
                                                                                                                             

   

 

 

                                                                                                                             

 

NYHETSBREV NR 60 februari  2018 

 
WineStone inbjuder till vin- och naturresa till Sydafrika  

21 okt – 4 nov 2018  (15 dagar) 
 

I februari 2013 genomförde WineStone sin första resa till Sydafrika med Chris Stamper som 

lokal guide. Många har önskat att vi skulle arrangera en ny sådan och denna gång har vi valt 

att åka under deras vår då det är grönt och blommar samt att det finns chans på vithaj och 

valar.  

 

Resan börjar med tre dagars safari i Lalibela Game Reserve, där vi bor på två av parkens 

lodger. Vi åker i öppna jeepar och spanar hårt för att se ”The Big Five” (elefant, lejon, 

afrikansk buffel, noshörning och leopard).  

Denna gång gör vi också två utfärder till havs för att titta efter valar, vithajar, delfiner, 

sjölejon och havsfåglar. 

De mäktiga bergsformationerna  ”Escarpment” finns som en fond i bakgrunden. 

Goda Hoppsudden (Cape Peninsula) ägnas en hel dag efter ankomsten till Kapstaden. Dagen 

efter åker vi linbanan upp på Taffelberget där vi njuter av utsikten över Cape Town.  

 

På denna exklusiva resa får ni uppleva olika afrikanska naturtyper såsom savann, regnskog, 

karoo, fyndbos och kust. Eftersom det nu är vår i Sydafrika så blommar de flesta växterna och 

många av våra krukväxter kommer härifrån. Det är inte för inte som vi åker stora delar 

av ”Garden Route” som går längs sydkusten.  

Vi besöker också några av Sydafrikas absolut bästa vingårdar och provar deras viner.  

God mat och goda viner utlovas! 

 

WineStones motto är ”Kunskap med nöje” och med Chris och Jimmy som guider får ni den 

naturvetenskapliga kunskapen med växter, fåglar, djur och geologi. Att samtidigt få 

vinkunskap och vinvetenskap på samma resa är helt unikt. 

Resan genomförs i samarbete med resebyrån Hummingbird Lifestyle Travel där Ewa 

Bjurström är vår kontakt. 

 

Övrigt: En informationsträff anordnas några veckor innan avresan då vi också provar vin. 

 

Detaljerat dagsprogram se bilaga! 
 
Antal deltagare: 30 och i dagsläget finns några platser kvar  

Pris per person i dubbelrum 49.885 kr.  

 

Anmälan snarast till Jimmy och Inger Stigh 070-2465254, 076-8750798, 0340-654031 eller 

via mail jimmy@winestone.se  

Faktura på anmälningsavgiften 10.000 kr erhålles från resebyrån i samband med anmälan. 

 
Välkommen med din anmälan!           
Jimmy & Inger Stigh 
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