
1. dag 
Danmark-Cape Town 
Der er i løbet af dagen afgang til 
Cape town med et skift undervejs 
 
2. dag 
Cape Town 
Efter ankomsten er der transfer 
til vores hotel der ligger meget 
smukt. 
Overnatning: Vineyard hote 
 
3. dag 
Cape Town 
Efter morgenmaden starter I med 
en rundvisning på Taffelbjerget 
(hvis vejret tillader det, gebyr til 
banen ikke inkl). 
  
I selve byen besøger vi bl.a , S.A. 
Museum, Castle of Good Hope og 
loppemarkedet  Greenmarket 
Square.  
 
I kører også en tur gennem det 
maleriske Bo-Kaap, og I er 
tilbage lidt over frokost, hvor 
poolen kan nydes 
Overnatning: Vineyard hotel 
 
4. dag 
Cape Town 
Efter morgenmaden går på 
opdagelse i Cape Point. I ser 
storslåede strande, flotte udsigter 
og små maleriske byer under-
vejs.  
 
Cape-området er et af verdens   
smukkeste områder og går fra    
centrum af Cape Town til Cape 
Point. 
  
I besøger bl.a. Hout Bay, en 
malerisk landsby og fiskerihavn 
med storslået udsigt over bjer-
gene og stranden.  Nogen gange 
er det muligt at tage på bådtur til 
Sæløen (tillæg) 
  
Derefter går turen videre lang 
Chapmans Peak, en af verdens 
mest betagende kyststrækninger, 
til Cape Point og Good Hope Na-
ture Reserve, som har en flot 
vegetation, spændende fugleliv, 
og dyr som antilober og zebra 
kan ses. 
  
I besøger også et historisk 
fyrtårn og et skibsvrag.  
  
Cape Point er der hvor Atlanter-
have møder det Indiske Ocean. 
  
Efter frokost på en nærliggende 
restaurant (ikke inkluderet i 
prisen) går turen videre til den 

historiske Simon's Town, en 
landsby med en charmerende 
victoriansk arkitektur, en flåde-
base og en stor pingvin-koloni på 
den smukke Boulders Beach. 
Boulders Penguin Colony (inkl. l 
prisen) er hjemsted for en 
voksende koloni af den sårbare 
afrikanske pingvin.  
  
Træbroer ned mod stranden giver 
jer mulighed for at se pingvine-
rne i deres naturlige omgivelser , 
og der er også et nyt informa-
tionscenter.  
  
I besøger derefer Kirstenbosch 
Botaniske Have.  
 
Haven er en af otte National 
Botanical Gardens, der dækker 
fem af Sydafrikas seks forskellige 
biomer.  
 
Da Kirstenbosch, der er den mest 
berømte af haverne, blev grund-
lagt i 1913 for at bevare landets 
unikke flora, var det den første 
botaniske have i verden med 
denne etos.  
 
Haven er verdensberømt for 
skønheden og mangfoldigheden 
af Cape Flora, den viser og for sin 
skønhed mod de østlige skrånin-
ger af Taffelbjerget. 
Overnatning: Vineyard hotel 
 
5.dag 
Cape Town 
Efter morgenmaden går det på 
opdagelse i noget af det området 

er berømt for - nemlig vinen. 
  
Der er besøg i hjertet af Cape 
Winelands, hvor turen går gen-
nem fantastiske bjergkæder og 
vinmarker. 
  
Turen går til vinlandet og til 
hjertet af Sydafrikas vinindustri, 
Stellen-bosch, med stor skønhed 
og kultur, der er gennemsyret af 
den sydafrikanske historie.  
  
Turen går ned langs kanalkan-
tede veje, i skyggen af kæmpe 
egetræer og smukt bevarede 
historiske bygninger.  
 
Med det store udvalg af vingårde, 
der tilbydes, er det noget af valg 
hvem der besøges, når I nyder 
den første vinsmagning - det 
kunne være Waterford Estate 
eller lignende.  
  

Derefter køres over Helshoogte 
pas til byen Franschhoek, der    
historisk går tilbage til det 17. 
århundrede, da de franske 
huguenoter ankom.  
  
Denne charmerende by i en 
meget malerisk dal, har bevaret 
den fransk huguenot-stil.  
  
Her er dagens anden vinsmag-
ning og derefter er der et 
frokoststop (frokost ikke inkl.).  
  
Derefter går turen videre til 
Paarl, en af omårdets første 
landbrugsdistrikter.  
  
Byen ligger ved foden af klynge 
af bemærkelsesværdige granit 
kupler, hvorfra den har taget sit 
navn.  
 
Sidste stop for dagen er på en 
vinmark på Paarl vinruten.  
  
Derefter går turen tilbage til Cape 
Town efter en meget smuk tur. 
Overnatning: Vineyard hotel 
 
6. dag 
Cape Town 
Efter morgenmaden er der ingen 
ture inkluderede, da du sikkert 
blot vil nyde byen eller slappe af 
af ved poolen men er du inter-
esseret kan vi tilbyde en tur 
(tillæg) til Robben Island eller et 
besøg i en Town ship hvor 
hovedparten af den farvede 
befolkning bor. 
Overnatning: Vineyard hotel 

 
7. dag 
Capetown-Motswari 
Efter en lidt tidlig morgenmad er 
der transfer til til lufthavnen i 
Cape Town hvor I flyve til Hoeds-
pruit, en tur der tager ca. 3 
timer. 
  
Her bliver I hentet og kørt til 
jeres dejlige lodge og måske er 
der tid til lidt frokost inden I skal 
på den første game drive. 
  
Dette er en privat "Big 5" reserve 
- et stort område hvor dyrene be-
væger sig frit, så det er Ikke at 
vide, hvad vi vil s men det øger 
blot spændingen på en sand 
sydafrikansk safari. 
  
Derefter går det tilbage til lodgen 
hvor der serveres middag 
Overnatning og middag: 
Motswari lodge  
  

SYDAFRIKA – LIDT MEN GODT 

 



 
 
 
8-9. dag 
Motswari 
De næste 2 dag kan I glæde jer 
til nogle af de bedste safari-
oplevelser Sydafrika har at 
tilbyde.  
  
Der er en tidlige morgentur og en 
sen eftermiddagstur i åbne 4x4 
køretøjer ledsaget af erfarne 
wildlife rangers, der er jeres øjne 
og øre til forstå den magiske af 
den afrikanske natur. (lær at se 
igennem træerne). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
På eftermiddagsturen kører ofte 
delvis efter mørke, og ved hjælp 
af kraftige spotlights kan vi 
muligvis også se nogle af 
natdyrene.  
  
Hver tur er anderledes, og ud-
over dyrene kan I lære meget om 
fugle, krybdyr, insekter, blomster 
og træer. 
Overnatning og 1/1 pension: 
Motswari lodge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. dag 
Motswari-hjemad 
Der er tid til en tidlig 
morgendrive og lidt morgenmad 
inden det går til lufthavnen. 
 
Her flyver I via Johannesburg 
mod Danmark med et stop i 
Europa. 
 
11. dag 
Danmark 
I er hjemme i Danmark om 
formiddagen efter en fantastisk 
tur. 
 
 
 


