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13 dage fra kr. 22.500
Rejserute: CAPE TOWN – FRANSCHHOEK – HERMANUS – OUDTSHOORN – KNYSNA – CAPE TOWN
Rundrejse med garanti for afrejse og med dansk Afrikaekspert Lars Faursholt som rejseleder 



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN

Sydafrikas fantastiske Garden
Route med dansk rejseleder
Sydafrikas fantastiske Garden
Route med dansk rejseleder

Glæd dig til at opleve en sand perlerække af store oplevelser på denne fantastiske rundrejse i Sydafrika – et af verdens ubetinget
smukkeste lande. Udgangspunktet for rejsen er ligeledes smuk, da vores rejse starter i Cape Town, der med rette er kåret til Verdens
smukkeste storby. Med Det Indiske Ocean mod Øst, og Atlanterhavet mod Vest, ligger Cape Town som det perfekte udgangspunkt for
smukke oplevelser på havene og langs kystlinjerne. Og netop i havet gemmer sig flere af rejsens højdepunkter bl.a. hvaler, sæler, pingviner
og også den store hvide haj;  altsammen oplevelser, der er inkluderet på rundrejsen.

Også på land er der masser at se frem til, når vi kører ad Garden Routes smukke og barske kystlinje og undervejs blandt andet skal opleve
Kap Det Gode Håb, strudsefarmene ved Oudtshoorn, de smukke grotter ved Cango Caves, kystbyen Knysna, det hvalrige Plettenberg Bay,
samt skønne Hermanus, hvor vi overnatter med udsigt direkte til havet.

Ingen rejse til Cape Town uden besøg ved de berømte vingårde, og på
rejsen er der aftalt flere smagninger på vin i absolut topklasse. Blandt
Cape Towns andre vartegn som også opleves undervejs er blandt
andet det store, smukke Table Mountain, den ikoniske V&A Havnefront
og også fængsels-øen Robben Island, hvor Nelson Mandela sad
fængslet i 18 år.

Alt dette og meget mere venter på denne fantastiske Sydafrikarejse,
der både er sammensat af og har Afrikaeksperten, Lars Faursholt som
rejseleder. Med Lars’ mere end 25 år i rejsebranchen og et utal af
Afrikarejser bag sig, tør vi godt garantere oplevelser i absolut
topklasse, når vi byder velkommen til alt ”Det Bedste Af Sydafrikas
Fantastiske Garden Route”.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Sydafrikas fantastiske Garden
Route med dansk rejseleder
Sydafrikas fantastiske Garden
Route med dansk rejseleder
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Fra Danmark mod Sydafrika

Der er afrejse fra København om eftermiddagen mod Sydafrika med flyskift i f.eks London eller Dubai med ankomst til Cape Town næste dags
formiddag. På den oversøiske strækning er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Der er også mulighed for at flyve fra Billund eller Aalborg via Amsterdam. Ankomst til Cape Town samme aften og overnatning i Cape Town (ikke
inkluderet)

Dag 2: Ankomst til Cape Town

Ankomst til verdens smukkeste storby Cape Town om formiddagen. Transfer til hotellet, der ligger i det eksklusive Sea Point område ved havet.
Indkvartering for fire nætter med morgenmad på Hotel Cape Manor Sea Point. Hotellet er 4-stjernet med store rummelige værelser, der har alt,
hvad man kan forvente. Hotellet har en lille pool og delvis havudsigt og ligger i et fredfyldt område, hvor man trygt kan gå en tur langs kysten.

På hotellet mødes I med Lars Faursholt, jeres danske rejseleder, og for de der har lyst, går vi en tur i området, som er vores hjem for de kommende
dage. Havet ligger blot 150 meter fra vores hotel og byder ofte på smukke oplevelser.

Om aftenen køres vi til Cape Towns populære V & A Waterfront, hvor Africa Tours byder på velkomstmiddag på den populære restaurant Quay
Four.

Dag 3: Byrundtur i verdens smukkeste storby

I dag skal vi på City Tour i byen, hvor vi giver os god tid til at besøge Taffelbjerget (afhængig af vejret), der danner den smukke baggrund i Cape
Town. Her er udsigten mod nord, syd, øst og vest ganske enkelt fantastisk.

Cape Town har vundet titlen som verdens smukkeste by og er nomineret flere gange siden, hvilket man oplever under vores ophold i byen. Vi
besøger Green Market Square og Company Gardens smukke botaniske have, hvor man kan håndfodre de nysgerrige egern. Vi gør også stop ved
det farverige område Malay Quarters og turen afsluttes ved det pulserende Waterfront, hvor resten af dagen er til fri disposition.

Waterfront ligger ca. 5 kilometer fra vores indkvartering, så der er mulighed for selv at gå tilbage til hotellet langs kysten eller tage en taxa.
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Dag 4: Heldagsudflugt til Kap det Gode Håb

Så starter eventyret med en heldagstur til Kap det Gode Håb, hvor Atlanterhavet og Det Indiske Ocean mødes.

Vi kører til Hout Bay, hvor vi skal på sejltur ud til klipperne, hvor godt 4000 sæler ligger og soler sig på klipperne. Turen fortsætter via Chapmann´s
Peak til Kap det Gode Håb med besøg til fyrtårnet og de mange bavianer, der lever her. Vi giver os god tid til at udforske området, inden vi kører
videre til Simon´s Town, hvor de populære pingviner holder til. Her nyder vi frokost og besøger pingvinerne på Boulders Beach inden vi returnerer
til vores hotel igen.

Om aftenen arrangerer rejselederen middag på A/C Waterfront for de, der har lyst til en hyggelig aften i godt selskab.

Dag 5: Udflugt til Robben Island

Nelson Mandela sad fængslet på Robben Island i 18 år, der ligger 11 km fra fastlandet i Sydafrika. Vi sejler ud til Robben Island og får en meget
spændende rundtur på øen, hvor tidligere straffefanger fortæller om deres ophold. Vi besøger selvfølgelig Nelson Mandelas fængselscelle og de
mange steder, hvor straffefangerne arbejdede under deres ophold. Vi sejler tilbage til Cape Town ved middagstid og resten af dagen er til fri
disposition.  Middag arrangeres af rejselederen om aftenen for de, der har lyst til hyggeligt selskab med god mad.

Dag 6: Vinlandet og Franschhoek

Vi lægger verdens smukkeste storby Cape Town bag os, og fortsætter rejsen ind i det naturskønne område i vinlandet. Nogle af verdens bedste
vingårde ligger i Sydafrika, og mange af gårdene producerer vin i verdensklasse. De mest populære vindistrikter er Constantia, Stellenbosch, Paarl
og vinlandets højborg er byen Franschhoek, der ligger ca. 80 km fra Cape Town.

Området domineres af bjerge og smukke sletter, der danner de perfekte rammer for vindyrkning grundet de blæsende vinde fra det varme Indiske
Ocean og det kølige Atlanterhav. Vi besøger to vingårde, og begge besøg inkluderer naturligvis vinsmagning. Det ene af besøgene er med en
vinsmagning, der inkluderer vin- og ost parring. Spiser man ikke ost, er det stadig en stor oplevelse blot at smage vinen. Efter smagningen
fortsætter vi til byen Franschhoek, hvor vi indkvarteres for en nat på hotel Protea Marriott. Er der tid og stemning for en gåtur med rejselederen i
området, arrangeres dette på stedet. Protea Marriott ligger i et hyggeligt og roligt område, og på hotellet er der såvel hyggelig swimmingpool som
dejlig restaurant.

Der er mulighed for at spise middag på hotellet, hvor køkkenet har et lækkert varieret menukort og vine til. (ikke inkluderet).

Dag 7: Ad Garden Ruten til Hermanus

Fra vinlandet kører vi ad Garden Ruten til kystbyen Hermanus. Undervejs gør vi stop for at besøge Creation Wine, hvor vi skal nyde en vin- og Tapas
frokost i verdensklasse. Creation Wine er på blot få år af eksperter blevet kåret som stedet med et af Sydafrika bedste vinoplevelser. Glæd jer til en
smageoplevelse langt ud over det sædvanlige. Efter frokost på Creation Wine fortsættes til Hermanus, , hvor vi om eftermiddagen skal ud at sejle
på havet for blandt andet at se efter hvaler, delfiner og sæler.

I Hermanus indkvarteres vi på Hotel Windsor med morgenmad for to nætter. Hotellet har den mest perfekte beliggenhed, da alle værelser har
direkte havudsigt. Hotellet er af ældre dato, men værelserne er moderne. Hotellet er yderst populært p.g.a beliggenheden, hvor man kan sidde på
balkonen og se hvalerne 150 meter ude i havet.
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Dag 8: Mødet med den Store Hvide Haj

Når man taler om havet i Sydafrika, tænker mange også på den store hvide haj. Hajerne er mange og de lever i dette område i bedste velgående,
hvilket vi selvfølgelig skal opleve på allernærmeste hold. Vi kører til byen Gansbaai og fortsætter turen i båd ud til klipperne, hvor sælerne lever. Det
er også her, den store hvide haj holder til. Den svømmer i patrulje rundt om klipperne for at fange en sæl i ny og næ. Vores bådpersonale sænker
et kraftigt bur ned i havet og i dette bur skal vi opholde os for, at se hajen helt tæt på. Vælger du ikke at med en tur i buret, får du stadig en
fantastisk oplevelse af hajerne ved at blive på båden istedet. Det kræver ikke professionelt udstyr at opleve hajerne i hajburet ”kun” lidt gåpåmod.
Oplevelsen af  - helt tæt på - at kigge hajerne ind i øjnene er helt fantastisk. Ombord på båden serveres morgenmad, snacks, frokost og drikkevarer.

Vi returnerer til vores hotel i Hermanus og har resten af dagen til fri disposition med skønne gåture langs den smukke kyst – måske spottes
hvalerne på din gåtur.

Dag 9: Strudse og grotter

For en stund farvel til Sydafrikas smukke kyst, hvor vi kører ind i landet for at besøge byen Oudtshoorn, der er kendt for sin produktion af
strudsekød og strudsefjer til eksport. Her findes hundredvis af farme med strudse og vi besøger den bedste farm, hvor strudsene kommer helt tæt
på. Her kan du håndfodre strudse og få en imponerende indsigt og viden om Afrikas største fugl. Vi spiser selvfølgelig frokost her, hvor strudsekød
er på menuen. Herefter fortsætter vi videre til Sydafrikas største grotter Cango Caves og får en spændende tur i grotterne med de imponerende
formationer, som er dannet igennem tusinde år. Dagen afsluttes med den traditionelle Sydafrikanske BBQ middag Braai på vores hotel i
Oudtshoorn.

Vi overnatter på Turnberry Boutique Hotel, der ligger centralt i byen. Hotellet har en mindre restaurant og bar og er familiedrevet. Man føler sig i
centrum, idet personalet her har været tilknyttet hotellet igennem mange generationer. Værelserne er store og rummelige og er med alt, hvad man
forventer af et 4-stjernet hotel.

Dag 10: Den smukke kystby Knysna

Næste stop på rejsen er kystbyen Knysna, og med kørsel gennem fantastiske bjergpas belønnes vi med fantastiske udsigter undervejs på
køreturen. I Knysna tager vi ind til Waterfront og hygger os med frokost og shopping. Sidst på dagen skal vi sejle en tur i Lagunen og se den smukke
solnedgang fra skibet, imens vi nyder en god drink. Når skibet lægger til i havnen, er der mulighed for at spise på en af byens bedste
fiskerestauranter og afslutte dagen med et velfortjent måltid (ikke inkluderet) med udsigt over alle bådene i havnen.

Vi har to nætter på Belvidere Manor Hotel, der ligger med udsigt over Knysna Lagune.

Dag 11: Sydafrikas mest populære strandområde Plettenberg Bay

Denne dag er afsat til afslapning på stranden ved Sydafrikas mest populære strandområde Plettenberg Bay. Vi kører om formiddagen til
Plettenberg Bay og har resten af dagen til fri disposition. Her finder du en dejlig strand, gode badeforhold og et perfekt sted af nyde strandlivet. I
området findes både streetmarked og små, hyggelige fiskerestauranter, så der er også mulighed for at benytte tiden til shopping. Plettenberg Bay
er kendt for, at den sydlige rethval kommer helt ind til kysten, ja faktisk ses hvalerne nogen gange blot 20 meter fra strandkanten ( dette opleves
specielt i september og oktober måned).

Africa Tours arrangerer selvfølgelig en ekstra hvaltur (ikke inkluderet), hvis der er stemning for det (kan stærkt anbefales) og her spottes hvalerne
hele året rundt i bugten. Vi spiser frokost ved stranden, og sidst på dagen returnerer vi til Knysna og vort hotel.

Vort hotel arrangerer en Sydafrikansk BBQ Braai til os om aftenen og i deres smukke have nyder vi det sidste måltid sammen på denne rundrejse.
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Dag 12+13: Hjemrejse og hjemkomst

Efter tidlig morgenmad siger vi farvel til personalet, som har forkælet os de sidste to dage og sætter kursen mod Cape Town for hjemrejse samme
aften. Undervejs holdes pause, hvor der vil være mulighed for at købe frokost.  Ved ankomst til Cape Town lufthavn, siger vi farvel til vores
sydafrikanske personale og til Lars Faursholdt,  turens danske rejseleder.

Afhængigt af luftfartsselskab flyves der om aftenen via f.eks London, Amsterdam eller Dubai med ankomst til Danmark efterfølgende dag uden det
store jetlag, da tidsforskellen er 2 timer.

Tidspunkt afhænger af luftfartsselskab, der benyttes. På de oversøiske strækninger er der gratis måltider og drikkevarer. 
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• 4-stjernet indkvartering som beskrevet m/morgenmad
• Måltider som beskrevet
• Parkentre
• Udflugter som beskrevet (der tages forbehold for vejret)
• Engelsktalende chauffør/guide
• Rejseleder og dansktalende Lars Faursholt
• Transfer fra/til lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter
• Ikke nævnte måltider
• Forsikringer

Afrejsedatoer 2018: 1/10

Indikationspriser 2018:
Pris per person i dobbeltværelse september og oktober fra kr. 22.500,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.500,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder. Der er max. 18 personer på rejsen.
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