cape town & garden route
storbyferie, vinland, hvaler og
unikke naturoplevelser

11 dages sydafrika rundrejse med dansk rejseleder
Pris kr.

19.990,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.315,- (Turen gennemføres ved minimum 12 deltagere)

Denne rundrejse går først til Sydafrikas hovedstad - Cape Town - én
af verdens smukkeste og flottest beliggende metropoler. Byen ligger
for foden af det berømte Taffelbjerg - midt mellem to nationalparker – hvoraf den ene er ude i havet. Byen er omgivet af pragtfulde
naturområder med masser af plante- og dyreliv, hvide sandstrande
og gode shoppingmuligheder. Her findes fremragende restauranter,
caféer og utallige kulturelle tilbud til halvdelen af prisen i Danmark.

Anden halvdel af rejsen foregår på den berømte strækning Garden
Route, som ligger langs med det Indiske Ocean. Her kan man opleve hvaler fra juli-november, flotte kyststrækninger med klipper,
øde kilometerlange sandstrande og flotte skove og naturarealer –
hele tiden med bjergene i baggrunden. Vi skal også ind i landet til
de hyggelige byer Oudtshoorn og Montagu, som ikke mange turister
får chancen for at opleve. Rundrejsen ledes af en meget Sydafrikakyndig dansk rejseleder.

Afrejsedatoer:
02. okt. 2010
30. okt 2010

kr. 19.990,kr. 19.990,-

prisen Inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly t/r København/Billund – Cape Town med KLM
via Amsterdam
Fly- og lufthavnsskatter
9 nætter i delt dobbeltværelse på 3-4* standard
Rundrejse, transport og udflugter som beskrevet
i program
9 x morgenbuffet
3 x frokost
8 x aftensmad
Dansk rejseleder og lokalguide
Bådsafari på Knysna Lagune eller veterantog
Entréer til nationalparker/museer

prisen Inkluderer ikke:
•
•
•
•
•
•

Afbestillings- samt rejseforsikring
Drikkepenge (beregn ca. DKK 450 pr. person)
Udflugt til Robben Island eller Taffelbjerget (DKK
275) pr. pers. Bestilles og betales hjemmefra.
Alternative/valgfrie udflugter og arrangementer
Øvrige måltider samt drikkevarer.
Alt ikke nævnt under ”prisen inkluderer”

Groot Constantia vingård

Dag 1: Afrejse Danmark – Sydafrika
Vi flyver med KLM fra Danmark via Amsterdam – med fuld
forplejning på flyet og ankommer sidst på aftenen til Cape
Town - Sydafrikas parlamentariske og kulturelle hovedstad
og sydafrikanernes egen favorit. Vi bliver hentet af den danske rejseleder og hans sydafrikanske guide og bliver transporteret direkte til hotellet i byen , hvor der sikkert også er
tid til en drink i baren.

– Chapman’s Peak Drive, hvor man får lyst til at stoppe op
hele tiden for at tage fotos af det prægtige landskab. Mulighed for souvenirshopping og en hyggelig bådtur til sæløen
ved Hout Bay (vejrafhængig og ekskl. billet). Længst sydpå
kommer vi ind i Nationalparken Kap det Gode Håb (inkl.

Dag 4: Cape Town – Slavekvarteret og township –
Robben Island (tilvalg)
Denne dag kommer til at stå i dyb kontrast til det, vi har
oplevet hidtil og som ikke bliver glemt lige med det samme.
Først skal vi rundt i det gamle slavekvarter Bo Kaap, som

Waterfront – Cape Towns berømte havnefront

Dag 2: Cape Town – Byrundtur/Taffelbjerget - Velkomstmiddag
Rundrejsen starter med en informativ byrundtur, hvor vi
besøger det gamle fort Cape Castle (inkl. entré), som hollænderne byggede på 1600-tallet. Herefter tager vi til
den centrale del af byen, så vi bliver kendt med området
omkring hotellet, bl.a. Grand Parade, Long Street, Green
Market Square og Company Gardens. Vi kommer også ud
langs strandene i Seapoint, Clifton og Camps Bay. Hvis vejret tillader det, kan man om eftermiddagen tage gondolen
op på Taffelbjerget (ekskl. entré og vejrafhængigt) eller på
egen hånd gå langs The Golden Mile - Seapoints berømte
strandpromenade eller slappe af i Waterfront – Cape Towns
berømte havnefront, som er fyldt med restauranter, butikker
og gadeteater. Her kan du også spise frokost. Velkomstmiddag om aftenen ude i byen.
Overnatning: Fountains Hotel ell. lign (M,A)

Dag 3: Cape Town - Cape Point og Kap det Gode Håb
– Sæler og pingviner
Efter endnu en god nats søvn og et godt morgenmåltid skal
vi sydpå til Kap halvøen. Her skal vi opleve en fantastisk naOUTH tur
– hele tiden omgivet af bjergene og havet. Vi skal køre
LANTIClangs med en af verdens 10 mest berømte kyststrækninger

entré). Her oplever vi verdens mindste, men mest mangfoldige blomsterrige og ser Afrikas sydvestligste punkt. Derefter frokost med havudsigt), hvorefter vi får mulighed for at
besøge pingvinerne, som har okkuperet strandene omkring
byen Simons Town (ekskl. entré). Middag kan indtages på
egen hånd ved hotellet og aftenen er til fri disposition. (M,F)
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Over middag kan du vælge at tage med båd til Robben
Island (vejrafhængigt og ikke inkl.), hvor der venter nogle
INDIAN
spændende, omend bevægende timer. Der køres rundt med
bus på øen, hvor Mandela sad fængslet i 18 ud af de OCEAN
27 år,
som han tilbragte indespærret. Du skal bl.a. se stenbruddet,
hvor han var tvangsarbejder og opleve selveste cellen, hvor
han sad. Bemærk at guidningen udelukkende foregår på engelsk af en tidligere fange, som sad sammen med Mandela
ogBayman derfor ikke tillader oversættelse
på andre
sprog.150
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Dette ville virke forstyrrende på hele oplevelsen. Guiden
medbringer picnic lunch, som kan indtages undervejs på
en strand. Her vil du have en flot udsigt til Taffelbjerget
og Cape Town. Denne udflugt er vejrafhængig, men SKAL
alligevel forudbestilles hjemmefra. Middag om aftenen på
Ritz. (M,A)
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kan kendes på de sjove, kulørte huse. Vi hører om forholdene under og ikke mindst efter apartheid og skal opleve den
folkelige og farverige stemning i to forskellige townships,
som omgiver Cape Town - se hvorledes de farvede og sorte
lever forskelligt, og hvad de driver med. Undervejs skal vi
besøge et børnehjem for forældreløse børn og, hvis forskellige beskæftigelsesprojekter, hvor man igangsætter enlige
mødre og arbejdsløse med bl.a. billedvævning, keramik og
batik. Den bedste måde at støtte disse mindre privilegerede
mennesker på, er ved at købe deres håndværk.
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Cape Town - Taffelbjerget

Dag 5: Cape Town – Kirstenbosch Botaniske Have og
Constantia
I dag skal vi om på den anden side af Taffelbjerget. Vi gør
først et stop ved Rhodes Memorial – et monument for Kap
Provinsens tidligere guvernør og Sydafrikas rigeste mand
nogensinde – Cecil John Rhodes. Så skal vi besøge en af
verdens flotteste botaniske haver – Kirstenbosch – og køre
rundt i den mondæne forstad Constantia, hvor de fleste huse
er palæer med seks eller flere soveværelser. Her bor ambassadører, politikere og kendte forretningsfolk. Guiden viser
dig den ældste vingård i Sydafrika – Groot Constantia – her
hvor hele vineventyret begyndte i 1685. Efter interesse kan
der mod tillæg arrangeres en uformel vinsmagning. Senere
er der mulighed for at slappe af i Waterfront eller tage på
stranden. Om aftenen inviterer vi til champagne ved havet,
hvor vi kan nyde solnedgangen med efterfølgende middag
på en fiskerestaurant (serverer også kødretter) i industrihavnen. (M,A)
Dag 6: Cape Town – Vinlandet - Vin- og ostesmagning
- Montagu
I dag skal vi opleve vinlandet og mangfoldigheden i Sydafrikas vine. Rundvisning på KWV - verdens største brandy
producent, som også fremstiller nogle af landets bedste
vine. Herefter skal vi teste ostene på Fairview – den største
oste fabrikant, som også laver gode vine inden vi skal have
en lækker frokost. Sidst på eftermiddagen ankommer vi
til den hyggelige by Montagu. Her bliver vi indlogeret på
det nostalgiske landsbyhotel, som ligger midt i den gamle
hyggelige bykerne - omringet af flotte 1600-tals huse og
husmandssteder. Du kan selv gå en tur rundt i dette formidable levende friluftsmuseum eller slappe af ved hotellets
swimmingpool og skylle landevejens støv af dig. Der vil også
være mulighed for at komme i det naturligt varme udendørs
kurbad (efter sigende med helbredende effekt). Om aftenen
middag på hotellet.
Overnatning: Montagu Country Hotel ell. lign. (M,F,A)
Dag 7: Route 62 – Portvinsbyen Calitzdorp Oudtshoorn – Strudsefarm
Efter morgenmaden på hotellets hyggelige terrasse fortsætter vi ad den gamle landevej Route 62, som er Sydafrikas
svar på USA’s Route 66. Her er det især populært at køre
på motorcykel ud ad de lange øde strækninger. Alligevel
dukker der med passende mellemrum hyggelige landsbyer
op og i portvinsbyen Calitzdorp skal vi gøre et stop på en
af de lokale vinerier, som har udmærket sig i fremstilling
af de ædle dråber. Vi smager på flere forskellige typer og
årgange. Et fornuftigt sted at proviantere til resten af turen,
hvis du synes om god vin. Så ankommer vi til strudsebyen
Oudsthoorn, som var en af verdens rigeste byer omkring
1900-tallet pga. sin handel med strudsefjer. Det skal vi

høre mere om på en rigtig lokal og fungerende strudsefarm.
Her kan vi handle diverse souvenirs som fjer, æg og skind.
Vi bliver præsenteret for hele produktionsforløbet og skal
også opleve et strudsekapløb. Du må veje mindre end 75
kg for at kunne ride på en struds. Vi spiser sen frokost på
farmen - naturligvis med struds på menuen. Senere kan du
ose lidt rundt i byen inden vi checker ind på hotellet. Her er
der afslapning resten af dagen og dejlig husmandskost om
aftenen. (M,F,A)
Dag 8: Oudtshoorn – Cango Grotterne – Garden Route
– Plettenberg Bay
Vi begynder dagen med et besøg i de berømte drypstenshuler Cango Caves. Her bliver vi guidet ind i jordens indre for
at opleve et af naturens mirakler. På vej til hotellet i Plettenberg Bay gør vi nogle stop ved Wilderness og Knysna, så vi
kan nyde de mange flotte udsigter. Plettenberg Bay er endnu
et af Sydafrikas naturområder, som er på FN’s liste over
Verdens Naturarv pga. det særlige økosystem. Der er sat et
par timer af til frokost og shopping, som er på egen hånd.
Knysna er især kendt for sine østers. Om eftermiddagen kan
du slappe af ved hotellets bassin eller på en nærliggende
strand og nyde den dejlige natur. Middag på hotellet om aftenen. Overnatning: De Oude Meul ell. lign. (M,A)
Dag 9: Garden Route - Tsitsikamma National Park –
Knysna
Om morgenen begiver vi os på vej til Tsitsikamma National
Park, hvor vi skal på en times frivillig vandretur til hængebroen over Storm River. Vi skal også besøge verdens højeste
Bungy Jump sted, som nok skal kunne give nogle sug i
maven. Og der bliver tid til en kop kaffe ved Nature’s Valley – en fascinerende naturlig lagune, hvor vi måske vil få
lejlighed til at bade i det Indiske Ocean. Hvis tiden tillader
Robben Island

det besøger vi Edens Have – her kan man gå en interessant 30 min. spadseretur gennem skoven og opleve Garden
Route’s mangeartede vegetation (inkl. entre). Vi fortsætter
til Knysna og skal i dag gøre det vi ikke nåede i går, nemlig
på en dejlig bådtur ud i lagunen. Det er muligt at spise frokost ombord. Bådturen kan også blive erstattet af en tur med
veterantog uden forudgående varsel – såfremt banen er
åben. I dette tilfælde spises der frokost før ombordstigning.
Sidenhen stopper vi ved mange af de flotte udsigtspunkter
langs med Garden Route på vej til Mossel Bay – vor sidste
nat i Sydafrika.
Overnatning: NH Plettenberg Bay ell. lign. (M,A)
Dag 10: Mossel Bay – Hermanus – Hjemrejse fra Cape
Town om aftenen
I dag vil rejselederen foreslå en dejlig spadseretur langs
med havet inden vi fortsætter til Hermanus, hvor vi er
fremme ved lunchtid. De næste timer kan anvendes til at
shoppe lidt i den hyggelige ferieby eller gå ad de skønne
naturstier langs med havet. Hvis vi er heldige vil vi samtidig
have mulighed for at opleve hvalerne, som kommer herop og
yngler. Hermanus er et af verdens bedste steder at se hvaler
fra kysten. Det kan til tider være et skuespil uden lige. Ud
på eftermiddagen fortsætter vi ad den flotte kystvej Clarens
Drive til Gordon’s Bay. Ud på aftenen spiser vi afskedsmiddag sammen inden vi fortsætter mod lufthavnen og siger
farvel og tak for denne gang.
Overnatning: Point Hotel ell. lign. (M,A)
Dag 11: Hjemkomst til Danmark
M = Morgenmad
F = Frokost
A = Aftensmad

GENERELLE BETINGELSER
Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Billetkontoret A/S
i samarbejde med lokale turarrangører og hoteller.
Tilmelding
Tilmeldingen foretages hos dit rejsebureau og er bindende
for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt.
Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af
have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/
fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk
ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som
angivet i passet.
Depositum og betaling
Ved tilmelding betales et depositum på 10% af rejsens pris,
dog minimum kr. 1.500,- Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet betales ikke
mindre end 60 dage før rejsens start eller sammen med depositum, hvis rejsen bestilles senere. Særlige regler er gældende for visse arrangementer, hvor det er tilfældet vil det
fremgå af prislisten under de berørte arrangementer. Når
rejsen er i forbindelse med en forkøbsbillet gælder reglerne
(oplyses ved reservationen) for en sådan flybillet. Såfremt
fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil
man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger
frem til afrejsen.
Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført
andre bestemmelser på dit deltagerbevis: Ved afbestilling
mere end 60 dage før afrejse efter endelig bekræftelse og
indbetaling af depositum opkræves et ekspeditionsgebyr på
10% af rejsens pris dog maksimum kr.1.500,- pr. deltager.
Ved afbestilling 59-36 dage før afrejsen opkræves op til
50% af rejsens pris. Ved senere afbestilling vil refundering
ikke finde sted. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos
den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås
hos dit rejsebureau. Såfremt der indenfor et tidsrum på 14
dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger,
naturkatastrofer,
livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen
afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at
offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller
Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det
pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret
gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte
den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

gende transportomkostninger (herunder brændstofpriser),
ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens
påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter
og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger
kr. 100,- Valutaændringer på mere end + 5% eller - 10% i
forhold til prislistens udgivelsesdag. Prisændringen vil alene
omfatte omkostninger vedrørende landarrangement. Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald
på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår
rejsen er bestilt eller betalt.
Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på
det kraftigste, at der tegnes en forsikring, som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar
med mere. Oplysninger herom fås hos Dit rejsebureau.
Flyrejsen
Såfremt De udover den anførte rejserute har særlige krav til
Dit billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbeviset.
Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/
faktura. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at
dit navn(e) på deltagerbeviset og især på alle billetter stemmer overens med dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der
er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter,
kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør.
Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens
side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.
Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks.
i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På
grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette
ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da er fortabt. Såfremt
overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves
et gebyr på kr. 450,- per person. Ved overdragelse hæfter
den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for
betaling af et restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Refundering af ubenyttede ydelser
Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser
kan finde sted.

Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke
har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force
majeure-lignende forhold) I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på
erstatning.

Prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (februar 2010) gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan
rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af sti-

Arrangørens ansvar
Billetkontoret optræder som agent for lokale hoteller og
agenter. Billetkontorets ansvar for mangler samt personog tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore

leverandører har i henhold til internationale konventioner
for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/
CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale
konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader
i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000,- Ved
skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for
ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for
eksempel ca. kr. 120,- pr. kg. indskrevet bagage.
Kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til:
•At sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder
fra indrejse datoen) og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer,
•At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden
tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.
•At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af
arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den
videre deltagelse i turen.
Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet
eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Billetkontoret straks kan forsøge at
afhjælpe forholdet.
Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på
stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid
efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem rejsebureau
og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen
indbringes for Pakkerejse Ankenævnet,
Skodsborgvej 48C, 1., 2830 Virum (telefon: 4546 1100). Billetkontoret er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening
og er dermed forpligtiget til at følge de af nævnet afsagte
kendelser. Billetkontoret er endvidere medlem af Rejsegarantifonden.
Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt
søgsmål mod Billetkontoret skal afgøres efter dansk ret og
anlægges ved dansk domstol eller voldgift.
Pas, visum, vaccinationer
Kontakt det pågældende lands ambassade for oplysning
ang. visum. Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger
om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal
endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning.
Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning
ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende
overfor arrangør/rejsebureau.
Kontakt venligst jeres læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer.

Med forbehold for trykfejl i program/prisliste.

TEKNISK ARRANGØR: BILLETKONTORET A/S. REJSEGARANTIFONDEN NR.: 650

