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Velkommen til Sydafrika
Rejseforslag til individuelle rejser

Velkommen til vidunderlige Sydafrika
Sydafrika har været på alles læber de seneste år. Landet er et nyt, spirende demokrati, som er uendeligt rigt på ressourcer,  
både de menneskelige og naturens, og det byder på en lang række højdepunkter, som er værd at rejse langt efter.

Safari er noget af det første, som falder os ind, når vi tænker på Sydafrika, og med god grund. De store game reserves er fulde 
af vilde dyr, og de små lodges er af høj standard. Derudover tænker vi på den berømte Garden Route langs landets sydkyst, hvor 
idylliske strandbyer ligger som perler på en snor, og på Panoramaruten i nord - Sydafrikas svar på Grand Canyon. Vi tænker på 
vinlandet, som udover at være idyllisk producerer virkelig god vin. Som prikken over i’et er Sydafrika en gourmetdestination med 
et hav af fantastiske restauranter, hvor man spiser mad af meget høj kvalitet for meget rimelige penge. 

Cape Town er et kapitel for sig. Byen har ry for at være en af verdens smukkest beliggende storbyer med havet i forgrunden og 
det store Table Mountain i baggrunden. Kaphalvøen uden for Cape Town byder på en af verdens smukkeste køreture, og ude i 
havet boltrer pingvinerne sig sammen med søløver, sæler, hvaler og mange andre dyr. 

Vi brænder for at dele vores oplevelser i Sydafrika med jer, og vi har her sammensat fem forskellige forslag  
til individuelle rejser, som dækker landets højdepunkter. Vi skræddersyr selvfølgelig også rejser, som passer helt til jeres  
ønsker. Vi håber, I finder inspiration til en rejse til dette fantastiske land, og at I vil kontakte en af vores Sydafrika-specialister  
på 4526 0000.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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1. Safari og 
Cape Town

11 dage - Safari ved 
Krügerparken og stor-
byferie i Cape Town

side 4-7

2. Det gode liv

11 dage - inkl. bil 
Cape Town og 
Stellenbosch (vinlandet)

side 8-11

3. Den ultima-
tive rejse
12 dage - Victoria Falls, 
Rovos Rail og Cape Town

side 12-15
5. Familie-
ferie på 
Garden Route
13 dage - Kør-selv med 
naturoplevelser inkl. safari

side 20-23

4. Vildt, vin  
og Cape Town

13 dage - Kør-selv med 
Panoramaruten, safari, 
vinlandet og Cape Town

side 16-19

Sydafrikas års-
tider og klima
 Overvejende subtropisk klima
 med lange, varme somre og
 korte milde vintre.
 Sommer: oktober-april
 Vinter: maj-august!
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5 rejseforslag og stor fleksibilitet 
- vi sammensætter rejsen, så den passer til jeres ønsker
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en typiSk dag på Safari

En typisk dag på safari begynder med 
vækning lige før solopgang. Man får en 
kop kaffe eller te og en hurtig bid brød, 
inden man tager plads i jeepen og kører 
på game drive ud i solopgangen. Dyrene 
er særligt aktive på denne tid af dagen, 
og ikke to game drives er ens. Rangeren 
gør alt for, at alle får de ”fem store” dyr,  
løve, bøffel, elefant, næstehorn og leo-
pard at se, mens de er på safari.  

I løbet af morgen-game drivet serve-
res der en kop varm te eller kaffe ude i 
naturen, og efter to-tre timer vender 
man tilbage til camp’en, hvor der serve-
res en velvoksen morgenmad. Herefter 
fordriver man tiden med afslapning ved 
poolen, læsning, frokost og måske en 
bush walk med rangeren, inden man igen 
kører ud på game drive ved 16.00-tiden.  

Efter to-tre timer og en drink i solned-
gangen vender man tilbage til camp’en, 
hvor der er tid til et opfriskende bru-
sebad, inden man mødes til middagen, 
som typisk indtages under stjernehimlen.  
 



5

Dette er rejsen til jer, som drømmer om at opleve den ultimative safari i Sydafrikas 
vilde natur kombineret med en af de mest charmerende og smukkest beliggende 
storbyer i verden. I lægger ud med tre dage på ægte safari i Afrikas vilde og ube-
rørte natur omkring Krüger Nationalpark, hvor I kan møde The Big Five på to dag-
lige game drives i åbne jeeps, gå med rangeren på bush walk og slappe af i helt 
vidunderlige omgivelser med dejlig mad på All Inclusive-basis. 

Herefter flyver I til Cape Town, hvor I har fem dage til at indtage alle seværdig-
hederne, som f.eks. Table Mountain og Kap Det Gode Håb. Cape Town giver også 
mulighed for vinsmagning, fantastiske madoplevelser og ikke mindst afslapning på 
den berømte Victoria & Alfred Waterfront med udsigt til dovne sæler i havnebassinet. 

Undervejs på rejsen bor I på udvalgte safari-lodges og små hyggelige hoteller i Cape Town. I kan vælge at bo i kategorien 
”Godt” på hoteller, som ligger på den gode side af tre stjerner, eller i kategorien ”Ekstra godt” på hoteller, som ligger på den  
gode side af fire stjerner. Forplejning og service er generelt helt i top i Sydafrika og naturen ganske enkel enestående – en rejse 
hertil er en oplevelse for livet!

dag 1. afrejse fra danmark
I flyver fra Danmark til Johannesburg, hvor I 

lander dagen efter.

dag 2. Johannesburg - Hoedspruit - safari
I lander i Johannesburg om morgenen og 

mødes af vores sydafrikanske agent, som 

hjælper jer videre til indenrigslufthavnen, hvor-

fra I flyver videre til Hoedspruit. Herfra går 

turen i bil ud til lodgen. I er fremme ved lodgen 

i løbet af eftermiddagen og indlogerer jer på 

jeres skønne værelse. Efter en god frokost kan 

eventyret begynde!

Lodgen ligger i private game reserves, hvil-

ket giver en meget eksklusiv oplevelse, hvor 

jeepen kan køre off-road, når noget spæn-

dende dukker op. Lodgen tilbyder to daglige 

game drives, et tidligt om morgenen og et sent 

om eftermiddagen, og allerede i dag kommer 

I med ud på eftermiddagens game drive, som 

begynder efter high tea med et bugnenede 

kagebord. Det sene game drive varer frem til 

efter mørkets frembrud.

I kører ud i åbne jeeps med en tracker og en 

ranger, som kender området ud og ind, og alle-

rede i dag er der gode chancer for at møde 

de såkaldte Big Five, eller i hvert fald nogen 

af dem. I skulle gerne kunne sætte hak ved 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

turen i oVerblik antal nætter Hotelkategori godt (Q100203) Hotelkategori ekStra godt (Q100201)

Safari 3 nætter Arathusa Safari lodge 	 Ngala Safari Lodge  
	  Sabi Sand Reserve ved Krüger-nationalparken Ngala Private Game Reserve ved Krüger-nationalparken

Cape Town 5 nætter Acorn House 	 Abbey Manor Luxury Guesthouse  
  eller Sundown Manor 	 Welgelegen Boutique Hotel 

BOTSWANA

NAMIBIA

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

SWAZILAND

LESOTHO

Cape Town

Johannesburg

Hoedspruit
(Safari)

Safari og Cape Town
Safari og Cape Town - 11 dage

Tag på en køretur på Kaphalvøen, mens I opholder jer i Cape Town, og oplev de skønne kystbyer, der 
ligger som perler på en snor i bugterne ned mod Kap Det Gode Håb, det sydvestligste punkt i Afrika.
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dem alle, inden I forlader lodgen igen. The Big 

Five omfatter løver, bøfler, elefanter, næsehorn 

og leoparder, men der er massevis af andre 

spændende dyr at kigge på.

dag 3-4. Safari (ved krüger)
I bliver vækket ved solopgang omkring kl. 5 og 

får en kop dampende varm kaffe eller te, inden 

I tager af sted på dagens første game drive. 

I kører ud i den sprøde morgenluft og der går 

sikkert ikke længe, før noget spændende duk-

ker op. Det kan være et rovdyr på jagt, en flok 

elefanter, der spærrer vejen eller nogle hyæ-

ner, der forsøger at snuppe noget af en løvefa-

milies nedlagte bytte. Man forbavses over, hvor 

tæt man kommer på dyrene og ikke mindst, 

hvor vildt de i virkeligheden lever. Omkring ved 

9-tiden kører I tilbage til lodgen, hvor et stort 

morgenbord venter jer. 

Inden dagens anden game drive senere på 

eftermiddagen kan I slappe af ved poolen, 

tage en lur på værelset og naturligvis spise 

frokost. Lodgen tilbyder også en bush walk – 

en gåtur ud i bushen med (bevæbnet) ranger, 

som øser ud af sin store viden om områdets 

flora og fauna. Sammen stikker I snuden i spo-

ret og ser, hvad der sker.

Ved 16.00-tiden, efter high tea, er der igen 

afgang ud i bushen til nye oplevelser med Afri-

kas vilde dyr, og når mørket er faldet på, kører 

I tilbage til lodgen og aftensmaden, som kan 

nydes i boma’en med den traditionelle afrikan-

ske bålplads. De fleste tørner forholdsvis tidligt 

ind efter en dag i bushen.

dag 5. fra krüger til Cape town
I dag går turen videre fra det store vildnis i nord 

til Cape Town i syd. I køres fra lodgen tilbage 

til lufthavnen, hvorfra flyet 

til Cape Town afgår. I er 

formentlig fremme i Cape 

Town midt på eftermid-

dagen, hvor en bil venter 

på jer og kører jer til jeres 

lille hyggelige hotel. 

dag 6-9. Cape town med 
mange muligheder
I har nu de næste fire 

dage til at opleve Cape Town, som byder på 

rigtig mange muligheder for aktiviteter. Tag 

f.eks. en tur med svævebanen til toppen af 

Table Mountain, som er byens vartegn. Table 

Mountain er 1078 meter høj, og på en klar 

dag kan man fra toppen kigge ud til Robben 

Island, hvor Nelson Mandela og hans gruppe 

sad fængslet i 18 år. 

Derudover er også en rundtur på Kaphalvøen 

et must. Strækningen egner sig godt til at køre 

selv, og selve køreturen langs kysten hører til 

de absolut smukkeste i verden. De idylliske 

kystbyer uden for Cape Town ligger som per-

ler på en snor på vej mod Kap Det Gode Håb, 

som markerer det sydvestligste punkt i Afrika. 

Rundturen kunne slutter med et besøg hos 

3.000 pingviner ved Boulders Beach.

Rejser I mellem august og november, er det 

oplagt at tage på hvalsafari. Det kan f.eks. 

gøres fra den idylliske badeby Hermanus, 

som ligger ca. en times kørsel sydøst for Cape 

Town. Vinlandet er næsten 

heller ikke til at komme 

uden om, når man har fire 

dage i Cape Town. 

Ganske tæt på byen ligger 

mange vingårde, som pro-

ducerer vine af meget høj 

kvalitet. Tag f.eks. en tur, 

hvor I sammen med en vin-

guide besøger to-tre gode 

vingårde og smager på forskellige vine.

Uanset hvor mange aktiviteter, I kaster jer over, 

mens I opholder jer i Cape Town, så sørg for 

også at have god tid til at slå jer ned på Vic-

toria & Alfred Waterfront, hvor I kan kigge på 

sæler, der ligger og dovner i havnebassinet, og 

nyde maden på nogle af byens mange fantas-

tiske restauranter. 

dag 10. Hjemrejse
I har nogle timer om formiddagen, inden 

hjemrejsen begynder. 

dag 11. ankomst til danmark
Læs det fulde program på www.stjernegaard.dk 

Safari - private game ved krüger national park
Med sin vilde natur og rige dyreliv er Sydafrika om 
noget et safariland, og den store Krüger-park i det 
nordøstlige hjørne af landet er en af verdens mest 
kendte safaridestinationer. Selve Krüger National 
Park er på størrelse med Danmark og hjemsted for en 
række større safari camps samt syv privatejede game 
reserves, og det er disse reserves, Stjernegaard Rejser 
benytter. Fordelen ved de private reserves er, at hotel-
lerne (lodges) er små og meget veldrevne, og at man 
ikke er bundet af faste ruter - man kan køre offroad og 
følge dyrene, når noget spændende dukker op. 

I game reservet kan man møde The Big Five: elefanter, 
løver, bøfler, næsehorn og leoparder og en lang række 
andre både truede og ikke-truede dyrearter, som f.eks. 
de meget sjældne vilde hunde, zebraer, geparder, giraf-
fer, flodheste og et væld af antilopearter. 

Safari og Cape Town
Safari og Cape Town - 11 dage

"Rejser I mellem 
august og november, 
er det oplagt at tage 
på hvalsafari

Oplevelsen er ganske overvældende, og man kommer meget tæt på, når man kører rundt i 
åbne jeeps med en ranger og en tracker, som ved præcist, hvor tæt man kan tillade sig at  
 komme på dyrene uden at forstyrre dem. 
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flyv hele vejen ud til ngala Safari lodge 
Prisen på jeres rejse er baseret på fly til Huidspruit lufthavn via Johannesburg og herfra videre med bil i ca. 1½ time ud til jeres game reserve. 

Ønsker I at slippe for køreturen oven på en lang flyrejse, er det også muligt at flyve fra Johannesburg direkte ud til en lille airstrip ved game 

reservet – her kan man tale om at ankomme standsmæssigt! Ved siden af airstrippen venter jeepen på at køre jer det sidste stykket til lodgen.

Bokaap-bydelen er Cape Towns meget maleriske muslimske kvar-
ter. Det er fortrinsvist beboet af efterkommere fra malajer, som 
blev bragt til Sydafrika som slaver af hollandske koloniherrer.  

På Boulders Beach lidt syd for Cape Town møder I søde små 
pingviner i deres naturlige omgivelser.

Victoria & Alfred 
Waterfront er Cape 
Towns centrum, hvad 
restauranter og shop-
ping angår. Her spiser 
man rigtigt godt og 
oplever byens puls. 
Samtidig befinder 
man sig tæt på natu-
ren med de smukke 
bjerge i baggrunden 
og havet i forgrunden.
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xxx

alle forelSker Sig i Cape town

Alle forelsker sig i Cape Town, som er en af 
verdens smukkest beliggende storbyer med 
det majestætiske Table Mountain i baggrun-
den og havet i forgrunden. I området mellem 
Atlanterhavet og bjerget smyger gaderne 
sig rundt om pynter og næs og op ad stejle 
bjergskråninger. 

Cape Town er en kosmopolitisk by med rød-
der omkring 400 år tilbage i tiden. Traditio-
nelt var byen anløbshavn for skibe fra hele 
verden, især hollandske skibe, som sejlede 
mellem kolonierne og moderlandet. I 1652 
grundlagde det Hollandsk-Ostindiske Kom-
pagni en forsyningsstation på stedet, som 
er blevet til Cape Town i dag. Ud over hol-
lændere kom også mange englændere og en 
stor gruppe malayer til byen i denne peri-
ode. Skibene medbragte fantastiske kryd-
derier som peber, nelliker, kanel, anis, gur-
kemeje og kardemomme, og bosætternes 
kokkepiger lærte sig hurtigt at bruge dem. 
Hermed var grundlaget for Cape Town som 
gourmet-by skabt, og det kan vi som besø-
gende nyde rigtigt godt af i dag.

Byen har et væld af seværdigheder: svæve-
banen til toppen af Table Mountain, Robben 
Island,  Victoria & Alfred Waterfront, en fan-
tastiske botanisk have og mange andre ting.

I Camps Bay, en af Cape Towns idylliske forstæder, finder I en skøn strandpromenade med fantastiske restauranter og rigtig god sommerstemning 
– her leves det gode liv.
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Cape Town og Stellenbosch (vinlandet) - 11 dage inkl. bil
Det gode liv

Dette er en klassisk rejse til Sydafrika med hovedfokus på skønne Cape Town og vin-
landet udenfor. I dette område leves det gode liv med et dejligt klima, en fabelagtig 
smuk natur, som kan måle sig med det bedste i verden, og ikke mindst mad og vin af 
virkelig høj kvalitet til virkeligt gode priser. I har bil under hele opholdet, så I har fri-
heden til at nyde det hele i jeres eget tempo. 

De første fem nætter tilbringes i Cape Town i den hyggelige bydel Oranjezicht, hvorfra 
I kan opleve byens mange seværdigheder. En køretur rundt på Kaphalvøen er et must 
– vi tøver ikke med at kalde den en af verdens smukkeste køreture, og den byder udover forrygende naturoplevelser også på 
nærkontakt med en flok pingviner. Måske kører I også en tur til Hermanus og hilser på hvidhajer, sæler og hvaler. 

Efter Cape Town går turen videre ud i det smukke, frodige vinland ved Stellenbosch, hvor I indlogerer jer på et hyggeligt lille 
hotel. Stellenbosch er fyldt med små, hyggelige restauranter og delikatessebutikker og er et glimrende udgangspunkt for en tur 
rundt til vingårdene, hvor landets bedste vine bliver til.  

dag 1. afrejse fra danmark
I flyver fra Danmark til Cape Town, hvor I lander 

om morgenen på dag 2.

dag 2-6. Cape town 
I lander i Cape Towns internationale lufthavn, 

hvor I mødes af en assistent fra vores sydafri-

kanske agent, som hjælper jer med at finde 

jeres lejebil. I kører herefter til hotellet, som 

ligger i Oranjezicht – en idyllisk del af byen ved 

foden af det markante Table Mountain. 

Måske har I lyst til at besøge Victoria & Alfred 

Waterfront, når I skal spise aftensmad. Ud over 

de mange restauranter og barer finder I her en 

smuk udsigt over havet med alle sejlskibene 

og sæler, der dovner i havnebassinet. Cape 

Town er en af verdens smukkest beliggende 

storbyer med det majestætiske Table Mountain 

i baggrunden, og er præget af mange gamle, 

smukke og velholdte bygninger og kun ganske 

få højhuse. Arkitekturen er mange steder sær-

egen med fine eksempler på den unikke hol-

landske Cape-stil, som I også kommer til at se, 

når I besøger Stellenbosch senere på jeres tur.

 

En ting, som er svær at komme uden om, når 

man har nogle dage i Cape Town, er en tur 

med svævebanen til toppen af Table Mountain 

– byens vartegn. På afstand ligner bjerget med 

den flade top et stort bord – deraf navnet. Der 

ligger ofte en sky henover toppen af bjerget, 

som de lokale selvfølgelig kalder Table Cloth 

(dugen). Benyt jer af lejligheden til at besøge 

turen i oVerblik antal nætter Hotelkategori godt (Q100314) Hotelkategori ekStra godt (Q100315)

Cape Town  5 nætter Acorn House 	 Abbey Manor Luxury Guesthouse 

Stellenbosch  3 nætter Summerwood Guesthouse 	 River Manor Boutique Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk
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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 

asiatiske, europæiskeog afrikanske køkkener. 

Råvarerne findes lokalt, bl.a. i havet, og vin-

markerne leverer vin af tilsvarende høj klasse.

Cape Towns restaurantscene er noget helt for 

sig selv. Byen er efterhånden blevet en deci-

deret gourmetdestination og byder på et væld 

af gode restauranter, der serverer mad og vin 

af meget høj kvalitet til meget lave priser.

På Victoria & Alfred Waterfront ligger rigtig 

mange gode restauranter, og de hoteller, 

vi benytter, er generelt godt orienteret om, 

hvad der rører sig på restaurantscenen.
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toppen, når vejret er klart – banen lukker, når 

skyerne trækker ind over bjerget, eller hvis vin-

den er for stærk. Fra toppen af Table Mountain 

kan I nyde udsigten helt ud til Robben Island, 

hvor Nelson Mandela og hans gruppe sad 

fængslet i 18 år. 

Derudover er også en rundtur på Kaphalvøen 

et must. Køreturen langs kysten hører til de 

absolut smukkeste i verden. Man kører mod 

uret og begynder i de idylliske kystbyer uden 

for Cape Town, hvor strandene ligger som 

perler på en snor, og det gode liv leves i det 

behagelige klima. Ved Kap Det Gode Håb er 

det på sin plads at tage et billede ved skiltet, 

som markerer det sydvestligste punkt i Afrika. 

Tag evt. også en tur med kabelbanen ”Den 

Flyvende Hollænder” op til toppen af klippen, 

hvor det ikoniske fyrtårn står og guider ski-

bene den rigtige vej rundt om kappen.   

Rundturen kan også indeholde en udflugt til 

Seal Island ud for Simon’s Town. Øen er hjem-

sted for 75.000 sæler og er fast jagtterræn i 

vintermånederne (juni-august) for de skræm-

mende store hvidhajer, som man kan være hel-

dig at se ryge op gennem havets overflade med 

en sæl i gabet. I perioden mellem juni og novem- 

ber er der mange delfiner, sydlige rethvaler, 

pukkelhvaler og brydeshvaler i dette område.

Rejser I mellem juni og november, er det oplagt 

at tage på hvalsafari. Det kan f.eks. gøres fra 

den idylliske badeby Hermanus, som ligger ca. 

en times kørsel sydøst for Cape Town. I farvan-

det ud for denne by boltrer de sydlige rethva-

ler sig med deres unger i det varme, forholds-

vis lave vand, og de viser sig gerne frem. 

dag 7 – 9. Stellenbosch i vinlandet 
I dag kører I øst på til Stellenbosch, som lig-

ger ca. tre kvarters kørsel uden for Cape Town.  

I indlogerer jer på Sum-

merwood Guesthouse, 

et mindre og meget 

fredeligt beliggende 

hotel, eller på River 

Manor Boutique Hotel. 

Stellenbosch er en skøn 

by, den næstældste i 

landet og en arkitek-

tonisk perle med en 

stor koncentration af 

huse i den idylliske  

hollandske Cape-stil. 

Byen er også en ”ung” by med et stort efter-

tragtet universitet. Rundt om byen ligger vin-

gårdene som perler på en snor, og her dyrkes 

Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardon-

nay, den særlige sydafrikanske drue Pinotage 

og mange andre fremragende druer, så det 

kan være en god idé at lade bilen stå på hotel-

let, hvis I begiver jer ud på vinsmagning. De 

fleste vingårde har åbent for smagning hver 

dag mellem 9 og 16, og mange steder er der 

også fortræffelige restauranter i tilknytning 

til vingårdene. Mens I opholder jer i Stellen-

bosch, kan vi stærkt anbefale jer at køre en tur 

til nabobyen Franschhoek, som ligger godt en 

halv times kørsel øst for Stellenbosch. 

Denne yndige by har en meget høj andel af 

Sydafrikas bedste restauranter og hyggelige 

små delikatesse- og vinbutikker og cafeer, så 

her går hurtigt nogle timer. 

Byen er meget fransk i sit 

udtryk med franske navne 

på vingårde og restauranter, 

og man er ikke i tvivl om, 

at der går rødder tilbage til 

Frankrig.

Stellenbosch er omgivet af 

et væld af fine golfbaner, så 

der er også mulighed for et 

slag golf – hotellets recep-

tion hjælper gerne med at 

arrangere det. 

dag 10. Hjemrejse
I dag begynder hjemrejsen. I har nogle timer til 

rådighed, inden I kører tilbage til Cape Towns 

lufthavn, hvor I dropper lejebilen og tjekker ind 

til hjemrejsen. 

dag 11. ankomst til danmark
Læs det fulde program på www.stjernegaard.dk

"Her dyrkes Chenin Blanc, 
Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, den særlige 
sydafrikanske drue Pino-
tage og mange andre 
fremragende druer

kapHalVøen

Selve Kaphalvøen, The Cape, byder på en 
af verdens absolut smukkeste køreture 
med mange højdepunkter undervejs. Det er 
oplagt at leje bil og køre selv. Man passe-
rer den ene skønne kystby efter den anden, 
lange hvide sandstrande, høje bjerge og 
smuk bevoksning. 

Ca. 70 km fra Cape Town ligger Afrikas syd-
vestligste punkt ved Kap Det Gode Håb 
og fyrtårnet, som man kommer op til med 
kabelbanen, hvis man ikke ønsker at gå selv. 
Når man har rundet pynten, nærmer man sig 
Boulders Beach, som er kendt for sin store 
pingvinkoloni, og hyggelige Simon’s Town, 
hvorfra man kan tage færgen til Seal Island 
og besøge den kæmpestore sælkoloni og 
måske se skræmmende hvidhajer på jagt. 

Cape Town og Stellenbosch (vinlandet) - 11 dage inkl. bil
Det gode liv
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I vinlandet afløser 
den ene betagende 
udsigt den anden. 
Mange vingårde har 
tilknyttet restauran-
ter, hvor man kan 
indtage virkelig god 
mad, som er afstemt 
med stedets vine. 
Billedet viser udsigten 
fra det eksklusive 
Delaire Graff Estate 
lige uden for Stel-
lenbosch.

Den hollandske Cape-arkitektur er fremherskende i vinlandet omkring Stellenbosch. 
Her ses hovedbygningen ved Lanzerac Estate, hvor man kan smage vin mod 
chokolade – en vældig behagelig oplevelse!
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roVoS rail – afrikas svar på orientekspressen

En tur med Rovos Rail i skinnende Pride of Africa-togvogne gennem Sydafrikas 
eventyrlige landskab er en rejse tilbage i tiden og den ultimative luksus og 
forkælelse. Forkælelsen udmøntes i de fine omgivelser, et højt serviceniveau 
og mad og vin af meget høj kvalitet, men også på den måde, at man får for-
æret tid. Tid til at koble helt af, tid uden elektroniske medier og tid til at lave 
ingenting. 

Vores rejse går fra Pretoria til Cape Town, og allerede på Rovos Rails egen 
togstation i Pretoria fornemmer man, hvad der er i vente, når man modtages 
af personalet med et glas champagne. Man bydes velkommen af stifteren, 
Rohan Voss, eller en af hans nærmeste medarbejdere, hvorefter man bliver 
fulgt til sin private kupé. Eventyret kan begynde!

I togets elegant dining car indtages alle de veltilberedte måltider, og herudover 
serveres high tea i the observation car. Baren og room service lukker aldrig, så 
vær ikke bekymret for, at man går sulten eller tørstig i seng. Påklædning om 
dagen er afslappet, men om aftenen klæder man om til formel påklædning, 
dvs. jakkesæt og slips for herrernes vedkommende og f.eks. cocktail-/aften-
kjoler for damernes vedkommende. 

Undervejs stopper toget et par gange ved forskellige seværdigheder, men 
hovedattraktionen på turen er og bliver selve rejsen. Toget bumler roligt afsted, 
aldrig med mere end 60 km i timen, der er ingen netværk ombord, og mobilte-
lefoner og andre elektroniske medier må kun bruges i den private kupé.  
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Victoria Falls, Rovos Rail og Cape Town - 12 dage 
Mulighed for Safari i Botswana

Den ultimative rejse med Zimbabwe 

Denne rejse til Sydafrika og Zimbabwe er den ultimative forkælelsesrejse med 
naturoplevelser i absolut verdensklasse, en luksuriøs og nostalgisk togrejse 
med Rovos Rail og afslutning i vidunderlige Cape Town med let adgang til 
gourmetmad og fantastiske vine. 

Rejsen begynder i Zimbabwe ved de eventyrlige vandfald, Victoria Falls. Her 
har I to nætter på det historiske Victoria Falls Hotel, og efter en enkelt nat i 
Johannesburg fortsætter I med to nætter ombord på Rovos Rail – Afrikas pen-
dant til Orientekspressen – fra Pretoria til Cape Town. Fremme i Cape Town 
indlogeres I på Cape Grace Hotel med fantastisk beliggenhed på havnefron-
ten, alternativt på et skønt boutiquehotel oppe i byen.

Ved Victoria-vandfaldet har vi inkluderet en udflugt på Zimbabwe-siden, og på 
toget er simpelt hen alt inkluderet: gourmetmåltider, alle drikkevarer og udflugter undervejs til Cape Town. I Cape Town er der 
mange muligheder for enestående oplevelser: Table Mountain, Kap Det Gode Håb, Robben Island og Victoria & Alfred Water-
front. Serviceniveauet er meget højt i Sydafrika, og på mad- og vinfronten får man så meget for pengene, at det næsten ikke er 
til at tro. Denne rejse er til jer, som har noget særligt at fejre eller bare har trang til at blive forkælet.

dag 1. afrejse fra danmark
I flyver fra Danmark til Johannesburg, hvor I 

lander næste dags morgen.

dag 2. Johannesburg - Victoria falls, 
Zimbabwe
I lander i Johannesburg om morgenen og 

mødes af vores agent, som hjælper jer med 

at finde flyet videre til de fantastiske vandfald 

Victoria Falls i Zimbabwe, som ganske enkelt er 

en af verdens største seværdigheder.

I er fremme omkring kl. 12.30 og bliver kørt 

til det historiske Victoria Falls Hotel, som lig-

ger midt i Victoria Falls National Park. Hotel-

let er medlem af Leading Hotels of the World, 

og mere historiske rammer kan I næsten ikke 

befinde jer i. Her emmer det af ”de gode gamle 

dage” og rundt om i gangene hænger der por-

trætter af alle de berømtheder, der har boet 

her. Hotellet ligger ca. 10 minutters gang fra 

kanten af vandfaldet, og vanddampene herfra 

ses tydeligt, når man opholder sig på hotellet 

og i den smukke have. Gør jer selv den tjene-

ste at spise middag i hotellets fine restaurant, 

Livingstone Room. 

Dag 3. Udflugt ved Victoria-vandfaldet
Denne dag byder på en udflugt langs vand-

faldet på Zimbabwe-siden, som siges af have 

den smukkeste udsigt over vandfaldet. I bliver 

hentet af en lokalguide efter morgenmaden og 

udflugten varer ca. 2-3 timer.

Om eftermiddagen kan I nyde faciliteterne på 

hotellet og måske deltage i det traditionelle 

high tea på Stanley’s Terrace, hvor I på bed-

ste britiske vis kan sippe te og spise scones 

med flødeskum. En gin & tonic er heller ikke af 

vejen - kininen i tonic’en holder myggene væk, 

så alibiet er i orden.

dag 4. Victoria falls – Johannesburg
I har tid om formiddagen til at opleve vand-

faldet igen på egen hånd, og ved middagstid 

skal I tilbage til lufthavnen for at flyve til Johan-

nesburg. Her bliver I mødt af vores agent, som 

kører jer til hotellet i bydelen Sandton, byens 

og landets finanscentrum. I har en enkelt nat i 

byen, og I skal bo ved Nelson Mandela Square, 

hvor I kan lade jer forevige ved siden af den 

store, fine statue af nationens fader. Her fin-

der I også et godt sted at spise middag. 

dag 5. Johannesburg 
– pretoria og om bord på rovos rail
Formiddagen i dag er til rådighed til en helt 

særlig oplevelse (ikke inkluderet i rejsens pris): 

En guidet rundtur i Soweto, Jo’burgs store, 

sorte township med mere end 1,5 mio. ind-

byggere, se mere på www.stjernegaard.dk. 

Kl. 14 bliver I sat af på Rovos Rails egen 

togstation i Pretoria, og her venter en ople-

velse for livet: to dages togrejse omgivet af 

historisk luksus med gourmetmad og vine af 

højeste kvalitet og en service, som er værd 

at skrive hjem om. Pullman-suiterne er 7 m2 

og har køjeseng eller en mindre dobbeltseng, 

og Deluxe-suiterne er 10 m2 og har en større 

dobbeltseng eller to enkeltsenge (priserne i 

prislisten er baseret på Pullman-suite). Begge 

har naturligvis eget toilet og bad og vinduer, 

hvorfra man kan nyde udsigten.

Toget har en elegant dining car, en lounge car 

og observation car, hvor man kan slå sig ned 

og nyde udsigten, sludre, få en drink osv., samt 

en club car, som er forbeholdt rygere – endnu 

et bevis på, at I er på vej ud på en historisk 

turen i oVerblik antal nætter (Q100215) Hotelkategori ekStra godt (Q100215)

Victoria Falls, Zimbabwe 2 nætter Victoria Falls Hotel 

Johannesburg 1 nat Da Vinci Hotel 

Rovos Rail, Pretoria til Cape Town 2 nætter Pullman Suite - mulighed for opgradering til Deluxe Suite

Cape Town 4 nætter Cape Grace Hotel , V&A Waterfront  
  eller Cape Cadogan , boutiquehotel

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

BOTSWANA

NAMIBIA

MOZAMBIQUE

SWAZILAND

LESOTHO

Cape Town

Johannesburg Pretoria

Victoria Falls, 
Zimbabwe

Franschhoek
(Vinlandet)
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ViCtoria fallS

Victoria Falls på grænsen mellem Zimbabwe og Zambia hører 
til blandt de tre største vandfald i verden. Selve navnet, Vic-
toria Falls, dufter af eventyr og nostalgi og er et sted, som 
enhver Afrikaentusiast må se mindst en gang i livet. 

Victoria-vandfaldet hedder på det lokale tonga-sprog mosi-
oa-tunya, som betyder ”røgen, der tordner”. Det giver god 
mening, når man står ved kanten og betragter de kaskader 
af vand, der vælter ned. 

Vandfaldet består egentlig af seks fald, men i perioden fra 
februar til maj, hvor vandmængderne er størst, flyder de 
sammen til et stort fald. Det er meget imponerende at kigge 
på og giver fantastiske billeder i kameraet, men det har også 
sine fordele at besøge stedet, når vandmængderne er min-
dre. Så kan man gå langs kanten uden at blive gennemblødt. 
David Livingstone, en skotsk missionær og opdagelsesrej-
sende, var den første hvide mand, der besøgte vandfaldet. 

Et besøg ved Victoria Falls fuldendes på det legendariske Victoria Falls Hotel. Hotellet ligger 
på Zimbabwe-siden med direkte udsigt til vanddampene fra de store fald og den ikoniske 
jernbro, som danner grænsen mellem Zimbabwe og Zambia.
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rejse, hvor der er plads til fortidens ”synder”. 

Der serveres tre måltider om dagen: morgen-

mad fra kl. 7 til 10, frokost kl. 13 og middag 

kl. 19.30 – se mere på side 18. Den strækning, 

I skal køre fra Pretoria til Cape Town, er i alt 

1.600 km. Ruten går gennem det guldholdige 

og grønne såkaldte Highveld, det golde Great 

Karoo og det smukke vinland uden for Cape 

Town. Læn jer tilbage og nyd turen!

dag 6. rovos rail
I indtager en veltilberedt morgenmad på det 

tidspunkt mellem kl. 7 og kl. 10, som passer 

ind i jeres rytme. Dag 6 stopper toget ved dia-

mantminen i Kimberley, Sydafrikas diamantby 

nr. 1, hvor I får en guidet rundtur. Når I er til-

bage, sætter toget i sin hyggelige rumlen igen, 

mens I indtager en lækker frokost.

Når I ikke er på udflugt, kan I nyde rammerne, 

maden, vinen og det afrikanske landskab, som 

glider langsomt forbi udenfor. På sådan en tur 

får man øjnene op for, at ikke alt i livet behøver 

at foregå i et hæsblæsende tempo. Der er ikke 

trådløst netværk på toget, og mobiltelefoner 

må kun benyttes i den private kupe. Altså er 

alle muligheder for at koble 100% af til stede i 

disse behagelige omgivelser. 

dag 7. rovos rail og Cape town
Om morgenen stopper toget ved den histori-

ske landsby Matjiesfontein - en typisk koloni-

stilsby, som fungerede som spadestination for 

briterne under kolonistyret. Resten af dagen 

kan I nyde togets luksus.

I er fremme i Cape Town ca. kl. 18, hvor I bliver 

kørt til hotel Cape Grace, som ligger med opti-

mal beliggenhed ved Victoria and Alfred Water-

front. Dette hotel er ligesom Victoria Falls Hotel 

medlem af The Leading Hotels of the World, så 

kvaliteten fejler ikke noget. Alternativt kan I bo 

på et skønt boutiquehotel oppe i byen.

dag 8-10. Cape town
Tag f.eks. en tur med svævebanen til toppen 

af Table Mountain, hvorfra kan I nyde udsigten 

over byen og ud til Robben Island, hvor Nelson 

Mandela sad fængslet i 18 år. 

En rundtur på Kaphalvøen et must. De idylliske 

kystbyer uden for Cape Town ligger som perler 

på en snor, og selve Kap Det Gode Håb marke-

rer det sydvestligste punkt i Afrika. Besøg også 

Boulders Beach, hvor I kan møde pingviner på 

nært hold – omkring 3.000 af slagsen.

Vinlandet er heller ikke til at komme uden 

om. Ganske tæt på Cape Town ligger mange 

vingårde, som producerer vine af meget høj 

kvalitet. Tag f.eks. en tur, hvor I sammen med 

en vinguide besøger to-tre gode vingårde og 

smager på forskellige vine. 

Uanset hvor mange aktiviteter, I kaster jer over, 

så sørg for også at have god tid til at slå jer 

ned på Victoria & Alfred Waterfront, hvor I kan 

kigge på sæler, der ligger og dovner i havne-

bassinet, og nyde byens mange fantastiske 

restauranter. 

dag 11. Hjemrejse
I har nogle timer om formiddagen, inden 

hjemrejsen begynder.

 

dag 12. ankomst til danmark
Læs det fulde program på www.stjernegaard.dk

Victoria Falls, Rovos Rail og Cape Town - 12 dage
Den ultimative rejse med Zimbabwe 

kombiner den ultimatiVe 
reJSe med Safari

Denne skønne rejse kan naturligvis også 

kombineres med safari. Vælg f.eks. at bo på 

Victoria Falls River Lodge i stedet for Victo-

ria Falls Hotel og bo i luksussafaritelt midt i 

nationalparken helt ned til Zambesi-floden. 

Der er to daglige game drives på logden 

med mulighed for at bytte eftermiddags-

game drivet ud med en sejltur på Zambesi-

floden i den meget betagende solnedgang. 

Eller giv den fuld skrue og udvid rejsen ved 

Victoria Falls med tre dages eksklusiv safari 

hos de store dyreflokke i Chobe-national-

parken i Botswana.

Se rejseforslag på www.stjernegaard.dk 

eller ring til vores Sydafrikaspecialister.

Man spiser rigtigt godt i Sydafrika for meget rimelige penge. Her et bord med udsigt på restaurant Harbour 
House i Kalk Bay lige uden for Cape Town, hvor råvarerne hives op af havet lige udenfor.
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xxx

Vinlandet

Sydafrika er inden for de seneste år også 
blevet en decideret vindestination, hvilket 
naturligvis skyldes, at landet producerer frem-
ragende vine, men også at selve vinlandet reg-
nes for at være et af verdens smukkeste og 
mest idylliske af slagsen. 

Landet anses for at være den ældste vinpro-
ducent i ”den nye verden”, og produktionen 
stammer helt tilbage fra 160-tallet, hvor fran-
ske huguenotter slog sig ned i landet efter at 
være drevet på flugt af den katolske kirke i 
Frankrig. De medbragte deres egne vinstokke, 
som blev begyndelsen til det sydafrikanske 
vineventyr.

Sydafrika er i dag verdens 20. største vinland 
målt på areal men den 8. største producent 
målt på volumen. Der dyrkes mange forskellige 
druer, men to af de fremherskende er Chenin 
Blanc, som lokalt kaldes steen, og Pinotage, 
som er en klon mellem Pinot Noir og Cinsault 
(Hermitage). 

De sydafrikanske vine er ”nemme” at holde af, 
idet indholdet af garvesyre (taniner) er lavt på 
grund af den høje luftfugtighed og de mange 
solskinstimer. 

panoramaruten
Panoramaruten i nord 

med Blyde River Canyon 
- en helt enestående 

naturoplevelse
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Panoramaruten, safari, Stellenbosch og Cape Town - 13 dage
Vildt, vin og Cape Town (kør-selv)

Her er en rejse, som kombinerer nogle af Sydafrikas allerstørste højdepunkter:  
Panoramaruten ved Blyde River Canyon i nord, safari i privat game reserve, 
Stellenbosch i vinlandet og vidunderlige Cape Town – mere kan man næsten 
ikke ønske sig. I kører selv Panoramaruten og har to nætter i den smukke 
natur, hvorefter I kører til jeres safarilodge, hvor de vilde dyr venter jer. I kom-
mer på to daglige game drives på udkig efter The Big Five og bor dejligt på 
All Inclusive-basis.

I flyver syd på og kører videre til det frodige og produktive vinland med 
stolte rødder tilbage i tiden og slutter i vidunderlige Cape Town, en af ver-
dens smukkeste byer. Her kan I opleve seværdigheder som Table Mountain, 
Kap Det Gode Håb, tusindvis af pingviner på Boulders Beach og hvaler, der boltrer sig i bugtens klare vand (juni-november).  
Hele vejen rundt kan I nyde høj service og gourmetmad til særdeles gode priser.

Vi har arrangeret rejsen i to hotelkategorier: ”Godt” baseret på rigtigt gode trestjernede hoteller og ”Ekstra godt” baseret på 
rigtigt gode firestjernede hoteller. I begge kategorier har vi gjort os umage med at finde hoteller med bedste beliggenhed, god 
stemning og høj service. Glæd jer til at opleve, hvad Sydafrika kan byde på inden for natur, dyreliv, vin, mad og storbykultur, 
oven i købet i jeres eget tempo.

dag 1. afrejse fra danmark
I flyver fra Danmark til Johannesburg, hvor I 

lander om morgenen på dag 2.

dag 2. Johannesburg - Hazyview
I lander i Johannesburg om morgenen og 

mødes af vores agent, som hjælper med at 

finde lejebilen. Velinstalleret i bilen sætter I 

kursen mod Panoramaruten, der byder på 

bjergtagende Blyde River Canyon med fanta-

stiske udsigtspunkter. 

I slutter dagen i Hazyview, hvor hotellerne i 

begge kategorier (Godt og Ekstra godt) ligger 

– en køretur på ca. 5 timer. Undervejs passerer 

I yndige Pilgrims Rest, en gammel mineby fra 

guldgravertiden, og kører forbi smukke, bru-

sende vandfald. 

dag 3. Hazyview - panoramaruten
I har dagen til at udforske Blyde River Canyon 

og dens spektakulære udsigtspunkter. Blyde 

River-kløften er dannet af floden, som  

har skåret sig gennem landskabet gennem  

60 mio. år. 

Panoramaet ved God’s Window er et must i 

dette område, ligesom Bourke’s Luck Potholes, 

hvorfra I kan følge nogle stier ud til et fanta-

stisk udsigtspunkt. 

Tilbage på jeres hotel i Hazy-

view kan I tage en dukkert i 

poolen, en drink i baren og 

en middag i restauranten. 

Niveauet er højt, både i Godt 

og Ekstra godt-kategorien. 

dag 4. Videre til 
safarilodgen
I dag kører I videre mod safari- 

lodgen (Bongani Mountain 

Lodge eller Lukimbi Safari Lodge, hvor nye 

eventyr venter. 

Begge lodges ligger i private game reserves, 

hvilket giver en meget eksklusiv oplevelse 

uden indhegninger og porte, der skal passe-

res. Her er ingen faste ruter, og jeepen kan 

køre offroad, når noget spændende dukker 

op. Lodgen tilbyder to daglige game drives, ét 

tidligt om morgenen og ét sent om eftermid-

dagen, og allerede i dag kommer I med ud på 

eftermiddagens game drive.

I kører ud i åbne jeeps 

med en tracker og en 

ranger. Trackeren har 

til opgave at læse spo-

rene, mens rangeren 

kører jeepen og fortæl-

ler om de dyr, I møder. 

Der er gode chancer for 

at møde de såkaldte 

Big Five. I skulle gerne 

kunne sætte hak ved 

alle fem, inden I forlader lodgen igen. The Big 

Five omfatter løver, bøfler, elefanter, næsehorn 

og leoparder.

I vender tilbage til lodgen og aftensmaden, 

som serveres på traditionel vis under åben 

himmel. Opholdet på begge lodges er på All 

Inclusive-basis, dog er drikkevarer ud over 

kaffe og te ikke inkluderet. 

turen i oVerblik antal nætter Hotelkategori godt (Q100208) Hotelkategori ekStra godt (Q100206)

Panoramaruten 2 nætter Rissington Inn 	 Perry’s Bridge Hollow 

Safari 3 nætter Bongani Mountain Lodge 	 Lukimbi Safari Lodge 

Stellenbosch 2 nætter Summerwood Guesthouse  River Manor Boutique Hotel 

Cape Town 3 nætter Acorn House   Abbey Manor Luxury Guesthouse 	
	 	 Sundown Manor 	 Welgelegen Boutique Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

BOTSWANA

NAMIBIA

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

SWAZILAND

LESOTHO

Cape Town

Johannesburg

Hazyview 
m/Panoramaruten

Safari

Stellenbosch 
(Vinlandet)

Franschhoek

"Denne gang møder I 
måske en elefantflok og 
yndefulde antiloper, eller 
måske en giraf, der på 
finurligvis vis bøjer sig 
ned for at drikke vand
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StellenboSCH og franSCHHoek

Besøg de idylliske byer Stellenbosch og 
Franschhoek, hvor vingårdene ligger som 
perler på en snor. Mange af dem har 
åbent for vinsmagning hver dag og har til-
knyttet restauranter.

Både Stellenbosch og Franschhoek er præ-
get af smuk kolonistilsarkitektur og har et 
hyggeligt centrum med cafeer, delikates-
sebutikker og supergode restauranter. Et 
par dage her giver virkelig ro i sjælen. 

Stellenbosch er ud over at være en ”gam-
mel” vinby også en ”ung” by præget af 
det store universitet, et af landets mest 
eftertragtede uddannelsesinstitutioner. 
Franschhoek er præget af de franske 
huguenotter, som kom hertil i 1600-tallet.

Summerwood Guesthouse i Stellenbosch i vores ”Godt” kategori – et fremragende eksempel på den 
type boutiquehoteller, som Cape Town og vinlandet har specialiseret sig i: skønne, gamle villaer 
omdannet til hyggelige hoteller med et højt og personligt serviceniveau.
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dag 5-6. Safari
I bliver vækket ved solopgang og får en let 

morgenmad med kaffe eller te, inden I tager 

af sted på dagens første game drive. I kører ud 

i den sprøde morgenluft, og der går ikke lang 

tid, før de første dyr dukker op. De fleste dyr er 

nemlig meget aktive om morgenen, hvor f.eks. 

dagens bytte nedlægges. Undervejs på game 

drivet er der et kaffe/te-stop, og omkring ved 

9-tiden kører I tilbage til lodgen, hvor morgen-

maden venter. Inden dagens anden game drive 

om eftermiddagen kan I slappe af ved poolen 

og måske tage en lur. I kan også tage på en 

bush walk, hvor I sammen med rangeren stik-

ker snuden i sporet og ser, hvad der sker. 

Ved 16.00-tiden, efter high tea, er der igen 

afgang ud i bushen til nye oplevelser med de 

vilde dyr. Denne gang møder I måske en ele-

fantflok og yndefulde antiloper, eller måske en 

giraf, der på finurligvis vis bøjer sig ned for at 

drikke vand – det er slet ikke nemt at få den 

lange hals helt ned til vandkanten. Når mørket 

er faldet på, kører I tilbage til lodgen og frisker 

op inden aftensmaden. 

dag 7. fra safari til Stellenbosch  
I kører til Kruger Airport, afleverer bilen og fly- 

ver til Cape Town, hvor en repræsentant fra 

vores agent følger jer til biludlejningsstedet.

I sætter kursen mod Stellenbosch og nye even-

tyr i vinlandet. Køreturen tager ca. 30 minut-

ter og I indlogerer jer på Summerwood Guest-

house (Godt) eller River Manor Boutique Hotel 

(Ekstra godt). 

Stellenbosch er en arkitek-

tonisk perle med en stor 

koncentration af huse i 

hollandsk Cape-stil. Rundt 

om ligger vingårdene som 

perler på en snor, og her 

dyrkes Cabernet Sauvig-

non, Pinotage og mange 

andre fremragende druer. 

De fleste vingårde har 

åbent for smagning, og mange steder er der 

også fortræffelige restauranter på vingårdene.

dag 8. Stellenbosch, evt. franschhoek
Vi kan stærkt anbefale jer at besøge nabobyen 

Franschhoek. Denne yndige by har mange af 

Sydafrikas bedste restauranter og hyggelige 

små delikatessebutikker og cafeer. 

Franschhoek er Sydafrikas huguenot-by.  

I 1600-tallet flygtede franske huguenotter  

hertil, og med sig havde de vinstokke fra 

Frankrig, som de straks plantede i jorden. Det 

er man dem meget taknemmelig for i dag.

dag 9. Stellenbosch - Cape town
I dag går turen til vidunderlige Cape Town, hvor 

de sidste tre nætter tilbringes, og I indlogerer 

jer ved foden af det markante Table Mountain.

Alle hoteller ligger 4-5 km fra Victoria & Alfred 

Waterfront, som er byens centrum, hvad 

restauranter, cafeer og butikker angår. 

Cape Town er en af verdens 

smukkest beliggende stor-

byer præget af mange gamle, 

smukke bygninger og kun 

ganske få højhuse. I har nu to 

dage til at opleve Cape Town, 

som byder på rigtig mange 

muligheder for aktiviteter. 

dag 10-11. Cape town
Tag f.eks. en tur med svævebanen til toppen 

af Table Mountain og nyd udsigten over byen 

og havet. På en klar dag kan man kigge ud til 

Robben Island, hvor Nelson Mandela og hans 

gruppe sad fængslet i 18 år. 

En rundtur på Kaphalvøen et must. De idylliske 

kystbyer uden for Cape Town ligger som perler 

på en snor, og selve Kap Det Gode Håb mar-

kerer det sydvestligste punkt i Afrika - her er 

et foto obligatorisk. Kig også forbi alle ping-

vinerne på Boulders Beach. 

dag 12. Cape town og hjemrejse
I dag begynder hjemrejsen. I dropper lejebilen i 

lufthavnen og tjekker ind til hjemrejsen. 

dag 13. ankomst til danmark
Læs det fulde program på www.stjernegaard.dk

"Tag f.eks. en tur med 
svævebanen til toppen 
af Table Mountain

Panoramaruten, safari, Stellenbosch og Cape Town - 13 dage
Vildt, vin og Cape Town (kør-selv)

Sydafrikas fremtid ligger bl.a. i hænderne på 
små, fine gutter som ham her.

Der er altid liv på havnefronten i Cape Town. Havnen er en turistmagnet men også et arbejdsområde 
for skibe fra hele verden.
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garden route

Sydafrikas berømte Garden Route følger landets sydlige kyststrækning og 
byder på uendelig smuk natur med lange, dramatiske strande, grønne skove 
og idylliske kystbyer. Det er oplagt at køre ruten i lejebil og måske kombinere 
den med safari i Østkapprovinsen og med et besøg i Cape Town. 

Undervejs på ruten passeres skønne byer som Jeffreys Bay, Plettenberg og ikke 
mindst Knysna (udtales Najsna), som ligger fabelagtigt smukt i en lagune bag 
to høje klippefremspring. Byerne er feriedestinationer for både sydafrikanere 
og besøgende fra udlandet. 

Et af rutens absolutte højdepunkter er den smukke Tsitsikamma National Park, 
der strækker sig 65 km langs kysten og 5,5 km ud i havet. Her kan man bl.a. 
se brusende vandfald og dramatiske klippeformationer. I havet boltrer puk-
kelhvaler, spækhuggere og kaskelothvaler sig tæt ved kysten.
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Safari, Knysna, Hermanus og Cape Town - 13 dage
Familieferie på Garden Route (kør-selv)

Denne rejse er en kør-selv-rejse med udgangspunkt i Sydafrikas uendeligt smukke 
Garden Route, som løber langs landets sydkyst med havet på den ene side og den 
smukke natur med bjerge, floder og hyggelige byer på den anden.  Rejsen er særligt 
velegnet til familier med (store) børn og måske generationer, der rejser sammen. 
Den begynder med et par dage på safari i det malariafri området nord for Port Eli-
sabeth. Her kommer I på to daglige game drives med gode chancer for at møde The 
Big Five og bor dejligt på All Inclusive-basis.

Efter safarien henter I jeres lejebil og kører til to skønne kystbyer, Knysna og Hermanus, med store naturoplevelser og afslappet 
surferstil, og I slutter i vidunderlige Cape Town, som alle forelsker sig i. Her kan I opleve seværdigheder som Table Mountain, Kap 
Det Gode Håb med tusindvis af pingviner, Victoria & Alfred Waterfront og Robben Island. Hele vejen rundt venter fantastiske 
mad- og vinoplevelser, så der er noget for alle i familien. 

Vi har gjort os umage med at finde gode hoteller på ruten, som har familieværelser eller sammenhængende værelser, og I kan 
vælge at bo i kategorien ”Godt” på hoteller, som ligger på den gode side af tre stjerner, eller i kategorien ”Ekstra godt” på 
hoteller, som har en tand mere af det hele, især hvad beliggenhed angår. Generelt kan I forvente en høj standard og rigtig god 
service, når I rejser i Sydafrika. Glæd jer til at opleve et smukt land med oplevelser på alle hylder.

dag 1. afrejse fra danmark
I flyver fra Danmark til Johannesburg via en 

europæsisk lufthavn og videre til Port Elisa-

beth, hvor I lander dagen efter.

dag 2. port elisabeth - safari
I lander i Johannesburg om morgenen, og  

herfra skal I videre med indenrigsfly til Port  

Elisabeth. I bliver kørt til jeres safarilodge og er 

fremme først på eftermiddagen. I kategorien 

”Godt” bor I på Mark’s Camp i Lalibela Game 

Reserve og i kategorien ”Ekstra godt” på  

Amakhala Hlosi Game Lodge. I begge tilfælde 

er opholdet på All Inclusive-basis. Den helt 

store fordel ved at tage på safari i dette område 

turen i oVerblik antal nætter Hotelkategori godt (Q100299, Q100305, Q100309, Q100310) 

Safari i Eastern Cape 3 nætter Lalibela Mark’s Camp , Lalibela Game Reserve 

Knysna  2 nætter Belvidere Manor Hotel 	

Hermanus  1 nat Abelone Guest Lodge  

Cape Town  4 nætter Clarendon Fresnaye    
   Protea Hotel North Wharf 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

NORTHERN CAPE

WESTERN CAPE EASTERN CAPE

KWAZULU NATAL

NORTH WEST
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SWAZILAND
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Cape Town

Knysna
(Garden Route)

Port Elizabeth
Hermanus

malariafri Safari i Syd

I Eastern Cape (Østkapprovinsen) i den 
sydøstlige del af landet findes en række 
private game reserves, som udover at 
være hjemsted for the Big Five også har 
den store fordel at ligge i et malariafrit 
område. Det gør dem særligt velegnet, 
hvis man rejser med mindre børn, og 
mange af safariudbyderne har da også 
særlige aktiviteter for børn. 

Safariområderne i syd er landbrugsland, 
der er konverteret til safariland, og her 
kan virke en smule mere friseret - eller 
mindre vildt, om man vil - end i de større 
game reserves nord på, men naturen er 
meget smuk og dyrelivet meget varieret. 
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er, at det er malariafrit og derfor velegnet til 

børnefamilier. I skal på to daglige game drives, 

et tidligt om morgenen og et sent om efter-

middagen, og allerede i dag kommer I med ud 

på eftermiddagens game drive.

I kører ud i åbne jeeps med en 

ranger, og I møder formentlig 

mange spændende dyr som 

f.eks. zebraer, hyæner, gepar-

der og flodheste, som I kan 

kigge på. Efter nogle timer på 

game drive vender I tilbage til 

lodgen, hvor en dejlig middag 

venter. Når I er mætte, kan 

I sætte jer rundt om bålet i den traditionelle 

boma og sludre med de andre gæster. 

dag 3-4. Safari
I bliver vækket ved solopgang omkring kl. 5 og 

får en let morgenmad, inden I tager af sted 

på dagens første game drive. I kører ud i det 

smukke område, og der går ikke lang tid, før 

de første dyr dukker op. De fleste dyr er nem-

lig meget aktive om morgenen, hvor f.eks. 

dagens bytte nedlægges. Undervejs på game 

drivet er der et kaffe/te-stop, og omkring ved 

9-tiden kører I tilbage til lodgen, hvor en vel-

voksen brunch venter på jer. 

Inden dagens anden game drive kan I slappe af 

ved poolen og måske tage en lur. Ofte arrange-

rer rangerne særlige aktiviteter for børn mellem 

de to game drives. Ved 16.00-tiden, efter high 

tea, er der igen afgang ud i bushen til nye ople-

velser med de vilde dyr. Denne gang møder I 

måske en elefantflok og yndefulde antiloper og 

gazeller. Når mørket er faldet på, kører I tilbage 

til lodgen og spiser en 

dejlig middag.

dag 5. fra safari 
til knysna
Måske tager I morgenes 

game drive med, inden 

I bliver kørt tilbage Port 

Elisabeth, hvor I henter 

jeres lejebil. Nu begyn-

der eventyret langs den berømte Garden 

Route, Sydafrikas sydlige kyststrækning, som 

byder på uendelig smuk natur med dramatiske 

strande, grønne skove og idylliske kystbyer. 

Turen i dag går til Knysna og direkte igennem 

en af Sydafrikas smukkeste nationalparker, 

Tsitsikamma, som strækker sig 65 km langs 

kysten og 5 km ud i havet. Ikke langt her fra, 

i Plettenberg Bay, kan I mellem december og 

juni se delfinerne springe, og mellem juni og 

november betragte spækhuggere og andre 

hvaler tæt ved kysten. 

 

Idylliske Knysna ligger ved en lagune med fine 

strande bag den smalle indgang fra havet mel-

lem to imponerende sandstensklipper. I har to 

nætter i byen, enten på Belvidere Manor Hotel 

(Godt) uden for byen eller Hotel Protea Knysna 

Quays (Ekstra godt) midt på havnefronten.

dag 6. knysna
På denne dag i Knysna kan vi anbefale jer at 

besøge det fabelagtigt smukke laguneområde 

ved Knysna Heads og måske Featherbed-natur-

parken. I må også levne tid til at slå jer ned på 

havnefronten, hvor der altid er meget at se på. 

dag 7. knysna - Hermanus
I kører nu 400 km mod den skønne kystby 

Hermanus. I farvandet ud for denne by bol-

trer de sydlige rethvaler sig med deres unger i 

det varme, forholdsvis lave vand. Der er størst 

chancer for at se hvaler mellem september og 

oktober, men den officielle sæson er fra juni til 

november. For de virkeligt modige er det også 

muligt at prøve dykke med hajer i Gans Bay 

tæt på Hermanus. I Hermanus bor I enten på 

Abelone Guest House (Godt) eller på Auberge 

Burgundy (Ekstra godt).

dag 8. Hermanus - Cape town
I har en kort køretur til Cape Town i dag. I ind-

logerer jer på Protea North Wharf (Godt) eller 

på skønne Clarendon (Ekstra godt). 

Cape Town er en af verdens smukkest belig-

gende storbyer med det majestætiske Table 

Mountain i baggrunden. Byen har rødder 

omkring 400 år tilbage i tiden og var traditio-

nelt anløbshavn for skibe fra hele verden. 

Safari, Knysna, Hermanus og Cape Town - 13 dage
Familieferie på Garden Route (kør-selv)

"I farvandet ud for 
denne by boltrer de 
sydlige rethvaler sig 
med deres unger

Luften er klar og frisk i Cape Town, som ligger optimalt mellem bjerge og hav. Havet langs Garden Route er et paradis for surfere.
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dag 9-11. Cape town
Tag f.eks. en tur med svævebanen til toppen 

af Table Mountain, hvorfra kan I nyde udsigten 

over byen og ud til Robben Island, hvor Nelson 

Mandela og hans gruppe sad fængslet i 18 år. 

I har bil under hele jeres ophold i Cape Town og 

en rundtur på Kaphalvøen et must. De idylliske 

kystbyer uden for Cape Town ligger som perler 

på en snor, og selve Kap Det Gode Håb marke-

rer det sydvestligste punkt i Afrika. Besøg også 

Boulders Beach, hvor I kan møde pingviner på 

nært hold – omkring 3.000 af slagsen.

En meget autentisk oplevelse i Cape Town er 

en halvdagsudflugt med titlen Walk to Freedom, 

som er opkaldt efter Nelson Mandelas selvbio-

grafi. I besøger District Six Museum, som giver 

en fin påmindelse om den dystre fortid under 

apartheidstyret, som først blev formelt afskaffet 

i 1993. Herefter besøger I et township, og der 

er nærmest garanti for, at man kommer klogere 

hjem fra denne udflugt. Turen kan udvides til en 

heldagstur med besøg på Robben Island, hvor 

Nelson Mandela sad fængslet i 18 ud af 27 år. 

Se mere på www.stjernegaard.dk

 

dag 12. Hjemrejse
I har et par timer om formiddagen, inden 

hjemrejsen begynder. 

dag 13. ankomst til danmark
Læs det fulde program på www.stjernegaard.dk

Hvalsafari

Hermanus er Sydafrikas ”hvalhovedstad”. 
Den officielle hvalsæson er fra juni til novem-
ber, men der er størst chance for at møde 
hvalerne i september og oktober. På dette 
tidspunkt ses massevis af sydlige rethvaler, 
som kommer til det lune og lave vand for at 
yngle. Der udbydes et væld af hvalsafariture 
fra Hermanus, og vi arrangerer gerne hvalsa-
fari for jer på forhånd. Forhør jer hos vores 
rejsekonsulenter eller se www.stjernegaard.
dk for oplysninger om priser. 

I den absolutte højsæson er det også muligt 
at se hvalerne fra land. Går man lidt op i ter-
rænet uden for byen, kan man tydeligt se de 
store dyr boltre sig i det krystalklare vand. 
Uden for hvalsæsonen sænker roen sig over 
Hermanus, hvilket jo også har sine fordele.

garden route med chauffør 
Har I ikke lyst til at køre på Garden Route selv,  

er det også muligt at opleve ruten og højdepunk-

terne med chauffør. Ring til Stjernegaard og  

forhør jer om mulighederne.

Øverst: I Tsitsikamma National Park kan man ved Storms Rivers udmunding krydse floden på denne 
spændende hængebro.
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