En reise til Sør-Afrika
-med Cape Town og Robben Island
Denne rundreisen starter med en rekke severdigheter i og rundt Cape Town, blant annet
Robben Island, Table Mountain og Seal Island. Senere besøker vi flere av de enorme
vindistriktene som Paarl, Franschoek og Stellenbosch med små byer og flott natur, før vi
avslutter med safariprogram i Sanbona Wildlife Reserve. Her får du med deg det beste av
det aller beste som disse områdene i Sør-Afrika har å tilby. God fornøyelse!
Dag 1. Hjemsted – Cape Town
Busstransport til Oslo Lufthavn med flyavgang via
Amsterdam med ankomst Cape Town tidlig på kvelden.
Ved ankomst blir vi møtt av vår bussjåfør som kjører oss
til Southern Sun The Cullian Hotel som er et flott 4stjernes hotell.
Dag 2. Cape Town
Etter frokost drar vi på en utflukt til kysten ved Clifton og Sea Point. Senere drar vi på en
sightseeing i Cape Town som blant annet inkluderer et besøk i Cape Castle og en
spasertur gjennom den historiske Company Gardens. Vi får med oss viktige severdigheter
i byen som Parlamentsbygningen, rådhuset og Bo Kaap, kjent som "Malay quarter". Hvis
været tillater det, kan vi nyte den flotte utsikten fra Table Mountain, som Sir Francis Drake
kalte ”den vakreste Cape på jordens overflate”. Her er det utrolig utsikt over byen, havnen
og Robben Island, hvor Nelson Mandela satt fengslet i hele 18 år. Vi avslutter turen med et
besøk på Signal Hill, hvor vi opplever den daglige avfyringen av kanonene rundt lunsjtider.
Middagsservering på hotellet.
Dag 3. Utflukt til Robben Island
I dag skal vi være med på en rundtur i de lokale "townships", en interessant opplevelse,
hvor vi ser hvordan lokalbefolkningen i Sør-Afrika bor. Deretter går turen til Robben Island
med hurtigbåt fra Waterfront. På denne øya tilbrakte Nelson Mandela 18 av sine 27 år i
fangenskap. Vår lokalguide viser oss celle nummer 5, hvor Mandela tilbrakte dagene på
2x3 meter. Vi returnerer tilbake til fastlandet. Waterfront har mange spennende butikker
med kvalitetsvarer.
Dag 4. Utflukt til Cape Point
Etter frokost reiser vi på en spektakulær
reise til Cape Point. Vi starter med Cliftonstrendene og Camps Bay før vi krysser over
til Hout Bay. Vi fortsetter til Cape of Good
Hope Naturreservat, hvor det finnes mer enn
4.500 plantearter, og reiser opp til det
høyeste punktet. Fra utkikksposten
Lighthouse på Cape Point ser vi hvor
Atlanterhavet og det Indiske Hav møtes.
Lunsjservering før vi reiser til den vakre havnebyen
Simonstown. Videre besøker vi Seal Island, hvor vi
blir med på et cruise hvor vi får se den
kjente pingvinkolonien på Boulders Beach.

Dag 5. Cape Town – Stellenbosch
Etter frokost sjekker vi ut og reiser til de vakre vinområdene. Første stopp er Nelsons
Creek Estate. Her blir vi med ned i vinkjelleren før vi avslutter med ost- og vinsmaking.
Videre til Stellenbosch, den nest eldste byen i Sør-Afrika. Her finner vi både eikealleer og
nederlandsk arkitektur. Reisen fortsetter til de nærliggende vingårdene hvor vi stopper for
vinsmaking. Videre til en sjarmerende liten by ved navn Franschhoek, grunnlagt av de
franske hugenottene på 1600-tallet, også kjent for sitt kulinariske kjøkken. Tid på
egenhånd før vi spiser lunsj på en vingård. Etter lunsj sjekker vi inn på vårt hotell hvor vi
skal tilbringe to netter.
Dag 6. Stellenbosch
Dagen i dag er til fri disposisjon. Vi anbefaler å benytte dagen til å utforske de mange
severdighetene i Stellenbosch.
Dag 7. Stellenbosch – Sanbona Wildlife Safari
Videre til den koselige safari-campen Tilney Manor beliggende ved Route 62, mellom
Montague og Barrydale. Her blir vi innlosjert i en privat suite, hvor vi skal oppleve det
naturskjønne Sør-Afrika på nært hold. Alle måltider er inkludert under oppholdet. På
kvelden blir vi med på en safari-drive. Her er muligheten stor for å få øye på løver og
andre ville dyr.
Dag 8. Sanbona Wildlife Safari
Dagen i dag tilbringer vi i Tilney Manor-lodgen. Her er muligheter til å bli med på flere
game drives med erfarne lokalguider. På lodgen finnes et basseng og rekreasjonssenter
som gjør oppholdet til en opplevelse. Alle måltider er inkludert.
Dag 9-10. Cape Town – Amsterdam – Hjemsted
Vi blir med på en tidlig safari før frokost, og sjekker ut fra lodgen utpå formiddagen. På
ettermiddagen drar vi tilbake til flyplassen i Cape Town for avreise via Amsterdam tilbake
til Norge neste formiddag. Alle måltider er inkludert ombord. Vel tilbake igjen i Oslo venter
vår buss som transporterer deg tilbake til hjemstedet.

REISEFAKTA:
9-10 dagers tur
Avreisedato: 07.11
Pris pr. person kr: 21.995.Prisen inkluderer:
 Busstransport, Hjemsted – Oslo Lufthavn tur og retur
 Flytransport, Oslo – Cape Town tur og retur inkludert bespisning, samt skatter og
avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 All busstransport ifølge program
 Lokalguider ifølge program
 Alle utflukter og innganger ifølge program
 5 Hotellovernattinger inkludert 1 middag, 2 lunsjer, 5 frokoster
 Hurtigbåt/båttransport ifølge program
 Ost og vinsmaking
 2 Suiteovernattinger inkludert måltider
 Safari drive ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.984.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

