
 

    
 

 

 

Sydafrikaresa med WineStone oktober 2018 
 
Dag 1. (21 oktober, 2018) 
Avresa Göteborg-Port Elizabeth Vi flyger från Landvetter och landar i Johannesburg dagen därpå för att 
checka om bagaget och vidare inrikes till Port Elizabeth. 
 
Dag 2. (22 oktober, 2018) 
Port Elizabeth-Lalibela När vi landar på flygplatsen i Port Elizabeth så väntar en buss som tar oss till 
Lalibela Game Reserve (ca 1 timmes transfer). Boende på Mark´s Camp och Lentaba Lodge som ligger på 
jeepavstånd mellan varandra. Efter incheckningen åker vi ut på vår första safari. Alla måltider intas 
gemensamt på Lentaba Lodge och drycker ingår, även lokala vin och ölsorter under vistelsen på lodgen. 
 
Boende: Lentaba Lodge och Mark´s Camp 
Måltider: Middag samt utvalda drycker 
 

   
 
Dag 3. (23 oktober, 2018) 
Safari Vi går upp tidig morgon för att åka ut på en morgonsafari, tillbaka till lodgen för brunch och vila för 
att sedan åka ut på mer safari på eftermiddagen igen. Safarin sker i öppna jeepar. Lalibela Game Reserve 
är ca 10 500 ha stort och här finns möjlighet till att få se The Big 5 (Lejon, elefant, buffel, leopard och 
noshörning).  
 
Boende: Lentaba Lodge och Mark´s Camp 
Måltider: Frukost/Lunch/Middag samt utvalda drycker 
 
Dag 4. (24 oktober, 2018) 
Safari/Plettenberg Bay Vi gör en tidig morgonsafari och sedan hämtar vår guide Chris Stamper oss och vi  
kör vidare västerut och efter ca 1,5 timme kommer är vi framme vid Cape Recife Nature Reserve som har 
ett rikt fågelliv. Vi har picknick lunchen med och äter i naturen. Fortsätter sedan i ca 2 timmar till 
Tsitsikamma National Park där vi gör ett stopp. Här finns regnskog som går ända ner till Indiska Oceanen 
med ett rikt fågelliv. Fortsätter sedan ca 1 timma till boende för natten, Hunter´s Country House som 
ligger strax utanför Plettenberg Bay.  
 
Boende: Hunter´s Country House 
Måltider: Frukost/Lunch 

http://www.lalibela.net/en-gb/accommodations/lentaba-safari-lodge
http://www.lalibela.net/en-gb/accommodations/marks-camp-double-rooms
http://www.lalibela.net/en-gb/accommodations/lentaba-safari-lodge
http://www.lalibela.net/en-gb/accommodations/marks-camp-double-rooms
http://countryhouse.hunterhotels.com/home/


 

 

African Tours & Safaris · Gibraltar Herrgård, Gibraltargatan 17 · 412 58 Göteborg | 

| Telefon +46 31 164020 | Fax +46 31 165850 |  info@africantours.se | 

   
 
Dag 5. (25 oktober, 2018) 
Keurbooms River Efter en god frukost får vi att uppleva Keurbooms River. Ta med badkläder för det är ca 
22 grader i floden och fantastisk att simma i. Vi gör en promenad i skogen och här finns chans att se en hel 
del sällsynta fåglar. Vi äter picknick lunch på stranden och åker sedan åter tillbaka till Hunter´s Country 
House där eftermiddagen och kvällen är fri för egna aktiviteter.  
 
Boende: Hunter´s Country House 
Måltider: Frukost/Lunch 
 
Dag 6. (26 oktober 2018) 
Knysna Efter frukost fortsätter resan ca 40 minuter till kuststaden Knysna (uttalas najsna) som ligger längs 
den berömda Garden Route. Vi gör en båttur på ca 2 timmar för att få chans att se valar. Lunch och resten 
av eftermiddagen samt kvällen är sedan fri för egna strövtåg i den lilla staden.  
 
Boende: Knysna Quays 
Måltider: Frukost/Lunch 
 
Dag 7. (27 oktober, 2018) 
Oudtshoorn/Bontebok NP/Hermanus Tidig frukost och sedan avresa mot Oudtshoorn och efter ca 2 
timmar når vi Karusa Winery & Craft Brewery. Här provar vi viner till lite plockmat. Vi fortsätter sedan 
ytterligare ca 3 timmar till Bontebok National Park där vi äter picknick lunch. Kör sedan vidare dagens sista 
sträcka på ca 2 timmar till Hermanus där vi checkar in på Windsor Hotel för nästkommande 2 nätter. 
 
Boende: Windsor Hotel 
Måltider: Frukost/Lunch 
 

   
 
Dag 8. (28 oktober, 2018) 
Hermanus är främst känt för sina valar, som håller till utanför kusten under val säsongen som är augusti-
november. Vi gör en båttur på ca 3 timmar just för att få se dessa mäktiga djur och sjöfåglar. Åker sedan 
för att prova viner på Hermanuspietersfountain Winery där vi även avnjuter en lunch med kallskuret. 
Eftermiddagen och kvällen är fri för egna strövtåg. 
 
Boende: Windsor Hotel 
Måltider: Frukost/Lunch 
 
 

mailto:info@africantours.se
http://countryhouse.hunterhotels.com/home/
http://www.marriott.com/hotels/travel/grjqu-protea-hotel-knysna-quays/
http://www.windsorhotel.co.za/
http://www.windsorhotel.co.za/
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Dag 9. (29 oktober, 2018) 
Franschhoek Efter frukost åker vi mot vindistrikten och gör 2 stopp för vinprovningar. Först stannar vi vid 
Glen Carou Wine Estate och provar viner. Fortsätter sedan ni till Fairview där vi provar både viner och 
ostar, äter även en gemensam lunch. Efter lunchen vidare mot Franschhoek, där vi bor på Le Fontaine 
Guest House. Resten av eftermiddagen och kvällen fri för egna promenader.  
 
Boende: La Fointaine Guest House  
Måltider: Frukost/Lunch 
 
Dag 10. (30 oktober, 2019) 
Vinprovningar Idag kommer vi att prova viner på Leopards Leap, Chamonix och Boekenhoutskloff. På 
Chamonix äter vi även lunch. Middag på egen hand och övernattning på La Fontaine Guest House. 
 
Boende: La Fointaine Guest House  
Måltider: Frukost/Lunch 
 

   
 
Dag 11. (31 oktober, 2018) 
Vinprovningar/Kapstaden Vi börjar med vinprovning på Spier och åker sedan till Rondevlei Nature 
Reserve för ytterligare fantastiska naturupplevelser. Vi fortsätter till det vackra området Constantia där vi 
provar viner och äter lunch på Klein Constantia. Efter lunchen åker vi till Kapstaden för att checka in på 
vårt hotell, Inn on the Square, för nästkommande 3 nätter.  
 
Boende: Inn on the Square 
Måltider: Frukost/Lunch 
 
Dag 12. (1 november, 2018) 
Cape Peninsula Idag skall vi göra en heldag med bl.a. Chapmans Peak, Cape Point Nature Reserve och 
pingvinerna i Boulders. Lunch äter vi i Simonstown. Efter turen är det dags att säga hej då till er guide, 
Chris Stamper. 
 
Boende: Inn on the Square 
Måltider: Frukost/Lunch 
 

   
 
Dag 13. (2 november, 2018) 
Kapstaden Efter frukost åker vi på en stadsrundtur i Kapstaden och upp till Taffelberget, ett kortare stopp 
i Company Gardens och fortsätter sedan till District Six museum och Castle of Good Hope. Lunch och 
promenad i Kirstenbosch botaniska trädgård. Tillbaka till hotellet för kanske en dusch och byta om för 
gemensam middag uppe på den roterande restaurangen på The Ritz Hotel.  

mailto:info@africantours.se
https://www.lafontainefranschhoek.co.za/
https://www.lafontainefranschhoek.co.za/
https://www.onomohotel.com/en/hotel/6/onomo-hotel-cape-town-inn-on-the-square
https://www.onomohotel.com/en/hotel/6/onomo-hotel-cape-town-inn-on-the-square
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Boende: Inn on the Square 
Måltider: Frukost/Lunch/Middag exkl. drycker 
 
Dag 14. (3 november, 2018) 
Hemresa Efter frukost hämtas vi av bussen som tar oss till flygplatsen. Vi checkar in för flyget tillbaka hem 
igen. Med i bagaget bör vi nu ha med oss härliga minnen och upplevelser från fantastiska Sydafrika. 
Måltider: Frukost 
 
Pris: 49 885 kr per person i dubbelrum 
 
Detta ingår i priset: 

• Flyg Göteborg-Port Elizabeth/Kapstaden-Göteborg med British Airways 

• 2 nätter på Marks Camp och Lentaba Lodge med alla måltider och lokala drycker 

• 4 safariturer i Lalibela Game Reserve 

• 2 nätter på Hunters House, Plettenberg Bay med frukost 

• 1 natt på Knysna Quays med frukost 

• 2 nätter på Windsor Hotel med frukost 

• 2 nätter på La Fontaine Guest House med frukost (ev. även några på Avondrood Guest House) 

• 3 nätter på Inn on the Square med frukost 

• Transfer i buss med chaufför samt engelsktalande guide Chris Stamper dag 4-12 

• 11 luncher och 3 middagar 

• 9 vinprovningar  

• Utflykter med entréavgifter som anges i programmet  
 
Detta ingår inte i priset 

• Dricks till guider och chauffören 

• Måltider som ej anges i programmet 

• Måltidsdrycker (förutom i Lalibela) 

• Nödvändiga vaccinationer, kontakta en vaccinationscentral för detaljer 

• Kompletterande reseförsäkring, som ni kan komplettera genom African Tours & Safaris 
 
Vi garderar oss för valutaförändringar. 
 
Flyginformation: 
BA 791  21OCT  Göteborg London          11.10   12.25                          
BA 055  21OCT  London Johannesburg 19. 05  07.05+1                          
BA6241 22OCT  Johannesburg Port Elizabeth 11.10   12.50                            
  
BA 058 03NOV Kapstaden London 18.45    04.45+1     
BA 790 04NOV London Göteborg 07.35    10.35 
 

 

mailto:info@africantours.se
https://www.onomohotel.com/en/hotel/6/onomo-hotel-cape-town-inn-on-the-square

