiska banor.

Upptäck landet från rälsen.

BRÖLLOPSRESOR

KONFERENSRESOR

Starta livet som gifta med er drömresa.

Fördjupa sammanhållningen med en företagsresa.
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SAMLA GÄNGET PÅ EN FÖRETAGSRESA
TILL SYDAFRIKA
Vad kan vara bättre motivation för dina anställda än en oförglömlig konferensresa till
Sydafrika? Vi har branschens bredaste erfarenhet av företagsresor till Sydafrika, den
perfekta platsen för en spektakulär konferens. Och du hinner med mycket på kort tid.
Mer än du kan föreställa dig. Tillsammans
med oss får du en bra blandning av roliga
aktiviteter, nya upptäckter och innovativa
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konferensmöjligheter. Sätt fart på samarbetet och fördjupa sammanhållningen.
Dina anställda kommer hem med
mängder av ny energi och inspiration!
Välkommen till oss!
Ingela och Lotta
Project Managers
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VI JOBBAR FÖR EN HÅLLBAR
UTVECKLING
I Afrika möter du människor med helt andra
levnadsvillkor än vi är vana vid här hemma.
Befolkningen välkomnar oss med öppna armar som gäster i deras land och ser till att
vår resa blir ett minne för livet. För oss på
Sydafrikaresor är det självklart att ge tillbaka
till folket som bor i de områden vi besöker.
Därför engagerar vi oss i flera sociala arbeten. Vissa projekt är större, andra mindre.
Alla gör skillnad.
Star for Life
Star for Life är en stiftelse och ett skolprogram som arbetar för att minska spridningen av hiv och aids i utsatta områden i Afrika.
Projektet startade 2005 och inriktar sitt arbete mot skolungdomar. I programmet lär
sig eleverna att stärka sin självkänsla, våga
drömma om en bättre framtid och uppnå sin
fulla potential. För varje resenär som reser
med Sydafrikaresor skänker vi oavkortat
100 kr till Star For Lifes verksamhet.
Anais nyckelringar
Alla våra resenärer får en nyckelring utformad efter vår logga, en gepard, och pärlad av
Anais i Durban. Detta utbyte gör att hon kan
försörja både sig själv och sin familj.
Besök i byar och kåkstäder
Det finns alltid en möjlighet att besöka folk i
deras hemmiljö under din Sydafrikaresa. Utflykter som dessa är både uppskattade och
gynnar familjerna som tar emot besökare.
I gengäld får du en djupare insikt och perspektiv på livet. Prata med våra resespecialister om du vill veta mer om vardagslivet
och uppleva hur folk lever och bor.
Dandelion Child, Maskrosbarn
Föreningen Maskrosbarn stöttar de barn
som är mest utsatta och sårbara och lever
under särskilt svåra förhållanden i Sydafrika.
Vårt fadderbarn Swelihle Gumede har nu
mat för dagen, ett tak över huvudet och en
skola att gå till. Små insatser för oss som
gör underverk för barnen.
Klimatkompensera.se
Ta ansvar för din klimatpåverkan. Genom
vårt samarbete med klimatkompensera.se
kan du som vill välja bland certifierade projekt som gör planetnytta och återgäldar miljön, enkelt och kostnadseffektivt.
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VÅRA HJÄRTAN KLAPPAR FÖR
SYDAFRIKA
Sydafrika är en magisk plats, fylld med överraskningar och med ett stort utbud av både
välkända och dolda pärlor. Kapstaden och
de omkringliggande områdena med vingårdar i kombination med safari är något du
aldrig glömmer. Landet är stort och bjuder
på bred variation, inte minst landskapet som
skiftar från de imponerande Drakensbergen
och vildmarkerna ner till den över 200 mil
långa kusten med vita sandstränder. Med
pulserande storstäder, rofyllda vingårdar, vilt
strövande djur och häpnadsväckande naturscenerier påminner Sydafrika faktiskt inte
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om något annat land i Afrika. Det står lika
mycket för det moderna, som för det som
”alltid varit”. I världsstaden Kapstaden kombineras den urbana pulsen med urtida landskap. Samtidigt strövar The Big Five runt i
buschen, som själva sinnebilden för det vilda
Afrika. Sandstränderna är breda och inbjudande, men vattnet kan vara kyligt även när
solen gassar hela dagen. Många väljer att
njuta vid poolkanten, eller svalka sig på havet
med surfing eller oceansafari. Kanske lockar
ett dyk med vithajar? Oavsett vad du är ute
efter finns det massor att hitta på i landet.
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Sydafrika passar lika bra för förstagångsresenären som för den mer erfarna och är
ett perfekt resmål för familjer med barn i alla
åldrar. Det är ingen hemlighet att Sydafrika
är ett av världens mest varierade och vackra
land - en mosaik av vänliga människor, spännande kulturer, skiftande färger, livliga dofter
och inte minst den långa, komplexa historien
som format landet. Upptäck Sydafrika, du
också. Det blir garanterat en resa du aldrig
glömmer!
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KAPSTADEN
- THE MOTHER CITY
Föreställ dig världens ände. En stad där allt
är möjligt. Där upplevelserna inte vet några
gränser. Tänk dig att du står uppe på Taffelberget och tittar ut över land och hav. Att du
känner saltstänken från de vilda vågorna vid
Godahoppsudden. Att du kommer riktigt
nära pingvinerna på Boulders Beach. I Kapstaden finns allt du kan förvänta dig av en
storstad. Och lika mycket till. Du tar del av
det vindlande utbudet, rör dig genom livliga
gågator där gatumusikanter och dansare
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underhåller förbipasserande. Du smakar dig
igenom staden. Restauranger och kaféer
duggar tätt. Butiker lockar till inköp. Prisnivån är tilltalande lågt. På kvällen är nattlivet
pulserande. Dagen efter, en sightseeingtur
med närkontakt till landets mycket brokiga
historia. Du avslutar med ett besök på fängelseön Robben Island. Du känner hur du påverkas, hur du förändras. Du dras in i Kapstadens magi. Och blir en del av den.

HELENA, resespecialist

KULTURELLA
KAPSTADEN
MED HELENA
Vackra, magiska, glada, färgrika, kosmopolitiska, underbara Kapstaden. Hit återkommer jag gång på gång för upplevelserna
står på kö. Denna gång vill jag återuppleva
mina favoriter från tiden då jag bodde här.
Med 72 timmar framför mig åker jag direkt
till Waterfront för ett besök på det fantastiska konstmuseet Zeitz MOCAA. Här finns
världens största samling av modern afrikansk konst. Bara byggnaden är ett konststycke i sig och jag avslutar besöket på takterrassen med utsikt över havet.
Jag börjar lördagsmorgonen med en långpromenad och en frisk simtur i Atlanten i
Camps Bay. Därefter åker jag till det före detta industriområdet Woodstock strax utanför
centrum och njuter av en välsmakande frukost på lördagsmarknaden Neighbourgoods
Market. Här samsas matstånd från världens
alla hörn med trendiga designers. På eftermiddagen åker jag vidare söderut till Noordhoek och Long Beach för en ridtur på en av
världens vackraste stränder. Jag hinner även
med en vinprovning på den fina gården ute
på Godahoppsudden där vinet är tydligt präglat av Atlantens salta vindar. Trött men lycklig
åker jag längs den vackra bergsvägen Chapmans Peak till Hout Bay Market där jag äter
middag i vimlet. Lite shopping hos de lokala
konstnärerna hinner jag också med. Tillbaka
till Noordhoek Farm Village för kvällens konsert. Här spelar kända sydafrikanska musiker nästan varje kväll och jag sover över på
ett hotell i närheten.
På söndagen blir det en tidig start med en
kaffe på Village Roast. Här behövs inte stolar
till alla då många bara stannar till från
hästryggen eller cykelsadeln. Jag fortsätter
inåt landet till Babylonstoren, en unik vingård
med stora trädgårdsanläggningar i romersk
stil och följer med på den guidade trädgårdsvisningen. Efter lunch fortsätter jag vidare till
mitt favoritställe i vindistriktet – Tulbagh. En
promenad längs den historiska gatan Church
Street där alla hus är kulturminnesmärkta

och renoverade efter ett jordskalv 1969 avslutas med en champagneprovning på Twee
Jonge Gezellen. Här skördas druvorna på
natten för att få den allra bästa kvalitén och
här görs Sydafrikas bästa viner, enligt mig.
Två timmar senare är jag tillbaka i Kapstaden
och avrundar kvällen med middag på den eklektiska restaurangen Bombay Bicyles.
Kirstenbosch botaniska trädgårdar kan jag
inte missa! Jag kommer ofta tillbaka hit och
det är alltid olika upplevelser. En promenad i

ökenväxthuset får mig att drömma mig tillbaka till Kalahari och jag njuter av alla dofterna på kryddstigen. Jag går till den lilla fågelformade bassängen och svalkar fötterna i
det kyliga och klara källvattnet. Sedan några
år kan man njuta av växtrikedomen från ovan
genom att gå på en träbro byggt som en orm.
Dags för lunch igen och då blir det god afrikansk mat på Moyo – en färgfull restaurang
inne i Kirstenbosch, innan det är dags att
vända hemåt igen. Kapstaden, jag hoppas vi
ses snart igen.
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VINDISTRIKTEN
- VÄLMÅENDE I VACKRA
OMGIVNINGAR
Se dig om i det kuperade landskapet. Känn
lugnet. Sänk axlarna. Slappna av. Här råder
en annan tid. Ett annat tempo, eller rent av
inget tempo alls. Slå av på takten och njut av
de färgrika omgivningarna bland gröna kullar, blommande lila jakarandaträd och vinrankor med bergen som kuliss. I Sydafrikas
vindistrikt handlar mycket om vin, men inte
allt. För lika mycket som du kan njuta av de
välrenommerade vingårdarnas utbud läggs
stor vikt på kulinariska upplevelser och re-

16

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

kreation. Börja dagen med en lång härlig frukost. Ta en promenad i den friska luften.
Besök någon av de historiska stadskärnorna. Låt lunchen bestå av lokala delikatesser
kombinerat med gårdens vin. Avrunda med
en chokladprovning på nästa ställe. Eftermiddagen spenderas vid poolen eller med
en skön spabehandling. På kvällen äter du
middag utomhus och förförs av solnedgången som färgar himlen i ett otroligt ljus.
Imorgon repeterar du.

SAFARI - EN UPPLEVELSE
SOM INGEN ANNAN
Tänk dig en riktigt tidig morgon. Bushen
vaknar till liv och vid gryningen rullar jeepen
iväg. En chaufför vid ratten och en erfaren
ranger på stolen längst fram på bilen som
spårar. De tittar efter avvikande rörelser från
växtligheten. De stannar till och söker efter
spår i marken. Tar en titt på om grenarna
nyligen blivit knäckta eller om de legat där
ett tag. Väljer kurs. Ni rullar vidare. Plötsligt
stannar bilen, det är alldeles tyst. Allt du hör
är några fåglar som sjunger. Tanken om din
egen andning alltid är så hög slår dig. Du

håller inne den, vill inte lämna ett ljud ifrån
dig. Något knakar bland buskarna, påtagligt.
Spänningen i bilen stiger. Plötslig kommer
en hel hjord med elefanter och korsar er
väg. Till och med en liten babyelefant är
med. De ser sig omkring och några tittar
rakt emot dig. Kameran smattrar, videon
rullar. Du måste vara beredd. Närvarande.
Allt är över väldigt fort. Elefanterna är redan
långt inne i den alltför snåriga bushen. Men
du kom nära, riktigt nära. Och det här var
bara början…
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DIN RESA
- DINA VILLKOR
Vi skräddarsyr varje resa efter vad du som kund vill
ha, efter dina behov och önskemål. För oss är kunskapen oerhört viktig när det gäller producera resor till
södra Afrika och länder som skiljer sig mycket från
vårt. Vi delar med oss av de erfarenheter vi samlat på
oss genom åren. Vi instruerar dig om stort och smått
och hjälper dig hitta både de självklara sevärdheterna
och de där gömda pärlorna du inte visste att du drömt
om. Servicen, erfarenheten och det personliga engagemanget, det kommer på köpet.
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REBECKA, resespecialist

REBECKAS
FÖRSTA
MÖTE MED
SYDAFRIKA
Förväntansfull satte jag mig på planet mot
Sydafrika, en dröm var på väg att bli sann.
Tidig förmiddag landade vi i Johannesburg
och väl utanför planet möttes vi av ljumma
härliga vindar. Det var sensommar i Sydafrika och skönt att lämna ett kallt Sverige
bakom sig.
Redan på ankomstkvällen gjorde vi vår första
safaritur i nationalparken Pilanesberg. I en
niositsig jeep, satt vi tillsammans med guiden som var engagerad och brann för sitt
yrke. Han berättade inte bara om alla djur vi
såg utan även om landet i allmänhet och växterna, landskapet och problemen med tjuvjakt i synnerhet. Vi såg elefanter, giraffer, noshörningar, flodhästar, antiloper och en gepard
som precis fångat ett byte. Det var en fantastisk första safari och parken var så vacker.
Resan gick vidare mot Port Elizabeth, ”The
windy city” som den också kallas. Och visst
var det blåsigt dagen vi skulle på Ocean Safari, även regnet hängde i luften och havet var
vilt. Iförd regnställ, men med ett stort leende
på läpparna, hoppade jag i den lilla båten
redo för en dag ute i det blå. Det dröjde inte
länge förrän det flockades delfiner runt båten, de var nyfikna på oss och showade rejält.
Vågorna slog hårt mot båten så det blev inte
så många foton, men minnesbilderna från
den dagen kommer alltid leva kvar.
Känslorna var blandade när vi på eftermiddagen begav oss ut i kåkstäderna utanför Port
Elizabeth. Guiden som var med oss bodde
själv i området och berättade sin livshistoria.
Jag blev rörd av hans berättelse och det jag
såg av livet i kåkstaden. Men jag blev även
glad av alla människor och speciellt barnen
som mötte oss med stora leenden, nyfikenhet, vänlighet och värme. Kvällen avslutades
mycket trevligt med ett afrikanskt lokalband
som uppträdde för oss.

Dagarna efter blev det ännu mer safari fast
nu i de sydöstra delarna av Sydafrika. Jag
bodde på en jättemysig lodge, mitt ute i bushen med endast ett litet staket emellan lodgen och alla vilda djur. Det var lugnt och skönt
att bo så naturnära. Från min terrass såg jag
zebror, impalor och även en elefant som
drack en slurk från vår pool. När det var dags
att resa vidare fick jag en stark känsla i kroppen att det här måste jag bara få uppleva
igen. Jag tror det är många som känner så.
Sista dagarna fylldes av aktiviteter i världens
vackraste stad, Kapstaden. Vi åkte på vinprovning i Constantia, det äldsta vindistriktet

i Sydafrika. Vi stannade till vid Boulders
Beach för att kolla på pingvinerna. Och det
blev till och med en tur längs Chapmans
Peak åkandes på en Harley Davidson.
En annan dag åkte vi ribbåt i rykande fart på
False Bay, det var nervkittlande men en rolig
tur. Sista dagen hann jag med lite shopping
och fika i Waterfront för att sedan avsluta
kvällen med picknick och solnedgång uppe
på Signal Hill. Det var en magisk kväll och ett
fint avslut på en intensiv men härlig resa.
Jag blev förälskad i Sydafrika och jag räknar
redan dagarna till min nästa resa.
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R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KAPSTADEN, PILANESBERG
& MAURITIUS 18 DAGAR
Den här resan erbjuder en mix av det allra
bästa! Rutten innehåller såväl storstad,
som vinlandskap och spännande safari.
Som pricken över i:et avrundas de händelserika dagarna i Sydafrika med en vistelse
på paradisön Mauritius där ni kan vila ut på
bländvita stränder.
Med hyrbil tar ni er på egen hand runt i Sydafrika och möter färgsprakande och vänliga
Kapstaden där ni bland annat har möjlighet
att uppleva Taffelberget, Robben Island,
V&A Waterfront och kanske tar ni en tur ner
till Godahoppsudden vid landet mest sydvästliga punkt. Efter storstadspuls väntar
dagar bland vingårdarna kring universitetsstaden Stellenbosch. Här provar ni förstklassiga viner i underbart vackra miljöer.
Från Kapregionen flyger ni norrut och fortsätter resan med safari i nationalparken Pilanesberg som ligger på bekvämt köravstånd från flygplatsen. I Pilanesberg bjuds ni
på möjligheten att se The Big Five med en
naturskön bakgrundskuliss. Parken är belägen i en gammal vulkankrater vilket skapar
en alldeles speciell inramning.
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Vad passar sedan bättre som avslutning på
resan än en veckas skön vistelse med sol
och bad på paradisön Mauritius? Här bor ni
på en välkomnande och trevlig resort omgivna av vajande palmer, god mat och värme.
Ni tar dagen som den kommer, helt i er egen
takt! Kanske åker ni på upptäcktsfärd på ön
och besöker Pamplemousse Botanical Garden eller något av teplantagen. En golfrunda
på en bana i världsklass lockar vissa medan
andra stannar och njuter av hotellets lyxiga
spabehandlingar.

HÖJDPUNKTER
• Upplev Kapstadens enastående utbud av
restauranger
• Njut av sydafrikanska viner i deras rätta miljön
• Låt nerverna bli på helspänn medan du spanar
efter lejon i bushen
• Skäm bort er på avkopplande Mauritius

En bil för varje tillfälle
Vi på Avis erbjuder hyrbilar i alla olika modeller och oavsett om du önskar
en liten hybrid för stadskörning eller något större mer anpassat för Afrikas
terräng finns just din perfekta bil hos oss. Kanske letar du efter en bil som passar till resan med din partner eller något större till hela familjen. Alla våra bilar
byts ut regelbundet och du får alltid sitta bakom ratten i en kvalitetsmodell –
det kommer vi att se till.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRUGER & KAPSTADEN 12 DAGAR
Det här är utan tvekan en av våra mest populära resor, speciellt utformad för förstagångsresenären som vill uppleva två av
Sydafrikas bästa områden - Krugerparken
och Kapstaden.
Resan börjar i låglandet där ni passerar
bland annat Blyde River Canyon, världens
största grönskande kanjon. Därefter kör ni in
i den väldiga Krugerparken och omges av de
vilda djuren.

Under fyra dagar kommer ni natur och djur
verkligt nära. Efter safarin i Krugerparken
flyger ni till Kapstaden. Här lockar en skön
stadsrytm, upplevelser på Taffelberget och
vid Godahoppsudden. Gör en dagstur och
upplev vingårdarna i ekarnas stad Stellenbosch eller ta en tur till kustsamhället Hermanus och se valar på nära håll. För den
modige väntar ett dyk med vithajar!

HÖJDPUNKTER
• Besök Afrikas sydvästligaste punkt vid
Godahoppsudden
• Möt de vilda djuren i Krugerparken
• Ta del av Kapstadens förstklassiga kök
• Upplev en utomhuskonsert i Kapstaden

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRUGER, ISIMANGALISO & KAPSTADEN
15 DAGAR
Denna innehållsrika resa kombinerar
vacker natur med spännande safari och
storstadspuls i Kapstaden.
Resan börjar med provinsen Mpumalanga
och den vackra naturen längs Panoramarutten innan ni kommer till nationalparken
Krugerparken för att spana efter The Big
Five. Ni åker vidare till kungariket Swaziland
med sitt böljande landskap och sin färgstarka kultur. Resan går vidare till östkusten
och St. Lucia, ett samhälle som ligger omgiven av nationalparken iSimangaliso. Njut av
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naturen, spana efter flodhästar och krokodiler på en flodkryssning eller snorkla i Cape
Vidals klarblå vatten. När ni är mätta på natur- och djurupplevelser, avrundar ni resan i
vackra Kapstaden. Här kan ni göra utflykter
till bland annat fängelseön Robben Island,
natursköna Godahoppsudden eller de populära vindistrikten som ligger en kort biltur
bort. För er som är lite mer äventyrslystna
finns det möjligheter till dyk med vithaj,
skärmflygning från Lions Head eller varför
inte en helikoptertur över Kapstaden.

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

HÖJDPUNKTER
• Ta en svalkande öl i Pilgrims Rest som anlades
under Sydafrikas guldrush
• Spana efter skygga djur på småvägar i Krugerparken
• Upptäck boendet i en traditionell hydda i Swaziland
• Upplev ett unikt fågelliv i iSimangaliso Wetland Park
• Känn storstadspulsen i Kapstaden

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

SOL & SAFARI 10 DAGAR
På denna fantastiska resa kombineras
förstklassig safarivistelse med härlig avkoppling i solstolen.
Ni inleder er veckolånga vistelse i landet
med övernattningar på prisbelönta Thanda
Tented Camp. Här tar ni del av djur- och
naturupplevelser långt ifrån vardagen på
hemmaplan. Vakna upp till ljudet av trumpetande elefanter, ät lunch med utsikt över det
kuperade landskapet där en grupp giraffer
går att sikta bland trädtopparna och avrunda

dagen med middag under bar himmel. För
att smälta intrycken från er safari är Zimbali
Resort den perfekta avslutningen. I de rymliga rummen med utsikt över Indiska Oceanen
kan ni verkligen koppla av och njuta. Dagtid
badar ni i några av de inbjudande poolerna,
spelar golf på den intilliggande golfbanan
eller unnar er en spabehandling. För kvällens
middagar väljer ni bland flertalet restauranger, här finns något för alla smaker.

HÖJDPUNKTER
• Upplev spännande safari och spana efter
”The Big Five”
• Njut av att se solen gå ner över den afrikanska 		
bushen
• Starta dagen med en skön spabehandling
• Slappa vid poolbaren
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KARIEGA PRIVATE
GAME RESERVE
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Familjeägda Kariega, tar mer än gärna emot
familjer till sin storslagna privata Big Five
safaripark. Anläggningen ligger nära Port
Elisabeth och blir en naturlig förlängning av
Garden Route från Kapstaden.

av fantastiska vyer utan dessutom ägna sig
åt flodkryssningar, fiske och paddla kanot.
Ge dig ut på en guidad bushpromenad, ut i
vildmarken och njut mellan varven med lugna
stunder vid lodgernas pooler.

Landskapet runt Kariega är enormt stort och
spänner över fem olika ekosystem, vilket resulterar i ett väldigt rikt djur- och fågelliv. Här
finns 10 000 hektar av orörd afrikansk vildmark. Dessutom skär två floder igenom
landskapet vilket adderar både skönhet och
värden för resenären som nte bara kan njuta

Kariega erbjuder fem olika lodger. Välj den
som passar ert sällskap bäst. De femstjärniga tälten på Settlers Drift är makalösa. Även
fyrstjärniga River Lodge & Ukhozi Lodge håller superior klass. Main Lodge & The Homestead är båda fyrstjärniga och välkomna barn
i alla åldrar. Valet är ditt!
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SOFIE, resespecialist

SOFIES
GENERATIONSRESA
UNDER
HÖSTLOVET
Min mammas dröm om att få uppleva Sydafrika gick i uppfyllelse när vi under höstlovet reste dit hon, jag och min bror med
våra familjer. Givetvis hade jag plockat ut
godbitarna av vad landet har att erbjuda.
Många frågar sig hur det är att resa med
barn till Sydafrika och mitt svar är det är
inga problem. Det är lätt att kombinera vad
man som vuxen vill göra och vad man som
barn vill hitta på. Restauranger och vingårdar har ofta något för barnen att sysselsätta sig med. Det är enkelt att resa
med barn och människorna är vänliga och
hjälpsamma. Denna resa var mina barns
andra gång i Sydafrika.
Vår resa började i vackra Kapstaden. Vi hade
sightseeing och var ute i kåkstäderna för att
barnen skulle få se hur andra barns liv kan se
ut. Vi fick alla både en och flera tankar med
oss hem. Vi tog en eftermiddag för sol och
bad i Camps Bay. När vi var där såg vi att linbanan till Taffelberget var öppen så vi bokade
biljetter och åkte upp. Vi fick en fantastisk
kväll på berget. Det var totalt vindstilla och
tyst när solen sakta gick ner över Kapstaden.
På vägen till Hermanus körde vi via Godahoppsudden. Vi stannade till i Hout Bay och
tittade på sälarna, körde vackra Chapmans
Peak och åt en god lunch vid Cape Point. Vi
stannade även till vid Boulders Beach för att
se på pingvinerna. Framme i Hermanus såg
vi rätvalar som hoppade och lekte i bukten.
Det blev en lång dag men det var det värt!
Vi lämnade kusten och körde inåt landet mot
vindistriktet och samhället Robertson. Här
var det lugna och lata dagar vid poolen som
stod på schemat. Vi hann även med en flodkryssning vid Viljoensdrift. Här fick vi plocka
ihop vår egen picknickkorg och åka öppen

båt längs med floden. Mycket uppskattat av
både barn och vuxna.
I Stellenbosch var det dags för vinprovning.
Vi valde att åka till Waterford där man kombinerar viner med choklad. Dessutom är det
otroligt vackert och det finns gott om ytor för
barnen att springa på. En av dagarna åkte vi
ner till Somerset West och besökte en geparduppfödning där vi kunde klappa djuren.
Pengarna för inträde går tillbaka till geparderna.
Vi avslutade vår resa på östkusten, i provinsen KwaZulu Natal. Här känner man att man
är i Afrika på riktigt. Både genom naturen
och att de vilda djuren börjar visa sig. Vi
stannade i den lilla byn St. Lucia. Här lever

flodhästar vilt i flodmynningen och på en
flodkryssning i solnedgången får vi lära oss
mer om det marina livet häromkring. De tre
sista nätterna spenderade vi på Thanda
Game Reserve. Vi bodde på deras Safari
Lodge. När det gäller safari och barn så är
det alltid upp till rangern om barnen får följa
med eller inte. Våra barn var med på alla sex
safariturerna. Vi väckte dem klockan halv
fem på morgonen och de var lika spända
och nyfikna varje morgon. Barnen pratar
fortfarande om när vi satt tysta i jeepen och
lyssnade på naturen och hur det knakade
inne i bushen. Rangern sade att det var en
elefanthjord. Plötsligt kom de, hur många
som helst som kom riktigt nära jeepen. Barnen var helt exalterade! Vår höstlovsresa avslutades verkligen på absolut bästa sätt!
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R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRUGER & GARDEN
ROUTE 16 DAGAR
Detta är ett av våra mest uppskattade reseförslag och det är enkelt att förstå varför.
Med gott om tid på varje plats får ni uppleva
både det afrikanska djurlivet i Krugerparken
i norr och den vackra kuststräckan, Garden
Route, i söder. På köpet kommer det kuperade området kring Panoramarutten med
bland annat Mac-Mac Falls, God’s Window
och Bourke´s Luck Potholes som några av
godbitarna. I välkända Krugerparken blir
det safari med chans att se The Big Five
och en mängd andra exotiska djur.
Från kuststaden Port Elizabeth färdas ni
västerut längs natursköna Garden Route
mot Kapstaden. Landskapet här är hänförande och naturen är annorlunda från det ni
tidigare upplevt i norr. Det är grönt och frodigt på ett dramatiskt vis där de väldiga
bergen möter havet. I fiskestaden Knysna,
vackert beläget vid en lagun, stannar ni till
för natten. Två andra stopp är samhället
Oudtshoorn, känt för sina strutsfarmar och
Hermanus där ni under säsong har goda
chanser att se rätvalar direkt vid strand-
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promenaden. Innan ni når Kapstaden hinner
ni med ett besök i vindistriktet där ni både
äter och dricker gott.
Resan avslutar ni i färgglada Kapstaden, en
fantastisk stad med mycket att erbjuda. Här
finns storslagna naturupplevelser, prisvärd
shopping och några av landets bästa restauranger.

HÖJDPUNKTER
• Kör på de vindlande vägarna mot Blyde River
Canyon
• Gör safari i välkända Krugerparken
• Gör upptäcktsfärder längs Garden Route
• Utforska de mäktiga grottorna Cango Caves i 		
Oudtshoorn
• Vandra uppför Taffelberget och hänförs av
utsikten över Kapstaden

VICTORIA, resespecialist

BORTOM
ALLFARVÄGAR MED
VICTORIA
Efter att ha jobbat mer än tio år på Sydafrikaresor och med flertalet besök bakom
mig i detta fantastiska land, kunde jag inte
tro att jag fortfarande skulle bli hänförd av
landet. Men det spelar ingen roll hur
många gånger jag åker dit för det finns
fortfarande så mycket spännande upplevelser att ta del av i detta mångsidiga land.
Det fick jag verkligen erfara på min senaste resa till Sydafrika då jag kom till platser
som jag tidigare aldrig besökt.
Jag landade på eftermiddagen och styrde
mot Oudtshoorn. Efter en välsmakande
middag med struts på menyn var det hög tid
att dra sig tillbaka. Kommande dag skulle vi
upp tidigare än tuppen då det var dags för
surikatsafari! Det var mörkt och lite kallt när
vi begav oss ut med bil utanför stan. Vi fick
varsin campingstol och började gå ut i den
karga terrängen. Vi placerade stolarna på
rad vid en noga utvald plats och guiden Dolf
berättade att platsen hade han valt ut eftersom han kvällen innan hade sett surikatfamiljerna gå ner i sina bon just här. Inlevelsefullt berättade han om de små djuren och
förutom hans mörka stämma var det alldeles tyst. Sakta började solen visa sig vid horisonten och rätt vad det var så stack det
upp ett par pigga ögon från marken precis
framför oss. Ett lågmält sorl hördes från oss
och vips började surikaternas små huvud
titta upp från hålorna och de kröp reserverat
men ändå nyfiket fram mot oss. Lika plötsligt som de upptäckt oss, lika plötsligt hade
de glömt bort vår närvaro och de började gå
runt, busa och en efter en ställde de sig på
två ben med ansiktet vänt mot solen och lutande sig bakåt mot sin svans. För en sekund så kom liknelsen till mig när jag själv
lapar vårsolens första strålar, lika tacksam
för solen som de var jag. Efter en stund med
bus framför oss och när solen helt hade stigit
upp tog deras skådespel slut. Vi packade
ihop och körde tillbaka till Oudtshoorn där

vår frukost väntade. Nu var det tid att resa
vidare.
På vår väg mot Sutherland gjorde vi en avstickare till kalkstensgrottorna Cango Caves.
Jag hade ingen större förväntan på besöket
i grottorna, men så fel jag hade. Vilken imponerande kreation från naturen! Besöket i det
fyra kilometer långa grottsystemet, varav
knappt en fjärdedel är öppet för besökare,
var både informativt och intressant. Bäst var
det när guiden i grottan släckte ner hela
grottsystemet och brast ut i vacker sång.
Akustiken var magisk och håret på armarna
reste sig. Lamporna tändes igen och ögonen fick vänja sig vid ljuset. Berörd av sången lämnade vi grottorna bakom oss och fortsatte vår resa.
Sutherland sägs vara Sydafrikas kallaste ort
vilket inte är så konstigt då den ligger på dryga tusen meters höjd över havsnivån. Detta

område är paradiset för stjärnskådare och
lockar folk från världens alla hörn. Vi ankom
till vårt boende mitt ute i ödemarken och
temperaturen hade märkbart gått ner. Iförda
varma filtar satt vi efter mörkrets inbrott utomhus och en stjärnspecialist berättade mer
om stjärnorna. Vi kunde titta i ett enormt teleskop, men det behövdes egentligen inte då
vi kunde se Vintergatan med blotta ögat. Allt
var så maffigt! Den svarta himlen var fylld
med enorma, gnistrande diamanter och jag
var så lycklig över att få vara på en plats med
världens bästa stjärnskådning!
Så, efter otaliga besök i Sydafrika kan jag
bara konstatera att jag fortfarande kommer
hem med helt nya upplevelser i bagaget. Det
känns både roligt och inspirerande att få arbeta med en destination som verkligen har
något för alla, oavsett vilken gång i ordningen du reser!
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FÖRUNDRAS AV
NAMIBIAS ÖKENNATUR
Magnifika Namibia är ett stort land med liten befolkning
som erbjuder vidsträckta öppna landskap och orörd natur. Det är öde, lugnt och vackert. Ett fascinerande land
med stor omväxling. Från karg öken till vida flodslättar,
höga berg och djupa raviner. Scenerierna känns många
gånger som målningar snarare än verkliga trots att flertalet av platserna känns igen från naturfotografernas
samlingar. I väster möter öknen den kyliga Atlanten och
längs den långa vilda kusten kan man se delfiner, valar
och flamingos. Huvudstaden Windhoek har en historiskt
intressant prägel sedan kolonialtiden.
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I söder finns världens andra största ravin – Fish River
Canyon och i norr en av Afrikas bästa och största viltreservat Etosha med stora hjordar av vilda djur. De varma
och välvilliga människorna ger sig tillkänna. Såväl safariguiden som servitrisen på restaurangen ”mitt i ingenstans” och mannen som hjälper till att tanka bilen inför
de kommande, många milens körning möter er med ett
leende. De många fantastiska platserna att upptäcka
tillsammans med de vänliga människorna gör Namibia
till ett land att njuta av på plats och ett varmt minne att
plocka fram när resan är avslutad.
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MITT NAMIBIA 16 DAGAR
Att på egen hand ge sig ut i Namibias säregna landskap är få förunnat. Jämfört med
sina grannländer är Namibia på många sätt
annorlunda. Här är landskapet kargt och
ensligt men ändå fängslande.
Ni börjar med att resa söderut från huvudstaden Windhoek till Gochas som ligger inne i
Kalahariöknen där miljön består av röda
sanddyner. Vidare till den världskända Fish
River Canyon, andra största kanjonen i världen, med en magnifik utsikt över landskapet.

Därefter kör ni till världens högsta sanddyner
i Sossusvlei. Denna del av öknen är ett sagoland med sina höga sanddyner omgivna av
stora uttorkade sjöar.
Ni kör sedan mot Namibias kuststad Swakopmund där ni kan välja om ni vill njuta av
total avkoppling eller delta i några av de
många aktiviteter som finns i området. Innan
ni reser tillbaka till Windhoek besöker ni en av
Afrikas bästa nationalparker, Etosha National
Park som erbjuder ett mycket rikt djurliv.

HÖJDPUNKTER
• Paddla kajak längs Orange River
• Vandra uppför Dune 45 i Sossusvlei i gryningen
• Upplev de besynnerligt förstenade träden i
Petrified Forest
• Ta chansen att se de sällsynta, svarta noshörningarna i Etosha
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BOTSWANA - DET GENUINA AFRIKA
Botswana är känt som ett av världens bästa länder för
safari, välsignad med ett fantastiskt utbud av djurarter
och passar den som vill uppleva djuren i en genuin,
orörd miljö. Botswana är de vilda djurens land och omtalat för kattdjuren som strövar fritt på många platser.
Men det är också småskaligt, miljömedvetet och unikt.
Här finns ett begränsat utbud av safarilodger, vilket för
besökaren innebär en exklusivitet och en påtaglig närhet till djur och natur. Här erbjuds oslagbar safari i både

30

traditionella terränngbilar och på båtar längs med floden. Upplev när tusentals elefanter flyr torkan och vallfärdar till Chobe River. Besök den lokala stammen
Batswanafolket, som sedan urminnes tider har en nära
relation till vildmarken och djuren. Ta in ljuden från naturen när du flyter fram på din mokoro i Okavangodeltat.
En resa genom detta viltrika land bjuder på en skiftande
landskapsbild, med allt från marskland till saltöken. En
semester i Botswana glömmer du aldrig!
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BOTSWANA & WINELANDS 12 DAGAR
Ta chansen att uppleva några av Afrikas
guldkorn i en och samma resa - spännande djur, enastående natur och fantastiskt
god mat och dryck. I Zimbabwe, vid de
mäktiga Victoriafallen, promenerar ni runt
och beskådar fallen i sin unika och mycket
vackra miljön. Vidare tar ni er in till Botswana och Chobe National Park, ett av
södra Afrikas mest djurtäta reservat. Området är speciellt känt för sitt stora bestånd av elefanter. Tillsammans med kunniga guider gör ni safariturer både i jeep
och i båt längs med Chobe River.

Efter magiska djur- och naturupplevelser
fortsätter er resa till Sydafrika där ni upplever vindistriktet och har möjlighet att ägna
dagarna åt vinprovning. Här finns även natursköna områden som inbjuder till vandring
och cykling för den mer äventyrliga. Livliga
Kapstaden blir resans sista anhalt. Ni kopplar av och njuter av tillvaron eller aktiverar er
och utforskar sevärdheterna i staden med
omnejd. Härifrån har ni en bra utgångspunkt
för att bland annat fängelseön Robben Island, naturreservatet Godahoppsudden och
flera vackra stränder.

HÖJDPUNKTER
• Hör vattnet forsa ner för Victoriafallen
• Korsa gränsen mellan Zimbabwe och Botswana
• Se elefanterna vandra från bushen mot
Chobe River för ett kvällsdopp
• Cykla mellan vingårdarna och prova viner
• Ta del av kulturscenen i trendiga Kapstaden
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GÖR SOM DR LIVINGSTONE, UPPTÄCK
VICTORIAFALLEN I ZIMBABWE
Det är ingen överraskning att Zimbabwe ofta kallas det
mest autentiska safariresemålet i södra Afrika. Landet
har orörda och avskilda safarireservat och besökaren
kan förvänta sig nära möten med djuren, ofta utan att
se någon annan turist. En resa till Zimbabwe kan bli en
av de mest varierade i södra Afrika, från vildmarksvandringar och kanotpaddling till kolonialt eftermiddagste
vid Victoriafallen. De mäktiga vattenmassorna som ra32

sar ner är både vackra och imponerande. I byarna runt
omkring finns hisnande aktiviteter som bungy jump,
forsränning eller möjligheten att bada precis vid kanten
av Victoriafallen. Zimbabwe erbjuder även enslig vildmark och tusenåriga grottmålningar. Kombinerar du
resan med en tur med det anrika tåget Rovos Rail får du
ännu mer att se fram emot.
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AGNETA, resespecialist

AGNETAS
ADRENALINRUSH I
ZIMBABWE
En av mina bästa Afrikaresor jag har gjort
var till Zimbabwe och Hwange National
Park för några år sedan. Där finns ett fantastiskt djurliv och den allra häftigaste
upplevelsen var mötet med elefanterna.
Jag har aldrig sett så många elefanter på
en gång och på så nära håll. En dag ute på
safari gjorde vi ett stopp vid ett gömsle.
Gömslet var en nedgrävd container, en sådan man ser i stora containerhamnar. Precis ovan jord fanns små avlånga öppningar
perfekta att fotografera genom. Genom
dem kunde vi se när elefanter av olika
storlek kom för att dricka vid vattenhålet.
Var vi knäpptysta så kom de så nära att det
var svårt att få med hela elefanten på bild
med kameraobjektivet.
Det blev många stilstudier av fötter, snablar,
ögon och öron. En av elefanterna blev så nyfiken och kom så nära att den kände doften
av oss och vågade sticka in sin snabel en liten bit för att undersöka oss närmare. Adrenalinet sköt i höjden kan jag medge. I vildmarken strax utanför nationalparken gjorde
vi också spännande vandringar och spårade
bland annat ett lejon. Vi lyckades inte komma ikapp det men en gammal elefanthanne
dök plötsligt upp i buskaget. Trots sin storlek
så blir elefanterna nästan osynliga i snåren.
Tur att vi hade en erfaren guide med oss
som sa åt oss att backa långsamt.
Imvelo Safari Lodges, som jag reste med
och vars lodger jag bodde på, är ett bra exempel på ekoturism när den fungerar. De
sponsrar och utför en hel del av den naturoch djurvård som bedrivs i Hwange. Bland
annat anställer de parkvakter för att förhindra tjuvskytte. De skapar också arbetstillfällen för invånarna i den närbelägna byn samt
sponsrar dess skola. Vi besökte byn i sällskap av vår safariguide som kom därifrån.
En lite mer ovanligare aktivitet vi också gjor-

de i Hwange var den så kallade pumprundan. Vi fick följa med personalen i bil ut till
ett av flera vattenhål i parken som borrats
fram och nu underhålls löpande. Där servades pumpen som fyller hålet och gör så att
djuren har tillgång till vatten även under torrperioden.
En perfekt början och avslutning på den här
resan fick jag vid Victoriafallen som jag ald-

rig tröttnar på fast jag har besökt fallen flera
gånger. De är verkligen en mäktig syn och
den vackra regnskogen som finns här är underbar att vandra i. En stor behållning av resan var också alla vänliga människor jag
mötte överallt. Jag kommer att resa tillbaka
till Zimbabwe någon dag för att upptäcka
mer av detta spännande land. Och självklart
vill jag möta elefanterna i Hwange igen.
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MOCAMBIQUE - PARADISET FÖR
DEN ÄVENTYRLIGE
Välkomna till ett land fullt av hemligheter där ni tas emot
med stora leenden. Mocambique är ett land med någonting för alla. Här finns alltifrån kristallklara dykvatten till
spännande safari på oexploaterad mark. Från den livliga
huvudstaden Maputo i söder till ett förtrollande lugn i
Quirimbas-arkipelagen i norr med milslång orörd kust.
Förutom vykortsmotiv på land bjuder landet på många
äventyr även under vattenytan. Mocambiquekanalen är
året om hem till flera unika marina arter.
34

Varför inte passa på att bada med valhajar i Tofo-bukten? Eller snorkla runt ett färgglatt fiskstim och utforska vad som döljer sig bland korallerna? Kanske vill du
pröva fiskelyckan att fånga en Black Marlin. Alternativen är många. Oavsett om du letar efter äventyr eller
lugn är detta en destination med en mix av båda där du
förväntas slappna av, ha ett stycke tålamod och njuta
av färden. Mocambique är ett land som verkligen lämnar avtryck!
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KAROLINA, resespecialist

KAROLINAS
TID I
MOCAMBIQUE
Under mina barndomsår växte jag upp i
storstadsmyllret i Maputo, Mocambiques
huvudstad. En framväxande och färgsprakande turiststad. En stad kantad av tusentals palmer, jakaranda och akacia. En intressant mix av nytillkommen arkitektur
och ståtliga, om än något slitna, byggnader som berättar om stadens 500 år gamla kolonialhistoria. Mocambique är en
smältdegel av en rad olika kulturella arv,
vilket inte minst märks på den smakrika
maten som har både indiska och portugisiska influenser utöver den inhemska.
Med sina olika landskap skapas en kontrastfylld kompott av azurblått hav, kritvita stränder och röda stigar som leder till
landets hemligheter.
När jag blickar tillbaka på tiden i Mocambique ser jag det som en äventyrlig, men trygg
uppväxt som kommit att utgöra mina rötter.
Där bestod dagarna av alltifrån besök till
Maputos flera basarer, för att inhandla lördagsgrytans alla ingredienser, till bilturer
över gränsen till Sydafrika in i Krugerparken,
för att beskåda alla djur. För att inte tala om
de dagar som spenderades vid havet på paradisstränder under loven. De nyrostade
cashewnötterna i mammas väska. Minnena
är oförglömliga och många från ett land
som är rikt inte bara på leenden och naturtillgångar, utan även upplevelsemöjligheter.
Ur resesynpunkt finner du det mesta här –
fantastisk dykning, eller snorkling för den
som önskar, safari på outforskade marker,
sol och bad längs milslånga stränder, hantverksshopping. För att inte tala om havets
alla läckerheter, eller varför inte prova
Mocambiques version av böngrytan Feijoada. I landet som namngett en av Bob Dylans
låtar finns en lokalbefolkning med stor gästvänlighet, som språkbarriärer och fattigdom till trots gärna hjälper dig med de få
medel de har. Hoppas det smakar!
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TA DAGEN SOM DEN KOMMER
PÅ MAURITIUS
Drömmer du om lata dagar på tropiska stränder eller
om en aktiv semester med förtrollande vyer? På Mauritius möter ni en kontrastfylld ö som bjuder på alltifrån
vattenaktiviteter i sitt ljumna klarblåa hav till avkoppling
vid hotellets pool. Bergen reser sig högt i söder där ni
bland annat finner nationalparker för vandring bland
skog och vattenfall. Här finner ni avkoppling på mer
orörda och vildvuxna stränder. Den norra delen är mer
livlig med huvudstaden Port Louis i nordväst och regionen har mycket att erbjuda vad gäller såväl variation på
boenden som allmänna stränder.
36

Kanske lockar en dagsutflykt till ön Île aux Cerfs i öst
för att gå på upptäcktsfärd eller spela en runda golf?
Och avsluta dagen med en magisk solnedgång på en av
alla paradisstränder i väst? Eller gå på middag hemma
hos den välkomnande och trevliga lokalbefolkningen
som gärna bjuder in och visar upp sin kultur? Varje dag
bjuder på något nytt. Valet är i era händer. Utöver naturupplevelser gör den mångkulturella stämningen sig påmind genom smaker och intryck i alla dess former i en
härlig symbios. Välkomna att upptäcka Mauritius i sin
sanna anda!
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MAURITIUS
- VI KOMMER TILLBAKA!
En grå eftermiddag i mars flög jag och min
familj till vad som kom att bli vår drömsemester. Mauritius lockade med sol, bad och
avkoppling och som ön levererade! Med på
resan hade vi vår treåriga son så vi var lite
begränsade när det kom till aktiviteter och
utflykter. Nu var siktet inställt på att bara
njuta och vara tillsammans. När vi landade
hämtades vi upp av en privat transfer som
körde oss från södra delen av ön upp norrut
och vidare ut på östkusten. Vi åkte på serpentinvägar genom ett mycket grönskande
landskap. Väl framme vid vårt boende möttes vi av en helt fantastisk vy. Från receptionen och baren var det öppet mot poolen,
det turkosa havet och de vajande palmerna.
Här skulle vi helt klart trivas!
Hotellområdet bestod av flera pooler och låg
precis vid havet. Barnpoolen blev vår favorit.
Här kunde vi ligga och koppla av och hämta

drinkar i baren precis bredvid. Snacksvagnen
som serverade mauritiska godsaker låg också passande nära. Vårt rum blickade ut över
stranden och palmerna. På kvällen åt vi i restaurangen som erbjöd fantastisk mat med
olika teman varje kväll. Hotellet hade en barnklubb och ett mycket bra lekområde med
båt- och pirattema som vår son gärna besökte. Det erbjöds skattjakt och andra roligheter
för barnen om föräldrarna någon dag ville
göra en egen utflykt som till exempel en
snorklingstur eller spela en runda golf.
En dag åkte vi ut med en glasbottenbåt för
att komma ut från strandkanten och se det
fantastiska vattenlivet under ytan. Här såg vi
fiskarna i det klarblå vattnet och det visade
sig vara en perfekt utflykt att göra med barn.
En annan dag åkte vi över med en liten flotte
till en mer orörd strand i närheten av vårt
hotell där vi åt lunch, solade och badade,

bara vi. Vi besökte även marknaden och dess
myller av olika handelsstånd och varor till försäljning. Samtidigt som vi var runt en del på
ön så hade vi gott om tid att koppla av, som
vi planerat för.
Förhoppningsvis besöker vi Mauritius igen, vi
känner absolut att vi har mycket kvar att upptäcka. En snorklingstur med katamaran står
högt på listan och en utflykt ner i de södra
delarna för att få se mer av det vackra landskapet är ett måste. Och absolut kommer vi
prova en ”Authentic dinner”, då man under en
kväll får möjlighet att lära känna lokalbefolkningen på en helt annan nivå, då en familj
bjuder in till middag hemma hos sig. Det
hade varit trevligt och intressant så det blir
det definitivt nästa gång. Mauritius har verkligen mycket att erbjuda och vi reste hem avslappnade, glada och med en stark önskan
om att komma tillbaka.
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HITTA DINA EGNA GULDKORN
PÅ SEYCHELLERNA
Med sin frodiga natur och sina mäktiga granitklippor,
för att inte nämna kritvita stränder och turkosa kustremsor, är Seychellerna rena sagovärlden. Av sina 115
granit- och korallöar finner ni de kanske mest fantastiska öarna i Mahé, Praslin och La Digue. Alla exotiska
men ingen den andra lik. Praslin är hem till den speciella
Coco de mer-nöten som ni finner i de UNESCO-skyddade naturreservatet Vallée de Mai. Denna park är hem till
många endemiska arter och väl värd ett besök. La Digue
inbjuder med underbara badvikar och ni tar er enkelt
runt på den lilla ön med cykel.
38

Eller varför inte prova det traditionella, om än något
långsammare färdmedlet, taxifärd med oxe? På huvudön Mahé finner ni en av världens minsta huvudstäder
Victoria som bland annat stoltserar med sin miniversion
av Big Ben. Med tre destinationer i en tar ni er lätt mellan
öarna, vilka alla bjuder på smakrik kreolsk mat i kombination av afrikanska och asiatiska influenser. Åk hit på
en smekmånad ni sent ska glömma eller ta med familjen på en oförglömlig resa. Oavsett om ni är ute efter
äventyrligt ö-luffande eller vill njuta av livet under palmerna har vi resan för er.
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UPPLEV SEYCHELLERNA
17 DAGAR
Seychellerna består av över hundra öar,
har en hisnande vacker och orörd natur
och dessutom ett klimat som är behagligt
året runt. Under er resa hit får ni en drömsemester vid några av de vackraste stränderna i världen. Hitta er egen paradisstrand på någon av de många öarna och
njut av vågornas brus och den mjuka, vita
sanden mellan tårna.
På Seychellerna väntar inbjudande stränder,
vackra solnedgångar och spännande natur
på att bli upptäckta. Ni väljer själva hur ni
spenderar dagarna. Kanske hyr ni en cykel
och utforskar omgivningarna, tar en behandling på spa eller åker ut med en katamaran för att snorkla i det kristallblå vattnet.
Eller varför inte spendera en lång, skön dag i
hängmattan? På Seychellerna är möjligheterna många och vi hjälper er gärna att hitta
era egna guldkorn. Kombinera flera öar under er semester till Seychellerna och få en

fin variation av upplevelser. Börja på huvudön Mahé som bjuder på kuperade gröna
kullar. På grannön Praslin besöker ni nationalparken Vallée de Mai och på den lilla ön
La Digue strosar ni runt och njuter av lugnet.
Invånarna är gästvänliga i landet som fortfarande är relativt oexploaterat. Denna resa
inbjuder till ultimat avkoppling, vid hotellets
pool eller på en strand ni hittat för dagen
omgivna av vackra granitformationer och
med sanden mellan tårna.

HÖJDPUNKTER
• Tappa räkning på veckodagar och datum, koppla av!
• Slappna av med härliga bad i Indiska Oceanen
• Låna en cykel och upptäck La Digue
• Snorkla och utforska det färgrika livet under ytan
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CECILIA, resespecialist

CECILIAS
SAGOLIKA
SEYCHELLERNA
Seychellerna, de härligt gröna och frodiga
oaserna mitt ute i den oändliga Indiska
Oceanen, fick jag en skymt av redan under
vår inflygning. En känsla av välbefinnande
infann sig och en förnimmelse av den härliga semester som väntade med palmkantade och nästintill obefolkade stränder.
Det är en speciell lyckokänsla och även ett
uns av overklighet, när jag äntligen får
angöra en plats som jag läst och drömt om
sedan länge.
Morgonen är tidig, men luften redan varm
och fuktig, då jag snörar på mig skorna för
en löp- och upptäckarrunda på Praslin. Av
fågelkvittret att döma, har det varit en händelserik kväll och natt. Trafiken är i princip
obefintlig, vilket är skönt då vägrenar saknas
och det ofta är branta vägkanter. Jag tar mig
norrut på vägen längs havet. Det är lugnt
och tyst, vattnets kluckande och den svaga
vinden bryts bara kort av en morgonpigg
hunds hälsning när jag passerar. Det känns
som att springa i en enorm park med havet
som ständig följeslagare. Grönskan är slående och de ståtliga granitklipporna på
stränderna är precis så vackra och välslipade av tidens gång, som jag bara sett på bild
tidigare. Jag andas in den härligt klorofyllstinna morgonluften, som känns lika hälsosam som den frodiga grönskan runtom.
Det är bitvis rejält backigt, och nyfiken som
jag är, tar jag mig förbi varje krök och krön,
för att se vad som uppenbarar sig vidare.
Vackra och till synes orörda stränder längs
vägen, får mig att känna sådan tacksamhet,
över att just jag har möjlighet att uppleva
detta paradis på jorden. Med enbart dryga
300 000 besökare på årsbasis, är det ett
högst begränsat antal som besöker öarna.
Jag känner mig utvald! När jag når den brantaste uppförsbacken övertygar jag mig själv
att vända. Jag har redan beslutat mig för att
jag måste ta med familjen på denna tur och
vidare längs vägen, fast då på cykel.
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Någon lokalbuss och enstaka bil passerar
och jag gör flera korta fotostopp på väg tillbaka till vårt boende, Le Domaine de La Reserve. Hotellet ligger storslaget i en alldeles
egen bukt, med den fantastiskt lummiga och

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

vackra grönskan omkring och en enorm
granitklippa som storslaget tornar upp bakom. Utsikten över det turkosblå skiftande
havet och öarna runtom är hänförande, vi
har definitivt bara börjat resan i vårt paradis!
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BRÖLLOPSRESOR
FÖR ALLA SMAKER
Oavsett om ni drömmer om vajande palmer
och paradisstränder med exklusiva boenden
eller en mer äventyrlig och innehållsrik resa
med spännande upplevelser, adrenalinkickar
och exotiska djur, har vi smekmånaden för er.
Södra Afrika uppfyller alla kriterier ni kan
begära av en drömdestination. Vi ordnar alltifrån champagnefrukost i bushen och ballongsafari till romantiska dagar med sol och
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bad. Det sägs att man inte kan få allt man
önskar men det gäller inte när det kommer
till bröllopsresan. Den ska innehålla allt ni
drömmer om och lite till. Kombinera upplevelser och avkoppling, och få den bästa starten för ert nya, gemensamma liv. För varför
ska ni välja bort något, när ni är på ert livs
resa?
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PARADISVIGSEL SEYCHELLERNA 17 DAGAR
Har ni alltid drömt om barfotabröllop på
stranden med sand mellan tårna, ljumna
vindar i håret och en avslutande middag
under bar himmel? Då är Seychellerna den
perfekta destinationen att starta ert liv
som gifta!
Vita stränder, vajande palmer, frodig regnskog, god mat, kultur och värme. Här tar ni
dagen som den kommer och låter tiden sakta flyta fram. En känsla av total avkoppling
och frid infinner sig så fort ni sätter er fot på
Seychellerna.

Seychellerna är en välkomnande och enkel
destination när det kommer till bröllop. Livet
här är okomplicerat och likaså pappersexercisen inför vigseln. För den som föredrar en
större och mer officiell ceremoni än barfota
på stranden ordnar vi även det. Ni inleder resan på huvudön Mahé, omgiven av vackra
stränder och med en grönskande regnskog
ligger ön som en pärla i Indiska Oceanen.
Prova det kulinariska kreolköket. Från Mahé
tar ni båten till Praslin där ni hinner vara på
plats ett par dagar innan vigseln för att varva
ner och komma in i semesterkänslan. Efter

vigseln avslutar ni med underbara dagar på
trivsamma, pittoreska La Digue, en bröllopsresa i resan!

HÖJDPUNKTER
• Säg ja till varandra på en paradisstrand
• Njut av god mat och exotiska frukter
• Bröllop och bröllopsresa i ett
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R ES EFÖRS L AG PÅ T U M A N H A ND

SOL & BAD PÅ MAURITIUS 13 DAGAR
Upplev paradisön Mauritius! Beläget mitt i
Indiska Oceanen finner vi denna smaragdgröna ö som omges av tropiska stränder.
Ni bor på ett trivsamt, personligt resort på
öns östkust med vidsträckt utsikt över lagunen vid Trou d'Eau Douce. Läget inbjuder till
promenader längs kusten där ni möter lokalbefolkningen som är ute och letar krabbor
vid strandkanten eller är på väg ut med sin
fiskebåt. Mauritius är en smältdeg av kulturer och religioner vilket bland annat märks

44

på mattraditionerna, med utsökta kryddiga
grytor som bas. Prova det mauritiska köket
hemma hos en lokalbo, ett spännande och
intressant sätt att komma det autentiska
Mauritius nära. En annan uppskattad tur går
till öns botaniska trädgård eller kanske
lockar en golfrunda med utsikt över Indiska
Oceanen. Den mer äventyrlige besöker
Casela Park där ni bland annat har möjlighet
att köra fyrhjuling och åka zipline. Varva
adrenalinfyllda aktiviteter med långa, lata
dagar på stranden!
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HÖJDPUNKTER
• Njut av underbara soluppgångar
• Ät lunch direkt på stranden
• Paddla kajak eller testa vindsurfing
• Upptäck Mauritius flora på botaniska trädgården
• Gör en dagstur till Île aux Cerfs

R ES EFÖRS L AG PÅ T U M A N H A ND

BRÖLLOPSRESA MED VINGÅRDAR,
SAFARI & BAD 15 DAGAR
Er drömresa börjar med härliga dagar i ett
av vindistriktets mest pittoreska samhällen, Franschhoek. Här bjuds ett hisnande
vackert landskap, restauranger av världsklass, vinprovningar, konstgallerier och
trevliga caféer.
Kring Franschhoek samsas mindre vinproducenter med de större vingårdarna, många
av dem med egna restauranger som håller
mycket hög nivå. Samhället omges av fantastiska bergsmassiv vilket gör att gårdarna,
belägna på bergets sluttning, kan stoltsera
med milsvid utsikt. Njut av en lunch i sällskap med gårdens vin, kanske med ett glas
Pinotage, Sydafrikas egna druva.

Efter avkopplande dagar i vinets tecken har
det blivit dags att flyga österut. Siktet är inställt på safarilodgen Thanda Private Game
Reserve. Denna prisbelönta safaripark bjuder
verkligen in till romantik med stillheten från
bushen i kombination med äventyrskänslan
under safariturerna. Ni följer dygnets ljusa
timmar och stiger upp i gryningen för dagens
första safaritur och avslutar dagen i ljusskenet från fotogenlamporna som lyser upp
vägen till ert lyxiga canvastält. För att smälta
de magiska djur- och naturupplevelserna
avslutar ni resan på anrika The Oyster Box
Hotel vid Indiska Oceanen. Här njuter ni av
bad och avkoppling i kolonial miljö. Ni hinner
med både den indiska curryrestaurangen

och afternoon tea med alla tänkbara tillbehör. Kanske tar ni en spabehandling eller
kopplar av med en god bok vid poolen. Summera er bröllopsresa över ett glas bubbel
medan solen sänker sig ner i horisonten!

HÖJDPUNKTER
• Vinprovningar i pittoreska Franschhoek
• Upplev Thanda som passande nog betyder kärlek
på stamspråket Zulu
• Koppla av i kolonial miljö vid Indiska Oceanen
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ROVOS RAIL - VÄRLDENS
LYXIGASTE TÅGRESA
Upplev spektakulära delar av den afrikanska
kontinenten från Sydafrika i söder till Tanzania i norr med ett av världens mest exklusiva
tåg, femstjärniga Rovos Rail. Detta lyxiga tåg
kör sju olika resvägar i södra Afrika och upplevelsen ombord är helt unik. När ni befinner
er på tåget känner ni historiens vingslag. Varje vagn på Rovos Rail bär på en egen berättelse och har omsorgsfullt byggts om i viktoriansk stil med traditionell möblering och
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inredning. Längst bak i tåget finns en panoramavagn med extra stora fönster. Här
slappnar ni av i någon av de bekväma fåtöljerna och njuter av något gott i glaset. En
trerättersmeny kombineras av lokala delikatesser och säsongsbetonade råvaror komponerat med några av Sydafrikas bästa viner. Detta är en upplevelse både för tågfantasten och för mat- och vinälskaren!

GÄSTRESA MED
RESEEXPERTEN
LOTTIE KNUTSON 11 DAGAR
Reseexperten Lottie Knutson gjorde en
drömresa till Sydafrika med oss och nu har
ni möjlighet att följa samma upplägg på
egen hand. Denna resa är på förhållandevis få dagar men erbjuder ändå gott om tid
för både avkoppling och oslagbara upplevelser! Äventyret börjar i Johannesburg,
eller närmare bestämt Pretoria för att
checka in på världens lyxigaste tågresa,
Rovos Rail.

När ni kliver in på lyxhotellet The Oyster Box
fylls ni av välbehag. Denna vackra koloniala
byggnad är varsamt renoverad till dagens
höga standard. Hotellet ligger precis vid Indiska Oceanen och inhyser flera restauranger och barer. Stämningen är elegant och
stillsam och här har ni det skönt med avkoppling vid poolerna eller på hotellets rofyllda spa. En promenad längs havet står kanske också på schemat.

Detta är en helt unik upplevelse och den
höga standarden visar sig direkt när ni kommer in på den privata tågstationen. Redan
här görs en tidsresa när ni får champagne i
kristallglaset och sätter er i den tidstypiskt
möblerade vänthallen. När ni kliver på tåget
har ni tre fantastiska dagar framför er. Er
tågkupé är unikt moderniserad med all
charm noga bevarad. I restaurangvagnen
dukas det upp med linnedukar och silverbestick tre gånger om dagen. Personalens
servicenivå håller högsta klass, maten och
vinerna likaså. Under färden ner mot Durban
njuter ni av Sydafrikas vackra, kuperade
landskap. Både safariupplevelser och andra
utflykter hinner ni också med. I panoramavagnen samlas ni och trivs tillsammans
med de andra passagerarna, tar en drink
eller samtalar runt ett vackert uppdukat
afternoon tea. På Rovos Rail går dagarna
fort och snart är vi framme vid ändstationen,
men er resa har bara börjat.

Er drömsemester avslutas på enastående
Thanda Private Game Reserve. Under ett
par dagar i lyxtälten, eller på lodgen, bor ni
mitt bland vilda djur. Livet här är rena njutningen. Spännande safari ute i bushen på
jakt efter The Big Five. Och samtidigt gott
om tid att bada, läsa eller bara må bra av naturens lugn. På kvällarna upplever ni vällagade middagar eller kanske en härlig boma,
där smakerna och stämningen tävlar om
vem som är mest minnesvärd. Lottie Knutson blev helt begeistrad i denna resa, och
det kommer ni också bli!

HÖJDPUNKTER
• Nostalgikänslorna på Rovos Rail
• Frukosten på The Oyster Box Hotels veranda
• Genuin och oexploaterad safari på Thanda Private
Game Reserve
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ÄVENTYRSRESOR
FÖR UPPTÄCKTSÖKAREN
Uppskattar du att komma nära naturen, leva mer rustikt och få många
upplevelser för en mindre peng? Då är våra äventyrsresor något för
dig. Här går det lika bra att du reser solo som att du är en del i ett sällskap. Du reser i grupp tillsammans med likasinnade från hela världen.
Rutterna är varierande i längd men alla fyllda med nya upplevelser och
intryck. Tillsammans med er guide och chaufför tar ni er fram genom
det afrikanska landskapet i ombyggda lastbilar. Övernattningen sker i

enklare lodger eller i tält som ställs upp för natten. I resorna ingår ett
antal aktiviteter och under resan kan du bygga på ditt äventyr. Många
fastnar för detta koncept och upptäcker bit efter bit den afrikanska
kontinenten. Torra, karga Namibia i väster, Mocambique i öster med
mil efter mil av orörda stränder, gröna och frodig Botswana, Zimbabwe
i inlandet och förstås Sydafrika med sin stora variation av upplevelser
är bara några av de destinationer som väntar på att upptäckas.
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NIKLAS, resespecialist

PÅ ÄVENTYR
MED NIKLAS
Afrika har alltid legat mig varmt om hjärtat
och nu är det dags för ännu ett äventyr.
Denna gång ska jag få se nya platser jag
aldrig trott att jag skulle få uppleva. Jag
ska nämligen ut på en äventyrsresa från
Victoriafallen i Zimbabwe genom Botswana och hela vägen ner till Johannesburg i
Sydafrika. Mitt äventyr startar med att jag
ska få uppleva de mäktiga Victoriafallen,
eller som lokalbefolkningen kallar det för,
”Mosi-oa-Tunya” – ”den dundrande röken”,
en dröm jag alltid haft. Det är otroligt mäktigt att se och jag känner mig väldigt liten
när jag står och tittar på de dånande fallen…
Resan jag ska ge mig ut på är en äventyrsresa med Nomad Africa Adventure Tours och
jag ska bo i tält. Jag har packat ner min sovsäck och tagit med en liten kudde. Första
natten i tältet har jag svårt att sova, inte på
grund av tältet eller madrassen jag har fått
låna, det är bekvämt. Det som håller mig vaken är alla ljud som hörs omkring mig. Jag
befinner mig i Botswana och Chobe National
Park som är Botswanas största nationalpark
och hem till världens största population av
elefanter. Jag hör dem tydligt och somnar till
slut förväntansfull av allt som komma skall
då detta endast är början av min resa.
Vi fortsätter vår resa genom Botswana och
guiden berättar informativt och ärligt om
landet. Jag känner att turen ger mig mycket
mer än bara själva resan, jag får även med
mig mycket kunskap om platserna vi besöker. Det är nu dags för lunch, vi stannar vid
sidan av en mindre väg och tar fram köket
som finns i trucken. Tillsammans med vår
guide som även är en duktig kock styr vi tillsammans upp vår lunch. Det är en enklare
lunch, men att sitta någonstans i Afrika, i det
vilda och äta sin lunch gör att maten smakar
så mycket bättre än hemma. På eftermiddagen når vi vår camping och slår upp våra tält.
Efter en stunds avkoppling är det dags för
kvällsmat. Kocken lagar en fantastisk middag och vi äter den vid vår lägereld under bar
himmel, det är den godaste middagen jag
någonsin ätit!
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Nästa stopp på resan är Maun och det är härifrån vi ska resa in i världsarvet Okavangodeltat. Vi åker med Jeep in i deltat där våra
kanoter, Mokoros, väntar på oss. Under ett
par timmar glider vi fram bland vassen i en
natur som är så vacker att den knappt går att
beskriva. Jag känner mig väldigt lugn och
lycklig över att äntligen få lov att uppleva
Okavangodeltat. När vi når vår camp är tälten
redan uppställda och vi gör en kort ”bush
walk” för att titta på den afrikanska solnedgången. På kvällen somnar jag till ljuden av
alla spännande djur som finns i deltat. Dagen
efter är det en tidig morgon då vi ska se soluppgången och göra ytterligare en ”bush
walk”. I några timmar går vi med vår guide
som bott hela sitt liv i deltat och vi har turen
att få se giraffer, zebror, elefanter, buffel och

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

även en landsköldpadda. Jag har aldrig känt
mig så levande!
De sista dagarna sitter vi en del i bussen
men vi gör ett mycket bestående besök hos
San-folket som bor mitt ute i Kalahariöknen.
Där visar de oss hur de gör för att överleva
och hur de tar tillvara på naturens resurser
när de behöver vatten, mat och medicin.
Häftigt!
Sista dagen kör vi mot Johannesburg som
är vår slutdestination. Vi säger hejdå till våra
guider och resten av gruppen. Det kommer
att ta tid att smälta alla intryck från den här
äventyrsresan, men en sak är säker, Afrika
har ännu en gång fångat mitt hjärta och jag
kommer snart tillbaka igen.

THANDA TENTED CAMP
Thanda Private Game Reserve är en imponerande safaripark, som spänner över 14000
hektar och erbjuder besökaren möjligheten
att uppleva The Big Five. Parken som ägs av
den svenske affärsmannen Dan Olofsson
anses av många som en av Afrikas bästa
privatägda safariparker och har vunnit pris
för bästa safariupplevelse.
Thanda Tented Camp, som är ett av de tre
boendealternativ i parken, erbjuder safaritält i
kolonialinspirerad stil. De smakfullt inredda
tälten har privata badrum och en magnifik
utsikt över reservatet, samtliga med egen terrass. Tälten ligger utspridda på en sluttning
och ligger enskilt utan att insyn från grann-

tältet vilket förstärker "Hemingwaykänslan".
Lägret är inte inhägnat så det kan mycket väl
hända att ni ser djur inne på campen. Vistelsen på Thanda Tented Camp erbjuder en helpensionsupplevelse med vällagad mat och
här finns flera gemensamma utrymmen där
ni kan njuta av utsikten över landskapet och
koppla av. Tältcampen drivs av solpaneler
men elektriciteten är begränsad till huvudbyggnaden, i tälten är det fotogenlampor
eller levande ljus som gäller, vilket gör att ni
får en äkta afrikansk safariupplevelse! Tack
vare närheten till Indiska Oceanen har området ett milt klimat året om och ni kan med
fördel kombinera safarivistelsen med sol
och bad vid det trevliga poolområdet.
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PÅ VÅRA TEMARESOR
UPPLEVER DU MER!
Våra temaresor erbjuder en bred variation av
upplevelser med mycket att välja bland. Gemensamt för alla resor är våra kunniga och
uppskattade guider som följer med under
resan. Du kan vara säker på en sak - du är i
goda händer från start till mål. Våra guider
lever i Sydafrika och alla vill de visa dig sina
guldkorn i Södra Afrika. I deras sällskap och
med deras erfarenheter av landet kommer
du snabbt nära resmålet, kulturen och lokalbefolkningen. De visar dig sina favoritplatser
och berättar var du äter den godaste maten

och hittar den bästa shoppingen. Dessutom
tar de hand om allt det praktiska och finns
där om du har frågor eller vill ha ytterligare
tips. Välj en temaresa och få personlig service varje dag!
Ett tips! Förläng gärna din temaresa med
exempelvis de mäktiga Victoriafallen eller
några dagar med sol och avkoppling på
Mauritius. Läs mer om våra förlängningar
på sid 64.

Marianne, Allyson och Amanda producerar och arrangerar våra temaresor.
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MPUMALANGA
GREATER KRUGER

WITBANK

SWAZILAND

JOHANNESBURG

THANDA
ST LUCIA
UMHLANGA
DURBAN

KAPSTADEN

OUDTSHOORN

STELLENBOSCH

KNYSNA

PORT ELIZABETH

TEMARESA MED GUIDE

STORA SYDAFRIKARESAN 23 DAGAR
Av alla våra temaresor är detta den ultimata
resan för dig som vill uppleva många av
Sydafrikas höjdpunkter.
Vi startar vår resa med ett givande och intressant besök i kåkstaden Soweto. På vår
färd österut mot de mäktiga Drakensbergen
upplever vi sevärdheter längs natursköna
Panoramarutten som bland annat inkluderar
utsiktsplatsen Wonder View och spektakulära Bourke’s Luck Potholes. I Greater Kruger
National Park gör vi två dagars spännan-

de safari innan vi åker vidare söderut via
kungadömet Swaziland mot kulturrika KwaZulu Natal. Här njuter vi av mer safari på
fantastiska Thanda Private Game Reserve
följt av dagar med avkoppling längs kusten
innan vi flyger vidare till Port Elizabeth.
Längs natursköna Garden Route och R62:an,
världens längsta vinrutt, fortsätter vi färden västerut. Vi provar viner i vindistriktet
Stellenbosch innan vi slutligen når Kapstaden, som av många är ansedd som världens
vackraste stad.

HÖJDPUNKTER
• Upplev ett känsloladdat besök i en kåkstad
• Vackra naturscenerier längs Panoramarutten
• Åk på safari och spana efter The Big Five i
Krugerparken
• Prova viner gjorda efter traditionella metoder
i Stellenbosch
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SEE M O R E
WITH THE AIRLINE THAT FLIES TO
MORE COUNTRIES THAN ANY OTHER

SOUTH AFRICA

CAPRIVI STRIP

ZAMBEZI REGION
CHOBE NP

ETOSHA NP

MOKUTI

VICTORIAFALLEN

OKAVANGODELTAT

DAMARALAND

SWAKOPMUND

WINDHOEK

KALAHARI

SOSSUSVLEI

FISH RIVER CANYON

KAPSTADEN

TEMARESA MED GUIDE

NICOS PÄRLOR 23 DAGAR
Upptäck södra Afrikas höjdpunkter på en
och samma resa! Tillsammans med vår guide Nico besöker vi fyra länder – Namibia,
Botswana, Zimbabwe och Sydafrika. Nico
har guidat många rundresor genom åren
och nu har han satt ihop en resa som innehåller det han anser är södra Afrikas pärlor.
I Namibia upplever vi några av landets guldkorn – Namibias huvudstad Windhoek, Kalahariöknen med sina röda sanddyner, Afrikas
största kanjon Fish River Canyon, sanddyn-

orna i Sossusvlei, Namiböknen, badorten
Swakopmund samt spännande safari i
Etosha National Park. Resan fortsätter till
Botswana för att besöka Okavangodeltat
samt den berömda Chobe National Park för
ytterligare dagar fyllda av safari. Sedan korsar vi gränsen till Zimbabwe och besöker ett
av världens sju naturliga underverk – Victoriafallen. Vi avslutar resan i Sydafrika med härliga dagar i Kapstaden.

HÖJDPUNKTER
• Hänförs av skönheten vid storslagna Fish River 		
Canyon
• Flyg helikopter och se Victoriafallen från ovan
• Spana efter flodhästar på en flodsafari i Botswana
• Ta linbanan upp till Taffelberget och få en
360 graders utsikt över Kapstaden
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MPUMALANGA
WITBANK

GREATER KRUGER

JOHANNESBURG

KAPSTADEN
STELLENBOSCH
HERMANUS

TEMARESA MED GUIDE

LILLA SYDAFRIKARESAN
18 DAGAR
Denna temaresa inkluderar allt det bästa
Sydafrika har att erbjuda – de dramatiska
Drakensbergen, den väldiga Krugerparken,
det böljande vindistriktet Stellenbosch
och dynamiska Kapstaden.
Resan börjar med ett minnesvärt besök i
kåkstaden Soweto. Vi fortsätter österut mot
de mäktiga Drakensbergen där vi upptäcker
vackra Panoramarutten med alla sina sevärdheter. Därefter väntar spännande safari
vid Krugerparken innan vi åker vidare söderut. Här hinner vi med sol och bad i Hermanus
och välsmakande vinprovning i Stellenbosch.
Vi avslutar i Kapstaden, en myllrande stad
fylld av aktiviteter. Att fylla våra lediga dagar
här blir inget problem. Vi föreslår att ni tar en
tur ut till Robben Island där ni får möjlighet
att fotografera Taffelberget från sin bästa
sida! På ön satt Nelson Mandela fängslad i
18 av sina totalt 27 år i fängelse och ni kan

56

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

besöka hans cell. Detta är verkligen en minnesvärd och givande upplevelse. Ta linbanan upp 1000 meter över havet till Taffelberget och njut av utsikten. Även pingvinerna i
Boulders Beach lockar med ett besök liksom Godahoppsudden och mycket, mycket
mer. Resan håller ett lite lugnare tempo med
mer tid för egna aktiviteter.

HÖJDPUNKTER
• Besök en kåkstad och ge tillbaka till lokalbefolkningen
• Bo i safaritält och kom nära naturen
• Sola och bada på Hermanus vackra stränder
• Bada med pingviner på Boulders Beach
• Prova vin och oliver i Stellenbosch

GREATER KRUGER
JOHANNESBURG

KAPSTADEN

TEMARESA MED GUIDE

SAFARI & KAPSTADEN 10 DAGAR
Detta är resan med stort fokus på safari.
Under fem nätter bor vi bekvämt i mysiga
rondawels på en privat safarilodge nära
Krugerparken, Sydafrikas största nationalpark. På lodgen ingår helpension och
spännande safari i Krugerparken.
Under vår vistelse bjuds vi på varierande safariupplevelser med allt från turer i öppna
jeepar, flodsafari och mountainbikesafari till
spännande bush walks. Våra möjligheter att
se The Big Five är goda och vi får även möj-

lighet att komma närmre kulturen och lära
oss mer om lokalbefolkningen och deras
vardag under ett besök i en närliggande by.
Resan avslutas med storstadspuls i Kapstaden som har fantastiskt mycket att erbjuda.
Vi har några lediga dagar här för att upptäcka staden på egen hand. Med vårt centrala boende har vi gångavstånd till shopping,
restauranger, Waterfront och färgstarka
Long Street.

HÖJDPUNKTER
• Variera er safari – åk i jeepar eller vandra i bushen
• Ät middag runt lägerelden ute i det vilda
• Gå i Mandelas fotspår på Robben Island
• Upplev hänförande solnedgång från Taffelberget
• Njut av en dagsutflykt i vinlandskapen 		
runt Stellenbosch
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MPUMALANGA
WITBANK
JOHANNESBURG

GREATER KRUGER
SWAZILAND

ST LUCIA

DURBAN

KAPSTADEN

TEMARESA MED GUIDE

FAMILJERESAN 16 DAGAR
Samla familjen och ge er ut på en fantastisk resa under skollovet. Tillsammans
upptäcker ni alla sidor av Sydafrika.
Vi startar med en lärorik tur till Soweto där vi
får se hur vardagen ser ut i kåkstaden. Resan går vidare mot de mäktiga Drakensbergen till Mpumalanga som betyder "platsen
där solen går upp". Här besöker vi sevärdheter längs Panoramarutten så som utsiktsplatsen Wonder View och spektakulära
Bourke’s Luck Potholes men har även mycket tid för egna aktiviteter. Väl i låglandet når
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vi en av landets största sevärdheter, Greater
Kruger National Park. Efter två dagars safari
med rytande lejon, zebraränder och viftande
elefantöron åker vi vidare in i Swaziland och
tar del av detta kungadömes natur och
spännande historia.
Resan fortsätter sedan mot det UNESCOskyddade samhället St. Lucia och den marina nationalparken iSimangaliso. Här finns
tid för sol och bad i Indiska Oceanen innan
resan avslutas med sprudlande Kapstaden,
med gott om tid för egna upptäckter.
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HÖJDPUNKTER
• Åk längs Panoramarutten och se natur som taget
ur en saga
• Testa något nytt – fyrhjuling eller forsränning
• Bevittna hur skadade djur blir omhändertagna på
Moholoholos djursjukhus
• Ta chansen att se The Big Five i Krugerparken
• Låt hela familjen upptäcka spännande Kapstaden

MPUMALANGA
GREATER KRUGER
JOHANNESBURG

KAPSTADEN

OUDTSHOORN
KNYSNA

HERMANUS

PORT ELIZABETH

TEMARESA MED GUIDE

KRUGER, GARDEN ROUTE
& KAPSTADEN 18 DAGAR
Välkommen på en temaresa där vi får uppleva en kombination av det afrikanska
djurlivet i Greater Kruger National Park och
den vackra kuststräckan Garden Route. På
denna resa har vi lagt in extra tid vid våra
stopp för att hinna med så mycket som
möjligt!
Vi startar vår resa med Drakensbergen där vi
finner den vackra Panoramarutten, med
bland annat utsiktsplatsen Three Rondavels
och mäktiga Bourke’s Luck Potholes. I Greater Kruger National Park får vi uppleva spännande safari där vi kommer se allt ifrån små
djur till The Big Five. I öppna jeepar och med
kunniga rangers kommer vi att njuta av faunan och en vacker, böljande natur.
Vår resa går söderut till Port Elizabeth där vi
ansluter till Garden Route och R62, världens
längsta vinrutt. Vi stannar på väl utvalda ställen som trevliga Knysna, strutsrika Oudts-

hoorn och Hermanus med mysiga promenadstråk längs havet. Vi provar goda viner i
Stellenbosch innan vi slutligen når innehållsrika och omväxlande Kapstaden. Här finns
möjlighet att se de fullständigt bedårande
pingvinerna i Simons Town. Vi får inte heller
missa ett besök till Afrikas sydvästligaste
punkt, Godahoppsudden, där två världshav
möts.

HÖJDPUNKTER
• Njut av utsikten från Three Rondavels
• Åk på spännande safari i den magnifika
Krugerparken
• Se en vithaj i ögat under ett vithajsdyk i Hermanus
• Upplev något exceptionellt – gör en surikatsafari
i Oudsthoorn
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THANDA

DURBAN

KAPSTADEN
STELLENBOSH

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

MAT, VIN & THE BIG FIVE 13 DAGAR
Denna populära resa passar er som i lugnt
tempo vill få ett smakprov på det bästa av
Sydafrika - bra mat, goda viner och spännande safari!
Vi börjar resan med fem underbara dagar på
ett modernt och centralt beläget hotell i en
av världens vackraste städer, Kapstaden. Ledig tid varvas med utflykter så som en heldagstur till Godahoppsudden och en mängd
olika restaurangupplevelser.
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Vi åker sedan vidare österut till Stellenbosch,
de sydafrikanska vinernas huvudstad, där vi
naturligtvis bor på en vingård. Här tillbringas
dagarna med vinprovningar och utflykter. På
vägen hit gör vi ett besök i en kåkstad för att
lära oss mer om Sydafrika och hur folk lever
och bor. Resan avslutas med två dagars
spännande safari i de östra delarna av landet
där en av landets bästa safariparker är belägen, Thanda Private Game Reserve.
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HÖJDPUNKTER
• Besök en kåkstad och träffa människor som
verkligen berör
• Provsmaka viner på vingårdarna i Stellenbosch
• Förundras över landskapet på Godahoppsudden
• Upplev den afrikanska bushen och spana efter
The Big Five

BOTSWANA

VICTORIAFALLEN

JOHANNESBURG

KAPSTADEN

FRANSCHHOEK

TEMARESA MED GUIDE

KAPSTADEN,
VICTORIAFALLEN
& BOTSWANA 14 DAGAR
Denna unika resa låter oss uppleva några av
södra Afrikas guldkorn - spännande safari i
Botswana, makalös natur vid Victoriafallen
och underbara mat- och vinupplevelser i
Kapstaden och vindistriktet Franschhoek.
Vi startar vår resa i Kapstaden, The Mother
City, som har fantastiskt mycket att erbjuda.
Här varvar vi ledig tid med utflykter till bland
annat dramatiska Godahoppsudden, besynnerliga Boulders Beach och ett givande besök i en kåkstad. Efter några dagar fyllda
med upplevelser beger vi oss till Franschhoek.
I den pittoreska vinstaden tillbringar vi dagarna med vinprovningar och utflykter. Vi strosar runt och bekantar oss med det lilla samhället bland spännande arkitektur, ombonade
butiker och caféer. Vårt boende är vackert
beläget vid en mindre sjö med häpnadsväckande utsikt över omgivningarna. I området
ligger vingårdarna tätt och landskapet är bedårande vackert med bergen i bakgrunden.

62

SYDAFRIKARESOR.SE • 042-44 99 800 • 08-52 52 75 00 • info@sydafrikaresor.se

Till slut måste vi slita oss och vi flyger mot
nya äventyr i Zimbabwe och ett av världens
sju naturliga underverk – Victoriafallen. Fallets dån hörs långa vägar och det är verkligen en mäktig upplevelse att bevittna. Avslutningsvis korsar vi gränsen till genuina
Botswana för att besöka berömda Chobe
National Park och upplever dagar fyllda med
fantastiska safariupplevelser. Detta är en
resa som har allt, och lite till!

HÖJDPUNKTER
• Strosa runt i fantastiska Kapstaden
• Fascineras av Taffelbergets mäktighet och elegans
• Förälska er i vinerna i Franschhoek
• Åk helikopter och se Victoriafallen från ovan
• Spana efter djur på en flodsafari i Botswana

THANDA

BALLITO
DURBAN

KAPSTADEN
STELLENBOSCH

TEMARESA MED GUIDE

GOLFSAFARI I SYDAFRIKA 15 DAGAR
Tag chansen att spela golf i gott sällskap på
fantastiska banor i Sydafrika. Tillsammans
med Out Of Bounds Golfresor anordnar vi
fyra avgångar med golfsafaris i Sydafrika.
Resans första dagar tillbringar vi i Kapstaden som anses vara en av världens vackraste städer. Kapstadens magnifika vyer och
behagliga klimat gör staden till en av de absolut bästa golfdestinationerna i världen.
Här spelar vi golf på Milnerton Golf Course,
besöker spännande Godahoppsudden och
har även tid till att själva utforska staden.
Resan fortsätter sedan ut genom vinlandskapen till Stellenbosch där vi bor på vingård

både med egen vinproduktion och egen golfbana, De Zalze Golf Club. Här spelar vi även
på Pearl Valley Golf Course som anses vara
en av Sydafrikas bästa banor. Utöver golfen
njuter vi av god mat och passar på att prova
några av de viner som produceras i området. Slutligen flyger vi österut till zulufolkets
KwaZulu-Natal. Här njuter vi av den vackra
naturen och stränderna längs Dolphin Coast
och passar även på att spela golf på Durban
Country Club och Zimbali Country Club. Resan avslutas med spännande safari i en av
landets bästa safariparker, Thanda Private
Game Reserve.

För er som inte spelar golf men som ändå vill
följa med på denna spännande resa erbjuder
vi prisavdrag.

HÖJDPUNKTER
• Upptäck Kapstaden och insup stadens skönhet
• Spela golf på några av Sydafrikas bästa banor
• Smaka på fantastiska viner i vindistriktet
• Njut av den vackra stranden vid Indiska Oceanen
• Möt djurens konung och övriga i The Big Five
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Victoriafallen – En av världens sju naturliga underverk

UPPGRADERA DIN TEMARESA MED
VÅRA FÖRLÄNGNINGAR
Efter att ha varit med på någon av våra temaresor är du fullmatad med nya, härliga och
spännande intryck. Många passar på att förlänga sin resa för att få tid att koppla av och
smälta alla upplevelser. Möjligheterna är
oändliga men här har vi valt att presentera
några av våra mest populära varianter.
Bo på lyxhotellet The Oyster Box Hotel vid
Indiska Oceanen. Kombinationen av kolonial
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charm, tropiska trädgårdar och en hisnande
miljö precis vid havet gör hotellet till ett paradis. Njut av den spektakulära utsikten över
Victoriafallen som räknas till en av världens
sju naturliga underverk. Fuktigheten från
den enorma vattensprayen stiger flera kilometer upp i luften och faller som små regndroppar ner över landskapet. Ta chansen
och utforska paradisön Mauritius, där ni njuter av tropiska stränder och varma vindar.
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Upplev storslagna och solsäkra Dubai med
Burj Khalifa, Dubai Mall, Palm Island och
milsvida sandstränder. Doha är en perfekt
förlängning på en längre resa med sol, shopping, kultur och spännande upplevelser.
Självklart kan du även använda denna inspiration för din skräddarsydda reseupplevelse. Ingenting är omöjligt.

Mauritius

Oyster Box

Doha

Dubai
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GRUPP OCH KONFERENSRESOR
– MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR
Vi på MICEtravel skräddarsyr resor till Europa och världen för
alla typer av grupper. Från små idrottssällskap och intresseföreningar till de riktigt stora företagen. Vi ordnar allt ifrån större
kongresser med fullt program till enstaka hotellbokningar, flygbiljetter eller dagskonferenser. Med vår specialistkunskap och
långtgående relationer med samarbetspartners på destinatio-

nerna kan vi erbjuda unika upplevelser och högsta service till
de bästa priserna. Oavsett budget, antal eller intressen lovar vi
att presentera just den upplevelsen ni vill ha. Vi tillåter oss alltid att ha gott om tid inför förberedelsen av ett arrangemang,
för att få det precis rätt och enligt kundens önskemål. Vi anser
att inget är för svårt, omöjligt eller ogenomförbart.

Välkommen till oss på MICEtravel!

Helena, Catrin, Anna, Nina, Stefan, Eva, Dennis, Judith och Manne

www.micetravel.se
I Researrangörerna Nordic AB ingår förutom MICEtravel även Sydafrikaresor, Söderhavsresor och TjeckienExperten.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

DET STORA ÄVENTYRET 21 DAGAR
Denna spännande resa kombinerar våra
fantastiska resmål Sydafrika och Australien i en rapsodi av världsstäder, vinområden och djur- och naturupplevelser.
Resan inleds i Sydafrika med The Mother
City, Kapstaden. Pulsen stiger på ett behagligt vis när ni landar i denna färgstarka storstad. Dagarna ägnar ni åt natur, kultur, shopping och trevliga restaurangbesök. Ta linbanan upp till Taffelberget för en makalös
utsikt över staden och strosa längs Atlantkusten vid Sea Point hela vägen ner till shoppingområdet Waterfront. Efter era dagar i
Kapstaden fortsätter ni resan till mat- och
vinfantasternas mecka, Stellenbosch. Vackra bergsmassiv ramar in den livliga universitetsstaden och vingårdarna ligger i fantas-

tiska miljöer som inbjuder till provning av
förstklassiga viner. Ät lunch på en trevlig
restaurang med utsikt över vinrankorna och
avsluta dagen med att se solen gå ner mellan bergen och skåla i ett glas mousserande
vin. Er Sydafrikavistelse avslutas med spännande safari i nationalparken Pilanesberg.
Här spanar ni efter The Big Five och njuter
av dofterna och ljuden från den afrikanska
bushen. Ni lever i nuet och är ett med naturen. En perfekt avrundning innan det stora
äventyret fortsätter vidare mot Australien!
Flyget tar er till nästa världsdel och ni landar
i världsmetropolen Sydney. Ni tillbringar några händelserika dagar med att besöka kända
sevärdheter som Sydney Opera House, pulserande Darling Harbour med alla sina res-

tauranger och historiska The Rocks. Bondi
Beach bjuder på härliga vågor för både badare och surfare. I vackra Blue Mountains lever
kängurur i det vilda och i Hunter Valley kan ni
prova vin från Australiens äldsta vinområde.
Ni reser vidare mot västkusten och Perth i
Western Australia. Detta är ett spännande
område med milsvida kritvita stränder och
mysiga samhällen. Från Freemantle är det
nära till vingårdarna i Margaret River, den
vackra ön Rottnest Island, Scarboroughs
stränder och naturupplevelserna i The Pinnacles. Staden Perth erbjuder shopping, promenader i vackra parker och annorlunda arkitektur. Ni reser hemåt med en unik resa och
massor av härliga upplevelser i bagaget!
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