
SYDAFRIKAS højDepunKteR
Kruger, Cape Town & garden rouTe
14 dages rundrejse med dansK rejseleder

pRIS KR. 24.750,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.990,- (Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere)

På Sydafrikas højdepunkter skal du opleve de tre steder i dette 
prægtige land, som flest mennesker taler om: Verdens mest kend-
te dyrereservat Kruger National Park, den berømte kyststrækning 
Garden Route og Afrikas mest kendte hovedstad Cape Town. 

Efter ankomsten til Sydafrika skal vi opleve de charmerende byer 
Dullstrom og Pilgrims Rest, se vandfald og imponerende scene-
rier på Panoramaruten. De første dage overnattes i Hazyview ved 
Kruger National Park - Sydafrikas ældste og største naturreservat. 
Her kommer du helt tæt på Afrikas storvildt i åben jeep og med 
lidt held oplever du The Big Five: Elefant, næsehorn, bøffel, løve 
og leopard. Her er fyldt med vejbasarer og markeder, hvor du kan 
købe en masse spændende håndværk. 

Rejsen fortsætter med fly til George eller Port Elisabeth og bus 
til Cape Town ad den berømte Garden Route. Her venter dig det 
ene storslåede sceneri efter det andet med flotte klipperige kyster 

og langstrakte strande. På en afstikker væk fra kysten skal du se 
drypstenshuler, åbne blomstrende sletter med strudsefarme ved 
Oudtshoorn og små landsbyer som Montagu, hvor du kan slappe 
af. Rundrejsen afsluttes med nogle dage i Sydafrikas mest besøgte 
destination Cape Town, der ligger smukt for foden af Taffelbjerget. 
Du skal bo meget centralt og hver dag er der mulighed for nye og 
spændende udflugter til: Det farverige liv i en township eller Rob-
ben Island, Taffelbjerget, Kap det Gode Håb, den verdensberømte 
botaniske have Kirstenbosch og meget mere. 

Der arrangeres fællesmiddag hver aften på de populære restau-
ranter med transport, så du kan få mange flere forskellige smags-
indtryk med dig hjem. Rundrejsen er på 14 dage og gennemføres 
i grupper på min. 15 rejsedeltagere. Den foretages i bus med air-
condition og inkluderer både dansk rejseleder og autoriserede lo-
kalguider på hele rejsen samt de fleste hovedmåltider. Rejsen kan 
også tilbydes som individuel rejse med lejebil. 

pRISen InKluDeReR 
• Fly t/r København - sydafrika inkl. fuld forplejning 
• 11 nætter i delt dobbeltværelse på 3-4 stjernede 

hoteller
• Indenrigsfly johannesburg - george/port 

elisabeth 
• rundrejse, transport og udflugter som beskrevet 

i program
• Velkomstmiddag
• 9 x varm morgenbuffet og 2 x picnic morgenmad
• 8 x frokost
• 8 x aftensmad
• dansk rejseleder og lokalguide
• entreer til nationalparker/museer 
• lokal naturguide og ranger i safarireservaterne
• 1 x eksklusiv jeepsafari  
• alle transfers til/fra lufthavne i sydafrika 

pRISen InKluDeReR IKKe
• Fly tilslutning i skandinavien
• sygdoms- og afbestillingsforsikring
• drikkepenge (ca. dKK 50 pr. dag)
• Billet til robben Island /Taffelbjerget
• alternative/valgfrie udflugter og arrangementer
• Øvrige måltider samt drikkevarer 
• alt ikke nævnt under ”prisen inkluderer” 

AFRejSeDAtoeR:
05. mar. 2011  kr. 24.750,-
19. mar. 2011 kr. 24.750,-





Dag 1: Afrejse fra Skandinavien
overnatning på flyet med fuld forplejning

Dag 2: johannesburg - Dullstrom - pilgrims Rest - 
hazyview
Vi ankommer om morgenen til johannesburg og kører 
straks mod øst, gennem boerbyen dullstrom, hvor vi spi-
ser lunch. Byen er en af sydafrikas højest beliggende og 
er kendt for, at her vokser der birketræer og æbletræer. 
en populær sport er ørredfiskeri i en af de mange ørred-
damme. Vi stopper i guldgravernes by pilgrims rest – en 
charmerende landsby, som er en del af panoramaruten og 
fyldt med historie. Vi kommer sidst på eftermiddagen frem 
til vort dejlige hotel i Hazyview, som er en sand oase om-
givet af appelsin– og mangoplantager. Her kan du slappe 
af ved bassinet. om aftenen mødes vi til en velkomstdrink 
og hyggeligt samvær og info om den forestående rejse. 
Vi spiser velkomstmiddag under åben himmel, hvis vejret 
tillader det. 
overnatning: numbi resorts ell. lign. Inkl. l/d

Dag 3: panoramaruten - Kulturlandsby med show
I dag skal vi opleve den formidable natur langs Blyde river 
Canyon – jordens tredje største kløft. Vi kører gennem ver-
dens største menneskeskabte skovområde og over store 
åbne savanner - oplever vandfald og mærkelige naturfor-

mationer ved Bourke’s luck potholes. du skal også opleve 
guds Vindue – et imponerende udsigtspunkt uden for byen 
graskop – en gammel handelsstation, hvor der er mange 
spændende håndlavede ting, bl.a. afrikansk natursilke. de 

afrikanske markeder på vejen er gode og fordelagtige ste-
der at købe lokalt håndværk. undervejs skal du spise en 
dejlig buffet lunch. om aftenen kan der være mulighed for 
at besøge en lokal shangaan kulturlandsby med middag og 
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show (valgfrit). dette vil først blive annonceret på rejsen, 
idet det er afhængigt af vejret og åbningstider. alternativt 
spiser vi middag på hotellet. Inkl. B/l

Dag 4-5: Safari i Kruger national park i åben jeep 
med professionel ranger 
de næste to dage kommer til at stå i safariens tegn. Vi bli-
ver hentet tidligt om morgenen af vor naturguide (ranger) 
og kørt i åben jeep til den nærmeste gate til Kruger parken 
(inkl. entré). Han skal vise os dette formidable naturom-
råde - verdens største dyrereservat, som er på størrelse 
med jylland og indeholder den mest omfangsrige bestand 
af vilde dyr. rangeren er specielt uddannet og har et ind-
gående kendskab til flora og fauna. Hvis vi er heldige, skal 
vi i løbet af dagen se The Big Five, som er løve, elefant, 
næsehorn, bøffel og leopard, men der er aldrig nogen ga-
ranti. Hver dag og hver time i Kruger parken er forskellige. 

Vi har både picnic morgenmad og lunch med, som vi ind-
tager på et af de få steder, hvor det er tilladt at stige ud af 
jeepen. Én af dagene køres safarien i bussen. overnatning 

og aftensmad på hotellet i Hazyview eller i en hytte (enkel 
standard) inde i Kruger parken. om eftermiddagen kan du 
slappe af og fordøje alle de dejlige indtryk.  Inkl. B/l/d 

Dag 6: johannesburg - Fly til port elisabeth eller Ge-
orge - Garden Route
på vej tilbage til johannesburg kører vi gennem den hyg-

gelige by white river og ser dermed også den nedre del af 
panoramaruten.  lunchen indtages undervejs til lufthavnen 
på en fastfood restaurant for at spare tid. I george møder 

vi vor nye guidechauffør, som skal vise os garden route 
og Kap Halvøen. 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. Her skal vi overnatte 
på et hyggeligt hotel de næste to nætter. Vi slapper af her 
og spiser middag på hotellet om aftenen. Ved flyvning til 
port elisabeth overnattes i stedet her og der spises middag 
på dette hotel om aftenen. 
overnatning: nH plettenberg Bay ell. lign. Inkl. B/d

Dag 7: Garden Route - tsitsikamma national park - 
plettenberg Bay 
om morgenen begiver vi os på vej til Tsitsikamma national 
park, hvor vi skal på en times frivillig vandretur til hænge-
broen over storm river. Vi skal også besøge verdens høje-
ste Bungy jump sted, som nok skal kunne give nogle sug i 
maven. og der bliver tid til en kaffetår ved nature’s Valley – 
en imponerende lagune, hvor du måske vil få lejlighed til at 
bade i det Indiske ocean. senere oplever vi Knysna og The 
Heads, som er indsejlingen til lagunen – et af sydafrika-
nernes mest yndede feriemål og et meget rigt villaområde. 
der er sat et par timer af til lunch, shopping og/eller en 
bådtur til lagunen, som du kan gøre på egen hånd. Knysna 
er især kendt for sine østers. afslapning om eftermiddagen 
på hotellet eller en nærliggende strand. om aftenen spiser 
vi middag på hotellet eller ude i byen. Inkl. B/d

Dag 8: Garden Route - Knysna - oudtshoorn - 
Strudsefarm 
Vi starter dagen med et besøg i edens Have - en inte-
ressant 30 min. spadseretur gennem skoven og garden 
route’s mangeartede vegetation (inkl. entre). Vi stopper 
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”på vej tilbage til johannesburg kører vi 
gennem den hyggelige by White River”
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ved mange af de flotte udsigtspunkter langs med garden 
route på vej til strudsebyen oudtshoorn - en af verdens 
rigeste byer omkring 1900-tallet pga. sin handel med 
strudsefjer. det skal vi høre mere om på en rigtig lokal, 
fungerende strudsefarm, hvor der vil blive mulighed for 
at købe diverse souvenirs som fjer, æg og skind. Vi bli-
ver 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 lunch på farmen - na-
turligvis med struds på menuen. efter lunch kan du ose lidt 
rundt i byen inden vi checker ind på hotellet, hvor der er 
afslapning resten af dagen. Vi spiser middag på hotellet 
om aftenen. 
overnatning: de oude meul ell. lign. Inkl. B/l/d

Dag 9: oudtshoorn - Cango Grotterne - Calitzdorp - 
Montagu
Vi begynder dagen med et besøg i de berømte drypstens-
huler Cango Caves. Her bliver vi guidet ind i jordens indre 
for at opleve et af naturens mirakler. siden 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 motor-
cykel. I portvinsbyen Calitzdorp skal vi gøre et stop på en 
af de lokale vinerier, som har udmærket sig i fremstilling 
af de ædle dråber. du vil kunne smage på flere forskellige 
typer og årgange. et fornuftigt og rimeligt sted at provian-

tere til resten af turen, hvis du synes om god vin. Vi spiser 
lunch i en af de hyggelige byer langs route 62 og kommer 
ud på eftermiddagen frem til kurbyen montagu. Her skal 
vi bo 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 ørken-
støv af dig. der vil også være mulighed for at komme i 
det naturligt varme udendørs kurbad (efter sigende med 
helbredende effekt) – en kort køretur fra hotellet. om af-
tenen spiser vi enten middag på hotellet eller ude i byen. 
overnatning: montagu Country Hotel ell. lign. Inkl. B/l/d

Dag 10: Vinlandet - bådtur på floden - Robertson - 
Franschhoek - paarl
I dag kører vi langsomt gennem vinlandet og mod Cape 
Town og dermed afslutningen på denne to ugers odyssé. 
men inden venter os et af turens højdepunkter – vinen. 
Hele oplandet omkring Cape Town består af hundredvis af 
kvadratkilometer vinmarker, som bugter sig i bakke og dal 
med den ene hyggelige vingård efter den anden. Vi star-
ter med en dejlig naturoplevelse – en tur ned ad floden 
Breede river (vejrafhængig) og skal besøge 2-3 forskel-
lige vinerier i hver sit distrikt samt spise en dejlig lunch 
på et af stederne. Vi skal også på en uformel rundvisning 
på sydafrikas mest populære brandy destilleri med efter-
følgende prøvesmagninger. Vi ankommer til vort hyggelige 
herregårdshotel i paarl ud på eftermiddagen. om aftenen 
spiser vi middag på hotellet eller i den nærliggende by 
Franschhoek – kendt for at have flest gourmetrestauranter 
i sydafrika. 
overnatning: pontac manor eller lign.. Inkl. B/l

Dag 11: Cape town - byrundtur - Robben Island 
efter morgenmaden kører vi til Cape Town - sydafrikas 
parlamentariske hovedstad og alle sydafrikanernes egen 

favorit. metropolen ligger smukt ved atlanterhavet og ne-
denfor sit vartegn – Taffelbjerget. Vi starter ud med en kort 
orienteringstur rundt i byen som slutter i waterfront – by-
ens imponerende turist- og indkøbscenter, som er en del af 
havnemiljøet. Her kan du ose lidt rundt og benytte chancen 
til at spise lunch og gøre dine sidste indkøb. eftermidda-
gen er reserveret til dit eget valgfrie program. der findes 

”Vi skal på en uformel rundvisning på Syd-
afrikas mest populære brandy destilleri”

Strudsefarm
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mange seværdigheder i og omkring Cape Town. 
I dag og i overmorgen har du chance for at vælge det du 
helst vil opleve. en af mulighederne kan være robben Is-
land, hvor nelson mandela sad fængslet i 18 år og hvor du 
bliver vist rundt af en tidligere straffefange. Turen varer 
ca. 4 timer og foregår med båd og bus og guides kun på 
engelsk. den skal forudbestilles senest ved ankomsten hos 
rejselederen og den er IKKe inkluderet i programmet. rob-
ben Island bør kombineres med en tur til en af de mange 
interessante townships. på denne tur kommer du først 
rundt i det gamle slavekvarter Bo Kaap, som kendes på 
sine kulørte huse. du hører om forholdene under og ikke 
mindst efter apartheid og skal opleve den folkelige og far-

verige stemning i to forskellige townships, som omgiver 
Cape Town. se hvorledes de farvede og sorte lever forskel-
ligt, og hvad de driver med. Vi besøger bl.a. et børnehjem 
for forældreløse børn og et beskæftigelsesprojekt, hvor 
der produceres forskelligt kunsthåndværk. du støtter bedst 
disse mindre privilegerede mennesker ved at købe deres 
håndværk. denne tur vil stå i dyb kontrast til det, du hidtil 
har oplevet og du vil ikke glemme den lige med det samme. 

du kan også vælge at besøge den verdensberømte botani-
ske have Kirstenbosch og det ældste vindistrikt Constantia 
eller at tage gondolen op på Taffelbjerget. om aftenen spi-
ser vi middag i en spændende restaurant i havnen. 
overnatning: Fountains Hotel ell. lign. Inkl. B/d

Dag 12: Cape town - Cape point - Kap det Gode håb 
- sæler & pingviner
Vi skal opleve den mest spektakulære natur og flora, som 
Kap Halvøen kan tilbyde. Vores guide tager os med sydpå 
til Cape point (inkl. entré), hvor vi hele tiden befinder os 
omgivet af havet og hvor du skal opleve et af afrikas syd-
ligste punkter. Her findes der ikke mindre end godt 3.000 

oprindelige vækster. Til sammenligning har et stort land 
som Tyskland bare fem. det er det rigeste, men mindste 
planterige i verden. det var her ved Kap det gode Håb, at 
de første søfarende rundede afrika for at komme til Indien 
og asien. Vi spiser lunch i en populær restaurant belig-
gende ved havet. der kan blive mulighed for enten at be-
søge sæl kolonien ved Hout Bay med båd eller pingvinerne, 
som har okkuperet strandene omkring byen simons Town 

(ekskl. entre). der er nydelse af sydafrikansk ”champagne” 
og snacks til solnedgangen om aftenen og afskedsmiddag 
på ritz. Inkl. B/l/d 

Dag 13: Cape town - valgfrit program - hjemrejse om 
aftenen
din sidste dag, hvor du kan vælge mindst én af følgende 
halvdagsture: Taffelbjerget, Kirstenbosch Botaniske Have 
eller Township-turen. Én af turene er inkluderet i program-
met og kan også vælges dag 11 i stedet, såfremt det 
logistisk set er muligt. Turene skal bestilles og afregnes 
direkte til rejselederen efter ankomsten til sydafrika. du 
kan også bare slappe af, sove længe eller ose rundt i byen/
waterfront og gøre de sidste indkøb inden rejsen hjem. 
Inkl. B

Dag 14: hjemkomst Skandinavien

Cape Town - Taffelbjerget

Robbin Island

MAD oG DRIKKe

B = Breakfast (morgenmad) 
l = lunch (frokost) 
d = dinner (middag)

”Det var ved Kap det Gode håb, de første søfa-
rende rundede Afrika for at komme til Indien”
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Franschhouk 

Camps Bay
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TeKnIsK arrangØr: BIlleTKonToreT a/s. rejsegaranTIFonden nr.: 650

SAlGSBetInGelSeR - alT deT med småT

uddrag fra Betingelser:
Depositum og betaling
Ved tilmelding betales et depositum på 10 % af rejsens pris, dog minimum kr. 2.500,-. 
Ved bekræftelse fremsendes depositumsfaktura, som skal betales inden 14 dage.
sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. restbeløbet beta-
les ikke mindre end 62 dage før rejsens start eller sammen med depositum, hvis rejsen 
bestilles senere.

Afbestilling
Ved afbestilling mere end 62 dage før afrejse efter endelig bekræftelse og indbetaling 
af depositum opkræves et ekspeditionsgebyr på 10 % af rejsens pris dog maksimum 
kr. 2.500,- pr. deltager. Ved afbestilling 62-43 dage før afrejsen opkræves op til 50 % af 
rejsens pris plus et annulleringsgebyr på kr. 300,- pr. deltager. Ved senere afbestilling 
vil refundering ikke finde sted.

her; http://www.e-pages.dk/Billetkontoret/383/ kan du 
læse de fulde betingelser for rundrejsen. Ved køb be-
kræfter du samtidig, at du er bekendt og har accepteret 
gældende salgsbetingelser.
hvis du ikke selv kan hente betingelserne elektronisk, 
kan du bede dit rejsebureau printe betingelserne for dig.


