
SYDAFRIKA – KRÜGERPARKEN OG CAPE TOWN (11 dage)  

  

1. dag 
Danmark-Sydafrika 
Der er afgang i løbet af dagen fra 
København eller Billund og efter et 
skift i Europa, flyves der videre til 
Johannesburg. 

2. dag 
Krügerparken 
Efter lidt ventetid går det videre til 
lufthavnen nær Krügerparken hvor I 
bliver hentet og kørt til Needles 
Safari Lodge der ligger i den sydlige 
del af Krügerparken. 

Efter indkvarteringer venter der en 
dejlig middag i restauranten. 
Overnatning og middag: Needles 
Safari Lodge  

2-7.dag 
Krügerparken 
Under opholder indgår følgende: 
5 overnatninger 
morgenmad 
Aftensmad 
3 x fulddagssafari 

1 x morgenvandring med rangers 
i Krügerparken (4 timer) 
1 x Skumringsafari (2 timer) 

 
7. dag 
Krügerparken-Cape Town 
Der er i løbet af dagen afgang til luft-
havnen hvor der flyves til. Cape-
Town, hvor der er transfer til hotel-
let. 
Overnatning: Sunsquare Cape-
town Gardens 
 
8. 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. Mu-
seum, Castle of Good Hope og 
 
 
 
 

 

  
 
loppemarkedet Greenmarket 
Square.  
 
I kører også en tur gennem det 
maleriske BoKaap. 
 
I er tilbage lidt efter frokost, hvor 
poolen kan nydes. 

Overnatning: Sunsquare Cape-
town Gardens  
 
9. dag  
Cape Town  
Efter morgenmaden går det på 
opdagelse i Cape Point.  
 
I ser storslåede strande, flotte 
udsigter og små maleriske byer 
undervejs.  
 
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 ma-
lerisk landsby og fiskerihavn med 
storslået udsigt over bjergene og 
stranden.  
 
Nogle 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 ve-
getation, spændende fugleliv, og 
dyr som antiloper og zebra kan 
ses.  
 
I besøger også et historisk fyrtårn 
og et skibsvrag. Cape Point er 
stedet hvor Atlanterhavet møder 
det Indiske Ocean.  
 
Efter frokost på en nærliggende 
restaurant (ikke inkl.) går turen 
videre til den historiske Simon's 
 
 
  

 

 

     

   
 
Town, en landsby med en char-
merende victoriansk arkitektur, 
en flådebase og en stor pingvin-
koloni på den smukke Boulders 
Beach.  
 
Boulders Penguin Colony er 
hjemsted for en voksende koloni 

af den sårbare afrikanske ping-
vin. Træbroer ned mod stranden 
giver jer mulighed for at se ping-
vinerne i deres naturlige omgi-
velser, og der er også et nyt in-
formationscenter (entre inkl. l 
prisen).  
 
I besøger derefter Kirstenbosch 
Botaniske Have. Haven er en af 
otte National Botanical Gardens, 
der dækker fem af Sydafrikas 
seks forskellige biomer.  
 
Kirstenbosch blev grundlagt i 
1913 for at bevare landets 
unikke flora og var det den før-
ste botaniske have i verden med 
denne etos. Haven er verdens-
berømt for skønheden og mang-
foldigheden af Cape Flora og den 
viser sin skønhed mod de østlige 
skråninger af Taffelbjerget. 
Overnatning: Sunsquare 
Capetown Gardens 
 
10. dag 
Sydafrika-Danmark 
Efter morgenmaden er der god 
tid til et sidste kik på byen inden 
det ud på eftermiddagen går til 
lufthavnen, hvor der flyves retur 
mod Danmark med et skift 
undervejs. 
 
11. dag 
Danmark 
I løbet af formiddagen er i retur 
efter en fantastisk tur 
 
 

 

 


