
1. dag 

Danmark-Cape Town 

Der er afgang om morgenen fra 
Kastrup eller Billund via f. eks. 

Amsterdam til Cape Town med 

ankomst ud på aftenen. 

 

Her er transfer til hotellet. 

Overnatning  

Standard: Sweet Ocean 

1. kl.: Lagoon Beach 

 
 

2. dag 

Cape Town 

Cape Town er en smukt beliggende by 

og vore hoteller ligger godt i byen. 

 

Der findes en hop-af/på bus der kører 

rundt til de mange seværdigheder - 

en nem og billig måde at komme 

rundt i den dejlige by. 
 

Tag med kabelbanen til toppen af 

Taffelbjerget, hvorfra I kan nyde den 

eventyrlige udsigt over byen og 

bugten.  
 

Og så er der naturligvis V&A 

Waterfront med det store udbud af 

caféer, restauranter og butikker – her 
er det hyggeligt at slå sig ned med en 

kop kaffe eller måske med et glas 

med nogle af de ædle dråber, der 

dyrkes i vinlandet lige nord for byen.  

Overnatning  

Standard: Sweet Ocean 

1. kl.: Lagoon Beach 

 

3. dag 

Cape Town 
Der er mere at foretage sig i Cape 

Town. 

Overnatning  

Standard: Sweet Ocean 

1. kl.: Lagoon Beach 

 

4. dag 

Cape Town-vinlandet (40-60 km) 

Bilen hentes (type Toyota Carolla) og 
efter en kort men smuk tur fra Cape 

Town er I hurtigt i fremme i det 

frodige vinland. 

 

Der er masser at opleve i det smukke 

landskab, tag f.eks. Franchihoek`s vin 

tog på vinsmagning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

områdets vingårde og besøge Fairview 

hvor man udover vin også kan smage 

ost og brød. 
Overnatning  

Standard: Cascade 

1. kl.: Devonvale 

5. dag 

Vinlandet–Montagu (150 km) 

Fra vinlandet fortsætter I af Route 62, 
der går gennem storslået natur med 

knejsende bjergtinder, krystalklare 

floder, en overflod af træer og den 

specielle afrikanske flora.  

 

Tag på Flodkryds gennem 

Viljoendrift`s vinmarker eller tag på 

traktor ture "over stok og sten" - i 

byen kan man studere masser af 

kunsthåndværk. 

I er midt i en af Sydafrikas vigtigste 

frugtområder med dyrkning af æbler, 

pærer, abrikoser og ferskner og i 

området findes også mange mange 

varme mineralske kilder. 

Overnatning  
Standard: Country Hotel 

1. kl.: Mimosa 

6. dag 

Montagu-Oudshoorn (240 km).  

Turen går det videre af vej 62 mod 

Oudtshoorn, som begegnes som 
verdens "fjerhovedstad”.  

 

 

Man kan selvfølgelig komme på besøg 

på en strudsefarm og man kan også 

besøge Cango wildlife ranch. 

Overnatning  

Standard: Protea 

1. kl.: Queen' s 

7. dag 

Oudshoorn-Knysna (120 km.)  

Begynd dagen med en tur ned i de 

imponerende kalkstenshuler, Cango 

Caves, der betragtes som et af 

Sydafrikas største naturfænomener.  

 
Herefter er der knap 2 timers kørsel 

gennem det smukke bjergpas, 

Outeniqua Pass til Knysna (udtales 

Naisna), der er en af de mest 

populære byer på Garden Route.  

 

 

 

 

 

 

 

Den ligger smukt i læ ved en lagune, 

hvis indsejling fra Det Indiske Ocean 

bevogtes af 2 majestætiske 
sandstensklipper, Knysna Heads.  

 

Oplev dette vidunderlige område for 

udover vinsmagning kan I komme på 

elefant tur i elefantparken, besøge 

"primatland" hvor man bl.a. kan 

opleve Gibbonaben og endelig kan 

man kommer på flere sejlture i 

området. Overnatning  
Standard: Log In 

1. kl.: Protea 

 

8. dag 

Knysna-St. Francis Bay (200 km.) 

Det går nu mod kysten St. Francis Bay 

der er slutningen (eller starten) af 

"Garden Rute". 

St. Francis Bay er en hyggelig by med 

mange huse der malet i hvidt og med 

sorte tage, hvoraf en del er af strå. 

I perioder kan man se hvaler og 

delfiner i bugten og vi har udvalgt 2 
hoteller der ligger så tæt på stranden 

som det er muligt, så I kan slappe af 

og få sand under tæerne og læst i den 

bog som i slet ikke har haft tid til at 

åbne under turen.  

 

 

8 - 11.dag 

St. Francis Bay 

Nyd livet på stranden eller tag på 
udflugt i området  

Overnatning  

Standard: Bay hotel 

1. kl.: African Pride 

 

11. dag 

St. Francis Bay -Port Elisabeth 

(100 km.) 

her går det til København eller Billund 
via Johannesburg og f.eks. 

Amsterdam  

 

12. dag 

Danmark 

I løbet af formiddagen er I hjemme 

efter en fantastisk tur til Sydafrika.  
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