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RESEFÖRSLAG SYDAFRIKA 

   
 
 

Dag 1 
 
Avresa från Köpenhamn, byte av flyg i t. ex. Amsterdam och ankomst Johannesburg på kvällen. 
På flygplatsen hämtar ni ut ert bagage och promenerar över till ert hotell som ligger en kort promenad 
från terminalen. 
 
Övernattning vid Johannesburg flygplats. 
 

Dag 2 
 
I god tid före flygets avgång, checkar ni ut och promenerar över till inrikesterminalen. 
Flyg mot Krugerparken, vid ankomst möts ni av en chaufför för en transport till er safari lodge.  
Ni checkar in och bekantar er med er lodge.  
 
På eftermiddagen är det dags för en safari i öppna bilar, typ landrovers, tillsammans med andra gäster 
och en ranger/guide som är expert på områdets djur och natur. Det är en unik upplevelse att vara 
besökare i djurens värld och få följa i deras fotspår. Ett vanligt uttryck på safari är ”The Big Five”, vilket 
står för lejon, leopard, buffel, elefant och noshörning. Begreppet syftar på vilka djur som var farligast 
att jaga i äldre tider. Idag är det ett uttryck för viltrika områden. Ni stannar för en drink i solnedgången 
och ingenstans är skymningen så vacker som här. Turen avslutas i mörker då vi med hjälp av lampor 
ser nattens djur komma fram.  
Tillbaka på lodgen väntar en härlig middag innan ni somnar gott till nattens ljud. 
 
Övernattning på safari lodge. 
 

Dag 3 
 
Det blir väckning i gryningen och efter en kopp kaffe/te är det dags för en morgonsafari. Djuren är som 
mest aktiva tidig morgon och sen eftermiddag, under dagens varmare timmar stannar de oftast i den 
svalkande skuggan. Bara tanken på att det kan stå en flock elefanter bakom nästa krök får det att 
kittlas i magen. För dig som är intresserad av fåglar är det bra att ha en kikare med sig för att titta 
närmare på de exotiska fåglar som finns i reservatet. Efter ett par timmar återvänder ni till lodgen, där 
en stor frukost väntar.  
 
Ni har nu fri tid och kan ta det lugnt vid poolen, läsa en bok eller redigera foton från morgonens safari.  
Lite senare serveras lunch/afternoon tea med tilltugg och runt fyratiden är det dags att ge sig ut i 
bushen för att spåra Afrikas vilda djur. Kanske ser ni lejon som vilar sig i gräset före kvällens jakt. Ibland 
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kommer man väldigt nära djuren, en spännande upplevelse! Er ranger vet mycket om djurens 
rörelsemönster och kan läsa spåren de lämnar efter sig, men det är aldrig garanterat vad man får se då 
djuren vandrar fritt över stora områden. När ni är tillbaka på lodgen serveras middag. 
 
Övernattning på safari lodge. 
 

Dag 4 

En sista morgonsafari, passa på att njuta av den stillhet som råder innan det är dags att bege sig till 
civilisationen igen.  Efter en stor frukost hämtas ni av en chaufför för en transport tillbaka till 
flygplatsen. Flyg till Kapstaden.  
Vid ankomst möts ni av en chaufför för en transport till ert boende. (Om ni föredrar kan ni hämta ut en 
hyrbil.)  
 
Övernattning i Kapstaden. 
 
Dag 5 
 
För att lära känna Kapstaden kan ni följa med på en halvdags stadsrundtur i Kapstaden. Under turen 
får ni chans att ta linbanan upp för det mäktiga Taffelberget och njuta av en fantastisk utsikt över stad 
och omgivningar.   
 
Om ni föredrar kan ni utforska staden med sightseeingbussar som kallas ”Hop on – Hop off”. Ni köper 
biljett och kan sedan hoppa av och på de olika stoppen under dagen.   
 
Övernattning i Kapstaden. 
 

Dag 6 
 
Idag gör ni kanske en utflykt till Cape Point och Godahoppsudden. Resan dit går bland annat längs den 
10 km långa vägsträckan Chapmans Peak Drive, som slingrar sig längs med havet och bjuder på sagolik 
utsikt (denna vägsträcka stängs vid dåligt väder eller vägarbete).  
Udden ligger längst söderut på Kaphalvön och här möts, nästan, Atlanten och Indiska oceanen. 
Besök även Boulder Beach för att se pingvinkolonin med ”minipingviner”.  Lunch intas på en trevlig 
restaurang, här väljer man med fördel fisk och skaldjur. 
 
Ni kan göra utflykten på egen hand med hyrbil eller följa med på en organiserad tur med 
engelsktalande guide.  
 
Övernattning i Kapstaden. 
 

Dag 7, 8 
  
Det finns mycket att göra i Kapstaden, lite förslag: 
Besök den historiska fängelseön Robben Island där Nelson Mandela satt fången i många år.  
Se en annan sida av Sydafrika och följ med på en ”Township tur” (kåkstäder). I kåkstaden möter du en 
tuff miljö som är många sydafrikaners vardag, men här finns även glädje och framtidshopp. 
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Gillar ni trädgårdar så tar ni er till Kirstenbosch Botaniska trädgård. Kirstenbosch grundades 1913 och 
hyser i stort sett bara inhemska växter. Kaphalvön har en otrolig artrikedom och det finns fler 
växtarter än i hela England.  
Den aktiva kan göra en guidad vandring, t. ex. uppför berget Lions Head för att se solen gå ner eller gå 

upp. Denna vandring är bitvis lite tuffare och man ska inte vara höjdrädd.  

Gillar ni konst besöker ni konstmuseet Zeitz MOCAA (Museum of Contemporary Art Africa). 

Övernattningar i Kapstaden. 
 

Dag 9 
 
Om ni inte hämtat ut en hyrbil tidigare kan ni göra det nu.  
 
Resan går till de vackra vinområdena utanför Kapstaden, det tar ca 1½ timmar att köra.  
Vinområdena är som ett sagoland med mängder av vingårdar, vackert belägna i ett landskap av 
bergskedjor och bördiga dalar. 
 
Ni kan välja att bo i den lilla mysiga orten Franschhoek, som ligger vackert med bergen i bakgrunden 
och omgiven av vingårdar. Franschhoek är känt för sina restauranger och har även lite trevliga butiker. 
Alternativt bor ni i Stellenbosch som är en charmig liten stad med stort universitet. Här är det lite mer 
liv och rörelse och det finns fler restauranger och butiker än i Franschhoek. 
Ni kan utforska samma vinområden var ni än bor, då det bara är ca 40 minuter mellan de två städerna. 
 
Övernattning i vinområdena. 
 

Dag 10 
 
Idag gör ni kanske en guidad utflykt i vinområdena med besök på olika vingårdar och provsmakning av 
goda sydafrikanska viner. På våra Systembolag hittar vi ett stort antal sydafrikanska viner, men det 
finns många andra spännande viner. 
 
För de som vill förena nytta med nöje, följer istället med på en guidad cykeltur i vinområdena. 
 
Övernattning i vinområdena. 
 

Dag 11 
 
En dag för egna upptåg i vinområdena.  
Ni kan t. ex. utforska Franschhoek eller Stellenbosch.  
En del vingårdar säljer picknickkorgar att avnjutas i deras trädgård. 
 
Övernattning i vinområdena. 

   

Dag 12 
 
Ni kör till Kapstadens flygplats och lämnar av er hyrbil. 
Hemresa. 
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