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ag 1: Johannesburg - hoedspruit - 

k

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

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

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

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

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

alT deTTe er inkludereT:

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

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

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

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

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

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

k

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

oneyguide Montobeni Camp

Cape Town Protea President

Kruger National Park

kruger • Cape town • vinlandet • garden 

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

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

dag 7: Cape Town – stellenbosch
Kørsel ca. 55 km (M)
Efter I har fået udleveret jeres lejebil, kører I den korte 
og meget smukke tur til Stellenbosch, som er det første 
stop på den legendariske Garden Route. I befinder jer nu 
i et af Sydafrikas største vinområder – og nok det mest 
berømte, og med mere end 200 vingårde er det helt sik-
kert I får smagt vin af verdensklasse. I kan henvende jer 
hos Stellenbosch Tourism på Market Street nr. 36 og få 
informationer om de vinruter, der måske skal indgå i mor-
gendagens program. 
Overnatning (2 nætter): The Spier Hotel
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kruger • Cape town • vinlandet • garden route - dag 5-13
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ag 10: oudtshoorn – knysna 
Kørsel ca. 125 km (M)
Begynd dagen med en tur ned i de imponerende kalk-
stenshuler, Cango Caves, der betragtes som et af Sydafri-
kas største naturfænomener. Herefter er der knap 2 timers 
kørsel gennem det smukke bjergpas, Outeniqua Pass til 
Knysna (udtales Naisna), der er en af de mest populære 
byer på Garden Route. Den ligger smukt i læ ved en la-
gune, hvis indsejling fra Det Indiske Ocean bevogtes af 2 
majestætiske sandstensklipper, Knysna Heads. Lidt uden 
for byen ligger jeres dejlige hotel, der består af hovedbyg-
ning, et fint gammel manor house, og en række små ræk-
kehuse / bungalows alt beliggende i en dejlig have. Alle 
værelser er smukt indrettet med egen terrasse og pejs. 
Overnatning (2 nætter): Knysna Hollow Country Estate 
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ag 11: knysna (M)
I har hele dagen til på egen hånd at se nærmere på den 
dejlige by med den charmerende bymidte og hyggelige 
havn. De mange butikker giver dem, der er udstyret med et 
veludviklet shoppinggen, gode muligheder for at få smukt 

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

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

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

The Spier

Waterfront

The Spier

Cape Point

Knysna hollow Country

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

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