
Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med Air France / KLM København/Billund – Cape Town med 
flyskift i Amsterdam

 5 Lufthavnsskatter og brændstoftillæg

 5 11 overnatninger på nedenstående førsteklasses safari lodge og 
turist- og førsteklasses hoteller (eller tilsvarende): 
- 3 nt i Pilanesberg National Park på Shepherds Tree Game Lodge  
 inkl. 4 game drives og helpension  
- 2 nt i Johannesburg på Garden Court Sandton City  
- 4 nt i Cape Town på Protea Victoria Junction (tæt på Waterfront) 
- 2 nt i Franschhoek (vinlandet) på Protea Franschhoek Hotel

 5 Følgende måltider inkl.  
- 11 x morgenmad (daglig morgenmad)  
- 4 x middag (dag 2, 3, 4, 13) 
- 3 x frokost (dag 3, 4, 9)

 5 2 vinsmagninger i vinlandet

 5 Alle udflugter, entréer og transporter til de nævnte seværdigheder

 5 Dansk rejseleder

 5 Drikkepenge til lokale guider og chauffører

 5 Tillæg for ansvarsrisiko & sikkerhedsfond

Udflugter - inkluderet i prisen:

 5 Fantastisk safari i Pilanesberg nationalpark (malariafrit)

 5 Spændende udflugtsprogram i Johannesburg, Soweto og Pretoria

 5 Klassisk byrundtur i Cape Town, der blev grundlagt i 1652 af det 
Hollandsk-Ostindiske Kompagni.

 5 Table Mountain (vejrbestemt), hvor man i klart vejr har en fabelag-
tig udsigt over byen og havet helt ud til Robben Island

 5 Heldagstur på Kaphalvøen til Kap Det Gode Håb gennem smuk 
natur og idylliske forstæder

 5 Besøg ved pingvinkolonien på Boulders Beach 

 5 Hout Bay by og sejltur ud til sælkoloni

 5 Sightseeing Stellenbosch, den næstældste by i landet og en arki-
tektonisk perle med en stor koncentration af huse i den hollandske 
Cape-stil

 5 Udflugt i vinlandet med besøg på vingårde, hvor vi skal smage på 
den gode vin

 5 Sightseeing i Franschhoek grundlagt af franske huguenotter og 
vinlandets største by Paarl ved Berg River

Ikke inkluderet:
  Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestilling kr. 995 pr. per- son 

(over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210

 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda års- rejsefor-  
 sikring - 6% af rejsens pris

 Ekspeditionsgebyr på kr. 100 pr. ordre

 Forplejning og drikkevarer ud over det i programmet nævnte

 Ændringsgebyr på flyet ved evt. forlængelse kr. 250 pr. person
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9. marts 2017 22. marts 2017 26.900 33.350

8. marts 2018 21. marts 2018 27.900 34.995

 

Pris pr. person

Jesper Strudsholm er en af Danmarks 
mest kendte stemmer fra Sydafrika. 
Som korrespondent for flere aviser og 
freelance journalist for flere radio- og 
TV-stationer fulgte han Nelson Mande-
la fra før hans indsættelse som præsi-
dent i 1994 til hans død i 2013.

Som rejseleder insisterer han på, at 
gæsterne skal have to slags historier 
med hjem: De mange oplevelser, som 
de selv får – og de ofte utrolige beret-
ninger fra Sydafrikas omstilling fra det 
gamle racistiske apartheidstyre til et 
farverigt demokrati. Derfor trækker Jes-
per på sin lange karriere som fortæller 
og forfatter af flere bøger til at flette 
sine personlige erfaringer sammen 
med alt det, som hans gæster oplever. 

NB: Vi justerer og forbedrer løbende vores rundrejser 
bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra kunder og 
rejseledere. Det program, der fremgår af kataloget, kan 
derfor afvige fra det gældende program, som altid kan 
findes på www.stjernegaard.dk.


