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En rundrejse med fokus på safari, 
den politiske historie, Cape Town og vinlandet
En rundrejse til det mangfoldige Sydafrika med fokus på bjergtagende safarioplevelser i Pilanesberg National Park, besøg i det 
nye Johannesburg med højdepunkterne fra Nelson Mandelas kamp for frihed og endelig Cape Towns og vinlandets herligheder. På 
korte dagsrejser med højst tre timers transport får vi maksimal tid til at komme ind under huden på Sydafrikas unikke blanding af 
kulturmøder, dynamiske historie, naturmæssige variation og kulinariske overflod til forbløffende lave priser.

Vi begynder med tre dages safari i Pilanesberg - en  
malariafri nationalpark i et udslukt vulkankrater med en 
konstant variation af savanne, bjerge, skov og søer, der 
langt overgår Krugerparkens. En meget høj koncentration 
af dyr sikrer rigtig gode chancer for at se de berømte Big 
Five: løve, elefant, bøffel, næsehorn og leopard. I pau-
serne mellem fem lange ture ud i parken indleder rejse-
leder Jesper Strudsholm den rejse ned i Sydafrikas udvik-
lingshistorie, som han med 20 års erfaring som journalist i 
landet kæder tæt sammen med personlig kolorit.

Sådan er vi forberedt på to dages møde med regeringsbyen Pre-
toria og den dynamiske guld- og diamantby Johannesburg. Gen-
nem en række besøg – herunder til landets største sorte townships 
i Soweto med Nelson Mandelas hus og det gribende apartheidmu-
seum – forsøger vi at forstå både tankegangen bag århundreders 
undertrykkelse og den senere frihedskamp.

Herfra flyver vi til Cape Town og fire dages oplevelser i verdens 
måske smukkeste sammensmeltning af by og omgivende 
natur. Udflugterne inkluderer en hel dag på Kaphalvøen med 
Kap Det Gode Håb og en sejltur til Nelson Mandelas tidligere fangeø Robben Island. Oven i dette inviterer rejselederen på kulturelle 
indslag og møder med landets egen befolkning fjernt fra de normale turistruter. Vores hotel ligger centralt med få minutter til både 
det farverige centrum og The Waterfront – et mekka af shopping, restaurationer, kunst og forlystelser midt i en arbejdende havn.

Turen afsluttes i vinlandet, hvor vi bor på hovedgaden i Franschhoek – et stykke Provence med et klart sydafrikansk twist, hvor man 
til fods kan nå både restauranter og gallerier. På vej tilbage til Cape Town får vi turens sidste naturoplevelser med chance for at 
se hvaler (i sæsonen) og pingviner.

Vi ønsker jer en god rejse. 

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Sydafrika - en rejse i Regnbuelandet
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Johannesburg. Afrejse via en europæisk lufthavn.

Dag 2. Ankomst til Johannesburg og videre til Pilanesberg National Park. 
 Vi ankommer til Johannesburg sidst på formiddagen og kører herfra til  
 Pilanesberg Nationalpark, som er malariafri. Vi indlogerer os på det  
 skønne Ivory Tree Game Lodge og får mindre end 24 timer efter afrejsen  
 den første tur ud til dyrelivet.

Dag 3. Safari på Ivory Tree Game Lodge.Tidligt op og på game drive mellem  
 zebraer, geparder og mange andre dyr. Herefter hjem til en stor morgen- 
 mad og afslapning ved poolen. Rejselederen fortæller om landets fas- 
 cinerende historie som forberedelse til den senere tur til Johannesburg.  
 Hen på eftermiddagen endnu et game drive.

Dag 4. Safari på Ivory Tree Game Lodge. På morgenens game drive møder  
 vi måske løver og elefanter, og forhåbentligt kan vi sætte hak ved alle  
 The Big Five efter endnu et game drive om eftermiddagen.

Dag 5. Pilanesberg Nationalpark - Johannesburg, besøg i Pretoria. Efter  
 morgenmaden kører vi til Pretoria, hvor vi spiser sandwich med Nelson  
 Mandela - eller rettere ved foden af verdens højeste statue af ham. Her- 
 fra til Voortrekkermonumentet, hvor de hvide boere huggede myten om  
 deres egen ret til undertrykkelse ind i verdens længste marmorfrise.  
 Sidste stop er Liliesleaf Farm, hvor Mandela planlagde kampagnen mod  
 det hvide styre, inden han blev anholdt og fængslet i 27 år. 

Dag 6. Johannesburg, besøg i Soweto. Dagens udflugt går til Sydafrikas stør- 
 ste samling af sorte townships, det legendariske Soweto, hvor vi blandt  
 andet besøger Mandelas hus. Der er også god tid i apartheidmuseet og 
 en chance for at møde nogle af de mennesker, som rejselederen gennem 
  15 år har lært at kende. Senere til forfatningsdomstolen, hvor kampen  
 for at holde et ungt demokrati på sporet foregår. 

Dag 7. Johannesburg - Cape Town, Table Mountain. Vi flyver til Cape Town  
 ved foden af det tusind meter høje Taffelbjerg, som vi - hvis vejret til- 
 lader det - besøger samme eftermiddag. Vores hotel ligger tæt ved  
 Victoria & Alfred Waterfront, som er fyldt til bristepunktet med gode  
 restauranter og cafeer.

Dag 8. Cape Town, byens højdepunkter og besøg på Robben Island.  
 Rundtur i centrum, hvor vi besøger byens centrale park, anlagt hvor de  
 hollandske boere for 350 år siden ankom for at dyrke grøntsager til  
 de sørejsende til Indien. Siden tager vi båden til Robben Island, hvor  
 en tidligere fange blandt andet viser cellen, hvor Mandela tilbragte 18 år. 
  En eller flere af aftenerne i Cape Town besøger vi aktuelle kulturelle  
 begivenheder, udvalgt af rejselederen.

Dag 9. Cape Town, en tur tilbage i historien. Dagen starter på District Six Mu- 
 seum, skabt til minde om et af apartheids voldsomste overgreb på byens  
 befolkning. Vi besøger townships og spiser frokost i en af de lokale  
 restauranter, hvor landets sorte og hvide befolkning nu endelig mødes. 

Dag 10. Cape Town, halvøen rundt. Vi kører til Kap Det Gode Håb, hvor vi  
 besøger det højtliggende fyrtårn og går de sidste kilometer ud til Afrikas  
 sydvestligste punkt med udsigt til den imponerende brænding. Bagefter 
  besøger vi en strudsefarm, hvis fugle leverer kødet til dagens frokost.  
 Senere kører vi ad en af verdens smukkeste kystveje - Chapman’s Peak  
 Drive, og ender i Hout Bay, en fiskerihavn hvorfra vi sejler ud til en koloni  
 med pelssæler. Om aftenen middag med indbudte gæster, der bringer os  
 tættere på befolkningen i Cape Town.

Dag 11. Cape Town - Stellenbosch og Franschhoek. På vej til det smukke  
 vinland gør vi holdt i Stellenbosch, en universitetsby, der er kendt for  
 sine mange bevaringsværdige bygninger. Herfra går turen til det første  
 vingårdsbesøg, efterfulgt af en picnic-lunch under de gamle egetræer i  
 parken. Dagen slutter i Franschhoek, vinlandets hyggeligste by.

Dag 12.  Franschhoek, en dag i vinlandet. En herlig dag i vinlandet med besøg  
 på yderligere to vingårde, hvor rejseledernes personlige kontakter for- 
 tæller om deres livsværk og leverer smagsprøver på deres vine, spiritus  
 og bobler. Frokost på restauranten med Sydafrikas måske bedste udsigt,  
 direkte på kanten af vinmarkerne.

Dag 13. Franschhoek - Hermanus, pingvinger og hjemrejse fra Cape Town.  
 Vi kører atter ud til kysten og besøger Hermanus, hvor man på oktober- 
 turen kan se hvaler - og hele året spise frokost i en restaurant i en hule  
 på kanten af havet. På turen tilbage mod storbyen besøger vi en ping- 
 vinkoloni før rejsen slutter med en afskedsmiddag i Cape Town.

Dag 14. Ankomst til Danmark.

Pilanesberg National Park - Johannesburg 

- Cape Town - Kaphalvøen - Stellenbosch 

- Franschhoek - Hermanus

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Malariafri safari i Pilanesberg på 4-stjernet   
 lodge med gode chancer for at se The Big Five
•  Fokus på landets politiske udvikling
•  Skønne Cape Town og Kaphalvøen
•  God tid i vinlandet, inkl. smagninger
•  Rejseleder Jesper Strudsholm, en af Danmarks  
 bedst kendte stemmer fra Sydafrika
•  Små grupper, 15-25 deltagere

!
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SAFARI I PILANESBERG

Pilanesberg National Park er 572 km2 og 
malariafri, hvilket naturligvis er en stor fordel. 
Nationalparken ligger i en overgangszone 
mellem den tørre Kalahariørken og den våde 
Lowveldslette, hvilket giver optimale betin-
gelser for flora og fauna. Næsten alle Sydafri-
kas dyrearter lever her, inklusive The Big Five: 
løve, bøffel, elefant, næsehorn og leopard.

Vi har to daglige game drives á ca. tre timer, 
en tidligt om morgenen og en sidst på efter-
middagen. Resten af tiden slapper vi af i 
skønne omgivelser på den 4-stjernede lodge.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi forlader Danmark og flyver via en europæisk 

lufthavn mod Johannesburg.

Dag 2. Ankomst til Johannesburg og 
videre til Pilanesberg National Park
Efter en nats søvn i flyet uden tidsforskel lan-

der vi sidst på formiddagen, og efter de indle-

dende øvelser ved bagagebåndet og immigra-

tionen er vi klar til at tage plads i bussen, som 

på under tre timer sætter os af i Pilanesberg 

National Park – et game reserve (vildtreser-

vat), der ligger i et udslukt vulkankrater med 

en variation af savanne, skov, bjerge og søer, 

der ikke overgås mange steder i Sydafrika. 

Området er i modsætning til Krügerparken på 

den østlige side af Johannesburg malariafrit. 

Der er mulighed for at se næsten alle landets 

dyrearter, inklusive The Big Five, løve: bøffel, 

elefant, næsehorn og leopard, sammen med 

bl.a. de mere sjældne vilde hunde, sabelantilo-

per og mere end 360 fuglearter.

Vi kører ind i parken og direkte til vores hjem 

for de næste tre nætter: det skønne 4-stjer-

nede Ivory Tree Game Lodge. Opholdet er med 

fuld pension, og vi skal bo i dejlige værelser, 

som alle har en lille terrasse. 

Måltiderne indtages i det hyggelige fællesom-

råde, hvor der også er en swimmingpool, en 

traditionel afrikansk boma (bålplads) og natur-

ligvis en bar. Efter indkvarteringen tager vi på 

turens første game drive i parken.

Dag 3. Safari i nationalparken
Vi bliver vækket ved solopgang til en kop te 

eller kaffe og en snack, inden vi kører ud i 

naturen for at opleve de vilde dyr, når de er 

mest aktive. Hav kameraet parat 

– det skulle gerne lykkes os at se 

alle The Big Five i løbet af vores 

ophold, selvom det naturligvis ikke 

kan garanteres.

Vi kører ud i den sprøde morgenluft 

i åbne jeeps med plads til ti perso-

ner i hver. Der er radiokontakt mel-

lem bilerne, så man holder hinan-

den orienteret, hvis der sker noget 

så interessant, at andre også bør 

komme og deltage i oplevelserne. 

Det kan være et rovdyr på jagt efter et bytte, 

en elefant, der spærrer vejen, eller hyæner, 

der sammen med gribbe forsøger at snuppe 

noget af en løvefamilies netop nedlagte bytte.

I løbet af turen serveres en kop te eller kaffe 

og lidt snacks i en kort pause, og safarien 

fortsætter frem til ca. kl. 9, hvor vi vender til-

bage til lodgen og morgenmaden, som står 

parat til os.

Derefter kan vi slappe af ved poolen eller 

på værelset. Før frokosten indleder rejsele-

der Jesper Strudsholm en række beretninger, 

hvor han kæder landets historie sammen med 

personlige oplevelser fra 20 års arbejde som 

journalist i landet. 

Ved 16.00-tiden er jeepen og rangeren igen 

klar til at tage os ud 

på dagens andet game 

drive og nye oplevelser 

med Afrikas vilde dyr. 

Denne gang oplever 

vi solnedgangen over 

det smukke landskab, 

mens vores ranger og 

chauffør serverer en 

drink for os i det bløde 

aftenlys. Vi er typisk 

tilbage ved lodgen kl. 

ca. 19, så der er tid til et brusebad inden 

middagen.

Dag 4. Mere safari i Pilanesberg 
National Park
Der er igen vækning med en kop varm te eller 

kaffe ved solopgang og et tidlig game drive. 

Alt kan ske, måske møder vi i dag giraffer, 

zebraer, næsehorn eller antiloper i mange 

varianter, inden vi vender tilbage til morgen-

maden på lodgen.

Sydafrika - en rejse i Regnbuelandet
14 dage

Vi bor godt i Pilanesberg. Både fra fællesområderne og fra vores værelser har vi udsigt til den smukke natur.

Der er mulighed for at 
se næsten alle landets 
dyrearter, inklusive 
The Big Five, løve: 
bøffel, elefant, næse-
horn og leopard
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I pausen mellem dagens to game drives har 

man måske lyst til at prøve lodgens spa, 

som mod betaling tilbyder 

mange skønne behandlin-

ger, Ellers går det af sted 

igen på det sene game 

drive - det ligner en slags 

rutine, men dagen vil med 

garanti byde på anderledes 

oplevelse og nye indtryk.

Igen indtager vi middagen 

sammen på lodgen, og 

eftersom vi har været tidligt 

oppe, er det sandsynligt, 

at vi også trækker os tidligt 

tilbage.

Dag 5. Pilanesberg National Park -
Johannesburg, besøg i Pretoria på vejen
I dag skifter vi fokus fra natur til kultur og 

historie med første stop i regeringsbyen Pre-

toria. Her spiser vi frokost ved foden af lan-

dets største statue af Nelson Mandela, opstil-

let foran regeringsbygningen Union Buildings, 

hvor skiftende præsidenter i 27 år gjorde alt 

for at sikre, at han aldrig nogensinde skulle 

komme til magten. 

Herfra videre til Vortrekkermonumentet, byg-

get til minde om de hollandske boeres ero-

bring af landet - i dag det sted i landet, hvor 

man får den stærkeste oplevelse af de myter 

og den forskruede tanke-

gang, der førte til race-

undertrykkelsen under 

apartheid. 

På vej ind til Johannesburg 

stopper vi ved Liliesleaf 

Farm, som Nelson Man-

dela og andre ledere i 

det senere regeringsparti 

ANC brugte som skjule-

sted under kampen mod 

apartheid.

Vi kommer frem til vores 

hotel i Johannesburgs 

Sandton-bydel i løbet af eftermiddagen og 

indlogerer os på et hotel tæt på Nelson Man-

dela Square med talrige restauranter.

Dag 6. Johannesburg, 
besøg i Soweto og Pretoria
Vi fortsætter vores kulturelle og politiske 

fokus og kører gennem Johannesburgs vel-

haverkvarterer ud til Soweto, de mest vidt-

strakte sorte townships i landet. 

Soweto blev opført som soveby for de millio-

ner af sorte, der skulle holde gang i det hvide 

mindretals fabrikker og passe på dets børn og 

haver. I dag er Soweto en broget samling af 

alt fra blikskure til store villaer i Beverley Hills 

(hvor blandt andre Nelson Mandelas fraskilte 

kone Winnie holder til), egne shoppingcentre 

og det største hospital på den sydlige halv-

kugle. 

I udkanten ligger det bevægende apartheid-

museum, der efterlader mange besøgende 

med samme hovedrysten som et holocaust-

museum, men også med historien om, hvor-

dan fornuften til slut vandt over undertrykkel-

sen og skabte et af klodens mest dynamiske 

eksperimenter i demokrati.

Herfra til Vilakazi Street, den eneste gade 

i verden med boliger for to modtagere af 

Nobels fredspris: Nelson Mandela – hvis hus 

vi besøger – og den tidligere ærkebiskop Des-

mond Tutu, hvis beskrivelse af Sydafrika som 

en regnbuenation er typisk for hans lange 

indsats for at skabe forsoning mellem landets 

forskellige befolkningsgrupper efter overgan-

gen til demokrati.

Efter en frokost i Soweto og måske et møde 

med en af rejselederens personlige kontakter 

fortsætter vi til Johannesburg og en rundvis-

ning i forfatningsdomstolen, hvor arkitektur 

og funktion går op i en højere enhed.

Sydafrika - en rejse i Regnbuelandet
14 dage 

Vi kommer til at se rigtigt mange dyr på vores game drives, og ikke to dage er ens. Næ-
sehornene er svære at finde, fordi rangerne ikke kommunikerer om dem over radioen af 
frygt for, at linjen aflyttes af udefrakommende krybskytter.

De to daglige game drives foregår i åbne biler med plads 
til ca. 10. personer. Herfra er der første parket til dyrelivet.

På vej ind til Johannes-
burg stopper vi ved 
Liliesleaf Farm, som 
Nelson Mandela og 
andre ledere i det 
senere regeringsparti 
ANC brugte som skjule-
sted under kampen mod 
apartheid
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SYDAFRIKAS POLITISKE UDVIKLING

På denne rejse har vi også fokus på lan-
dets nyere historie og den politiske udvik-
ling. Nelson Mandelas rolle i den forbin-
delse kan ikke overdrives – han er elsket 
og respekteret overalt for sin kamp for fri-
hed, retfærdighed og demokrati og for det 
store personlige offer, han bragte.

I Johannesburg besøger vi det sorte town-
ship Soweto, hvor Mandela boede fra 
1946 til 1962. Vores rejseleder har indgå-
ende kendskab til den politiske udvikling.
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Rammerne er en fascinerende ombygning af 

Johannesburgs gamle fængsel, hvori dom-

merne hjælper det unge demokrati med at 

fortolke en af verdens mest liberale grund-

love. Bagefter besøger vi et mikrobryggeri 

og en restaurant på byens gamle grønttorv 

– begge eksempler på ny brug af den gamle 

industribys bygninger.

Dag 7. Johannesburg - Cape Town, 
en tur op på Table Mountain
I dag flyver vi syd på til Cape Town, der kon-

stant optræder på listen over verdens mest 

attraktive storbyer - ofte som nummer 1.  

Det er en fantastisk 

sammensmeltning af 

by og natur med kulmi-

nation i det altdomine-

rende Taffelbjerg, der 

rejser sig som en tusind 

meter høj væg umiddel-

bart bag centrum. Ved 

foden ligger et unikt 

kulturmøde mellem 

Europa og Afrika.

Cape Town blev grundlagt i 1652 af det Hol-

landsk-Ostindiske Kompagni – ikke i første 

omgang fordi man var særligt interesseret i 

landet, men for at dyrke friske grøntsager til 

skibsfarende på vej til Indien. 

I Cape Town mødte europæerne de oprinde-

lige khoi og san-folk – og siden fulgte slaver 

fra Asien, englændere og Sydafrikas sorte 

befolkningsgrupper. Dette mix kan man i dag 

aflæse i både kultur, sprog, arkitektur og 

madlavning, hvilket er med til at give Cape 

Town dens charme.

Vi indlogerer os på et hotel, der ligger i gåaf-

stand fra Victoria & Alfred Waterfront – en 

sjældent vellykket kombination af en arbej-

dende havn og shopping, kunst, 

restaurations- og forlystelsesliv.

Hvis vejret tillader det, tager vi 

allerede kort efter ankomsten 

en tur med svævebanen op på 

Taffelbjerget med dets fabelag-

tige udsigt over byen og havet 

og i klart vejr helt ud til Robben 

Island, som er berømt og beryg-

tet for sit fængsel – det skal vi 

stifte nærmere bekendtskab 

med i morgen.

Om aftenen hjælper rejselederen med at finde 

vej i Cape Towns gastronomiske overflod.

Dag 8. Cape Town, byrundtur 
og Robben Island
Dagen starter med en rundtur i Cape Towns 

centrum, hvor vi blandt andet besøger dens 

centrale park, anlagt hvor en af de oprinde-

lige grøntsagsmarkeder lå. 

Vi kigger også forbi det slot og fæstnings-

værk, der snart blev opført for at beskytte 

de voksende værdier i området – og som 

stadig står med både fangehuller til slaverne 

og guvernørens prægtige bolig. Turen slutter 

i et område på kanten af centrum, Bo-Kaap, 

som slaverne fik tildelt efter deres frigivelse 

og som i dag fortsat bebos af deres efter-

kommere.

Herfra til The Waterfront for at tage færgen 

ud til Robben Island, Sydafrikas svar på Alca-

traz, hvor apartheidstyret fængslede nogle af 

de mest prominente aktivister i kampen for 

sorte rettigheder. Her sad Nelson Mandela 

i 18 af sine 27 år i fængsel. Andre politiske 

fanger viser rundt og fortæller historien om, 

hvordan de overlevede uhyrlighederne.

Mindst en af aftenerne i Cape Town arran-

gerer rejselederen en udflugt til en kulturel 

begivenhed - måske i kombination med hans 

favoritrestauranter.

Sydafrika - en rejse i Regnbuelandet
14 dage 

I Cape Town tager vi svævebanen op til toppen af Table Mountain for at nyde udsigten over byen og havet. 
Banen er dog lukket, hvis toppen er dækket af skyer.

Mindst en af aftenerne 
i Cape Town arrangerer 
rejselederen en udflugt 
til en kulturel begiven-
hed - måske i kombina-
tion med hans favorit-
restauranter
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CAPE TOWN FOR GOURMETER 
Sydafrika har stolte traditioner inden for finere 

madlavning, som afspejler befolkningens sam-

mensætning og har elementer af både de asia-

tiske, europæiske og afrikanske køkkener. Råva-

rerne findes lokalt, bl.a. i havet, og vinmarkerne 

leverer vin af tilsvarende høj klasse.

Cape Towns restaurantscene er noget helt for 

sig selv. Byen er efterhånden blevet en decide-

ret gourmetdestination og byder på et væld af 

gode restauranter, der serverer mad og vin af 

meget høj kvalitet til meget lave priser.

Rejselederen har mange kontakter i byen og 

kender de gode steder. Han arrangerer gerne 

middage og andre kulturelle oplevelser.



10 Napalikysten, Kauai

Alle forelsker sig i 
CAPE TOWN
Alle forelsker sig i Cape Town, som er en af verdens smukkest beliggende storbyer med det maje-
stætiske Table Mountain og Signal Hill i baggrunden og havet i forgrunden. Byen er præget af gamle, 
smukke bygninger og kun ganske få højhuse, og arkitekturen er mange steder særegen med fine 
eksempler på den unikke hollandske Cape-stil. Ved Victoria & Alfred Waterfront ligger de maritime 
restauranter og cafeer side om side.
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KAPHALVØEN

Selve Kaphalvøen, The Cape, byder på en af 
verdens absolut smukkeste køreture med 
mange højdepunkter undervejs. Man kører ud 
fra Cape Town og passerer den ene skønne 
kystby efter den anden, lange hvide sand-
strande og høje bjerge. Ca. 70 km fra Cape 
Town ligger Afrikas sydvestligste punkt ved  
Kap Det Gode Håb og fyrtårnet, som man 
besøge med kabelbanen. 
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Sydafrika - en rejse i Regnbuelandet
14 dage 

Dag 9. Cape Town, tilbage i historien
Vi begynder i District Six museet, hvor man 

mindes et af de mest omfattende overgreb 

på Cape Towns ikke-hvide befolkning i apart-

heidårene. District Six var et multietnisk og 

multikulturelt område på kanten af centrum – 

på mange måder byens SoHo, der i 1970erne 

blev jævnet med jorden for at give plads til 

hvide indbyggere. 60.000 mennesker blev 

tvangsforflyttet. Vi får vores egen rundvisning 

af en af dem, der også var med til at grund-

lægge museet.

Siden kører vi ud i det ældste af de town-

ships, hvor den sorte befolkning var tvunget 

til at bo under apartheid. Her vises vi rundt 

af en lokal beboer, der tager os med på flere 

hjemmebesøg. 

Ikke altid en nem tur, men afgørende i det 

forsøg på at trænge ind under huden på Syd-

afrika, som er et af målene for vores tur – 

og en stensikker genganger på listen, når vi 

spørger gæsterne om deres største oplevelser 

på turen. 

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, hvor 

man i dag kan opleve det, som apartheids 

grundlæggere af al magt forsøgte at forhindre: 

At hvide og sorte spiser sammen. Resten af 

dagen er sat af til fri udforskning af Cape Town.

Dag 10. Cape Town, rundt om Kaphalvøen
Vi kører tidligt for at være 

blandt de allerførste på 

Kap Det Gode Håb, Afrikas 

sydvestligste punkt, som 

de bekymrede søfarende til 

Indien for over 350 år siden 

først – og ofte i overens-

stemmelse med sandheden 

- kaldte Stormenes Kap. 

Men det navn var ikke frem-

mende for sømænds lyst til 

at tage på den farefulde ekspedition, hvorfor 

Det Gode Håb blev det officielle navn. 

Vi besøger fyrtårnet på den yderste halvøs 

højeste punkt og går derfra en spektakulær 

tur langs kysten til selve Kap Det Gode Håb. 

Undervejs er der mulighed for at møde både 

strudse, bavianer og eland, det sydlige Afrikas 

største antilope. 

Næste stop er en strudsefarm, hvor man får 

lejlighed til nærkontakt med de store fugle 

og deres unger. Her spiser vi også frokost 

(for egen regning – men ja, man kan for en 

rigtigt rimelig pris smage strudsebøf), før vi 

kører ud på en af de smukkeste kystruter i 

verden. Den er hugget ind i de stejle sider af 

bjerget Chapman’s Peak og 

ender i fiskerbyen Hout Bay, 

hvor vi tager en bådtur ud 

til en nærliggende ø med en 

koloni af pelssæler.

Om aftenen inviterer rej-

selederen nogle af Cape 

Towns lokale beboere med 

til middagen, hvor der der-

med bliver rig lejlighed til at 

forstå lidt mere af, hvad det 

vil sige at bo et land i så drastisk forvandling.

Dag 11. Cape Town - Stellenbosch - Fransch-
hoek, den første af tre vinsmagninger
Der er sceneskift fra storby til landlig idyl, når 

vi forlader Cape Town for at køre ud i vinlan-

det. Vores første stop er i Stellenbosch med 

mange eksempler på fredede bygninger i den 

såkaldte kap-hollandske blandingsstil. 

Byen har et af landets mest eftertragtede 

universiteter (hvor man kan blive bachelor i 

vindyrkning), og gadebilledet er derfor præ-

Vi går ombord i en lille båd i havnen ved Hout Bay for at sejle ud til en ø, der bebos af tusindvis af pelssæler. Der kan godt være lidt søgang, og man kan 
vælge at blive i land og nyde en ekstra kop kaffe på markedet, hvis man har mere lyst til det. 

Undervejs er det mulig-
hed for at møde både 
strudse, bavianer og 
eland, det sydlige Afri-
kas største antilope
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VINLANDET 

Sydafrika producerer fremragende vine og 
selve vinlandet er smukt og idyllisk. Landet 
er en af de ældste vinproducenter i ”den 
nye verden”, og produktionen stammer helt 
tilbage fra 1600-tallet, hvor franske hugue-
notter slog sig ned efter at være drevet på 
flugt af den katolske kirke i Frankrig. De 
medbragte deres egne vinstokke, som blev 
begyndelsen til det sydafrikanske vineventyr.

Der dyrkes mange forskellige druer - to af de 
fremherskende er Chenin Blanc og Pinotage.
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get af unge mennesker og gæster, der som os 

kommer for at nyde et godt glas vin.

Udenfor byen besøger vi en vingård, hvor 

vi får en rundvisning i kældrene og smager 

stedets egne vine, herunder en pinotage, 

Sydafrikas egen blanding af Pinot Noir- og 

Cinsault-druen (Hermitage). 

Bagefter er der picnic under egetræerne i går-

dens gamle have. Vi er fremme i Franschhoek 

(det franske hjørne) i løbet af eftermiddagen 

og indlogerer os centralt i byen. 

Denne by er en af landets ældste og blev 

grundlagt i 1600-tallet af franske huguenot-

ter, som flygtede fra deres hjemland på grund 

af forfølgelse fra den katolske kirkes side. De 

bragte vinstokke med sig fra hjemlandet, som 

de straks plantede og bidrog til en stor eks-

pansion af Sydafrikas vinproduktion.

Dag 12. Franschhoek,
en hel dag i vinlandet
Dagen byder på hele to vinsmagninger på vin-

gårde omkring Franschhoek. På køreturen ud 

til vingårdene har vi en fabelagtig udsigt til 

landskabet, som med bjerge, dale og en smuk 

flora er det rene glansbillede.

På de to gårde møder vi nogle af vinlandets 

mest farverige personligheder, der fortæl-

ler om deres livsværk 

og vine - og om deres 

oplevelser af de mange 

omvæltninger som og- 

så denne industri har 

oplevet siden dengang, 

det var fuldt lovligt at 

aflønne sine arbejdere i 

dårlig vin.

Vi har også lidt fritid i 

Franschhoek, som er 

fyldt med gode restau-

ranter og delikatessebu-

tikker, så vi kommer heller ikke her til at gå 

sultne i seng.

Dag 13. Franschhoek - Hermanus 
- Cape Town og hjemrejse
Vi forlader Franschhoek her til morgen og har 

en lang, begivenhedsrig dag foran os, inden 

vi tjekker ind på flyet mod Europa.

Der er ca. 1½ times kørsel til kystbyen Her-

manus, hvor der på oktoberturen ofte er 

mulighed for at se hvaler fra land. Her spiser 

vi frokost på en restaurant i en klippehule helt 

nede i vandkanten.

Næste stop er en botanisk have, 

før vi runder naturoplevelserne 

af med et besøg i en pingvin-

koloni.

Herefter kører vi tilbage til Cape 

Town og har, afhængig af dags-

formen, lidt tid på egen hånd i 

Waterfront-området, inden vi 

mødes til afskedsmiddag på en 

dejlig restaurant.

Vi skåler med hinanden en sid-

ste gang, inden vi kører i lufthavnen for at 

påbegynde hjemrejsen.

Dag 14. Ankomst til Danmark
Vi skifter fly i en europæisk lufthavn og 

ankommer til Danmark i løbet af eftermid-

dagen. 

På hjemrejsedagen besøger vi Fernkloof-naturreservatet og den hyggelige by Hermanus.

Udenfor byen besøger 
vi en vingård, hvor vi får 
en rundvisning i kæld-
rene og smager stedets 
egne vine, herunder en 
pinotage, Sydafrikas 
egen blanding af Pinot 
Noir- og Cinsault-druen
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