
Upplev en resa utöver det vanliga 
* Kapstaden med dess omgivningar 

* Stellenbosch vackra vingårdar 

* Valsafari i Hermanus 

* Naturlivet i Krugerparken 

* Vackra Panoramaroute i norr 



Dag 1 – fredag 6 nov 

Vi flyger från Sverige vid sjutiden på kvällen. 

 

Dag 2 – lördag 7 nov 

Vi landar preliminärt vid elvatiden i Kapstaden. Vi börjar 

med att besöka det magnifika Taffelberget och äter en god 

lunch innan vi på väg till hotellet får lite sightseeing i  

Kapstaden. Vi checkar in på vårt hotell, Holiday Inn Express, 

där vi bor de kommande fyra nätterna. Middag ingår. 
 

Dag 3 – söndag 8 nov  

Vi har en fri förmiddag där den som vill kan t.ex. få besöka 

en gudstjänst i Kapstaden eller besöka Kirstenbosch vackra 

botaniska trädgård.  Under eftermiddagen gör vi en kåk-

stadstur till kåkstaden Langa där vi avslutar med en middag 

på kåkstadsrestaurangen Mzansi som är den högst rankade  

restaurangen i hela Kapstaden enligt trip advisor (ingår). 

Denna trip har uppskattats mycket av våra resenärer. 
 

Dag 4 – måndag 9 nov 

Efter frukosten åker vi för en heldagsutflykt. Vi tar en kort 

båttur för att beskåda sälkolonin på Duiker Island. Vi  

fortsätter sen mot Cape Point och Godahoppsudden som 

utgör gränsen mellan Atlanten och Indiska Oceanen.  

Bartolomeu Dias var förste europé att runda den  

dramatiska Godahoppsudden som han själv döpte till 

"Stormudden" år 1488. Vågorna går ofta höga här och 

många skepp har förlist genom åren. Det var även här som 

den ”flygande holländaren försvann år 1641, Vi åker tillbaka 

längs Chapmans peak drive som är en otroligt vacker  

kuststräcka. Vi stannar även till vid den välbevarade  

historiska hamnstaden Simon´s Town. Här slog en koloni 

fridlysta sydafrikanska pingviner sig ner 1985 på Boulders 

Beach som vi förstås beskådar innan vi åker vidare mot  

hotellet. Lunch och middag ingår. 

 

Dag 5 – tisdag 10 nov 

Idag har vi en intressant dag framför oss när vi börjar med 

att ta  båten från hamnen över till den välkända fängelseön 

Robben Island, som ligger 7 km från fastlandet och där  

Nelson Mandela satt i 19 av sina totalt 28 år i fängelse. Vi 

åker sen tillbaka till handelsområdet Waterfront för egen 

lunch, eftermiddagen är fri. Den som vill besöker Two  

Oceans Aquarium (ingår ej) med bland annat hajar,  

sköldpaddor och pingviner bland sina 3000 havsdjur.  
 

 



Dag 6 – onsdag 11 nov  

Vi checkar ut från vårt hotell i Kapstaden och inleder dagens 

tur med att guidas genom tre underbara vindistrikt. Miljön 

är fantastiskt vacker i dessa distrikt med frodiga sluttningar 

fylld med odlingar och plantage så man önskar man kunde 

stanna tiden och bara njuta av miljön. Vi färdas genom  

Stellenbosch, Franschhoek och Paarl som tillhör Sydafrikas 

främsta vindistrikt och här kommer vi göra några stopp på 

vingårdar för att se och höra om vinproduktionen. Två  

vinprovningar i  kombination med choklad/ost ingår. Man 

kan välja bort nån vingård om man föredrar att tillbringa lite 

extra tid i mysiga Stellenbosch alternativt Franschhoek  

istället. Vi reser vidare till Caledon där vi checkar in på ett 

fint hotell med varma källor och pooler som vi kan njuta av 

under kvällen.  Middag ingår.  

Dag 7 – torsdag  12 nov Idag ska vi få skåda några av de 

största skapelserna på vår planet när vi åker till Hermanus 

för att ge oss ut på valsafari, från juni till december kommer  

sydkapare in i den skyddade bukten Walker Bay i Hermanus 

för att kalva och para sig. Valen är runt 18 meter lång och 

väger 80 ton. Eftersom det snabbt blir djupt utanför strand-

kanten kan valarna komma mycket nära strandkanten så har 

vi lite tur kan vi skåda valarna från land. Men vi nöjer oss 

inte med det utan tar en båttur på ca två timmar för att 

komma ännu närmare dessa gigantiska skapelser. I  

Hermanus äter vi lunch och det finns tid att strosa runt i de 

mysiga gränderna och köpa fina souvenirer. Vi återvänder 

under eftermiddagen till vårt hotell i Caledon där en  

festmåltid väntar. Möjlighet till ytterligare vinprovning i 

samband med middagen ingår.  

 

Dag 8 – fredag 13 nov  

Resdag då vi byter sydväst mot nordöst och Kapprovinsen 

mot Mpumalanga. Vi åker tillbaka till Kapstadens flygplats 

för att flyga till Kruger Mpumlanga airport och får  

transfer till vår Lodge Mjejane private game reserve, som  

ligger vid Crocodile river vid Krugerparken. Här kan du 

njuta av  sydafrikansk gästvänlighet av absolut toppklass och 

underbar miljö när du kopplar av efter dagar fylld av  

äventyr och förhoppningsvis många minnesvärda möten 

med de vilda djuren. Med lite tur kan vi även få se djuren 

som går till floden för att dricka från vår lodge.  

 

 

 



Området är ett privat reservat men är öppet mot den 

statliga Krugerparken och djuren vandrar fritt över  

floden. Området kring Krugerparken är en av jordens  

djurrikaste. Det finns 147 sorters däggdjur och över 500 

fågelarter så här har vi goda chanser att se ”The big 

five” under våra game drives. Under eftermiddagen  

beger vi oss ut på vår första safari som pågår i cirka tre 

timmar och avslutas i solnedgången. Middag ingår. 

Dag 9 – lördag 14 nov  

Idag fortsätter vi jakten på vilda djur i tidig otta genom 

den Afrikanska bushen i Krugerparken. En magisk  

frukost upplever vi i Krugerparken under vår game 

drive. Vi återvänder till lodgen och vilar upp oss innan 

vi på nytt sen eftermiddag ger oss ut i Mjejanes privata 

område för en ny game drive. Helpension idag. 

Dag 10 – söndag  15 nov 

Vi ger oss ut på vår fjärde och sista game drive i  

gryningen innan vi återvänder till lodgen för frukost 

idag. Vi checkar ut och beger oss till vårt hotell i 

Hazyview. Helpension idag.  

 

Dag 11 – måndag 16 nov 

Idag kommer vi få se mängder av magnifika vyer  

storslagen natur när vi följer norra delarna av Drakens-

berg till Blyde River Canyon, längs den så kallade  

Panorama Route, lämna inte kameran på hotellet idag! 

Blyde River Canyon är världens tredje största kanjon 

och den grönaste av alla. Panorama Route innehåller 

flera tjusiga vattenfall där vi stannar till längs vägen och 

skådeplatser med namn som Guds fönster, Bourkes 

potthål, The Pinnacle m.fl. Vi hinner även med ett stopp 

i Pilgrims Rest, staden som förklarats som national-

museum där besökare kan föreställa sig och uppleva 

hur det var under guldruschen, innan vi återvänder till 

vårt hotell. Middag ingår. 

 

Dag 12 – tisdag 17 nov 

Det börjar dra ihop sig för hemresa och vi flyger under 

vid lunch mot Johannesburg. Vid åttatiden på kvällen så 

börjar därefter resan tillbaka till Sverige. Vi landar på 

svensk mark vid 09tiden onsdag den 18 nov fyllda med 

minnesvärda ögonblick och upplevelser. 

 



 

”Vi har haft några fantastiska veckor i  

Afrika. Hög klass rakt igenom ” 

Sagt av tidigare resenärer: 

Extraturer 
    Förläng med sol och bad i Durban 

4 extra dagar vid Indiska Oceanen 

PRIS: 5350 kr  

INGÅR: Flyg 17 nov Kruger-Durban och  

21/11 Durban-Johannesburg, del i  

dubbelrum på Southern Sun Elangeni & 

Maharani, frukost. 

TILLKOMMER: Taxi t.o.r. Durban flygplats 

till hotellet, övriga måltider och eventuella  

utflykter/tillval  

 

     Förläng med Victoriafallen 
       4 extra dagar 

PRIS:7950 kr 

INGÅR: Inrikesflyg t.o.r.  

Johannesburg  -Victoriafallen 

(Resdagar 18/11 och 21/4). Del i 

dubbelrum 17-18 nov vid flyg-

platsen i Johannesburg, 18-21 

på A’Zembezi River Lodge,  

frukost dagligen, guidad tur på 

engelska till Victoriafallet, sun 

cruise på A’Zembezi river  

TILLKOMMER: Övriga mål-

tider och ev. utflykter/tillval  

https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g312595-d299226-Reviews-Southern_Sun_Elangeni_Maharani-Durban_KwaZulu_Natal.html
https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g312595-d299226-Reviews-Southern_Sun_Elangeni_Maharani-Durban_KwaZulu_Natal.html


RESELEDARE: Marcus Duveskog växte upp som  

missionärsbarn i Kenya och har bott sitt halva sitt liv i 

Afrika varav de senaste tio åren i Sydafrika. Han har 

doktorerat i utbildningsteknologi där hans special-

intresse är IT för utveckling. Tillsammans med sin  

Sydafrikanska fru Heidi har han startat eget företag i 

Kapstaden där han arbetar med diverse utbildnings-

relaterade projekt. När vädret tillåter tar han gärna en 

kajaktur i False Bay där han ofta ser sälar och delfiner 

på nära håll. 

Prel. pris: 29 900 kr 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 3.000 kr / person betalas i  

samband med anmälan och dras av vid slutfakturering. 

Resterande betalas 2 månader före avresa.  

ENKELRUMSTILLÄGG:  prel. 6150 kr  

BARNRABATT:  3100 kr 

INGÅR:  Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan  

flygplats och hotell, del i dubbelrum,  

hotellskatt, halvpension hela resan dvs. frukost och 

lunch/middag dagligen. Utflyktsprogram och  

entréavgifter enligt specifikation i denna folder, lo-

kal guide och erfaren svensktalande reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för luncher och  

måltidsdryck. Dricks tillkommer  

AVRESEORT: Arlanda och Köpenhamn  

FLYGBOLAG:  Lufthansa 

HOTELL:  Holiday Inn Express—Cape town 

The Caledon, Tsogo n sun 

Mjejane River Lodge 

Protea Hazyview 

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbekräftelse ska 

en anmälningsavgift på 3000 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband med att man betalar sin 

anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan  

återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

Avbokningsvillkor: Fram till 90 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad av 5 % av resans pris. 89 - 61 dagar före avresa kos-

tar en avbokning 10 % av resans pris. 60 - 31 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 30 - 15 dagar före avresa kostar 

en avbokning 50 % av resans pris. 14 dagar före avresa eller senare kostar en avbokning 100 % av resans pris. 

Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi som 

resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 4 veckor 

före avresan. I sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för:  prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som  

kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.   

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan  

pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så  

genomförs resan med annan reseledare. 
Teknisk arrangör:  Duveskogs Reseservice  

Mjejane River Lodge 

Varma källor, The Caledon 

Protea, Hazyview 


