
Eksklusiv safari, Rovos Rail og
Cape Town

Eksklusiv safari, Rovos Rail og
Cape Town

45.498,-
Fra-pris pr. person i kr.

17 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

En unik rejse, hvor en sublim safarioplevelse i et eksklusivt
safariområde kombineres med en legendarisk togrejse med det
berømte luksustog Rovos Rail fra Pretoria til Cape Town i
Sydafrika. Der sluttes af med 5 nætter i en af verdens smukkeste
byer med ophold på det dejlige Winchester Mansions. En
fantastisk rejse med det bedste af Sydafrika. Det bliver ikke
bedre!
De sydafrikanske oplevelser står i kø: Eksklusive dyreoplevelser i
en privat safaripark og i Krugerparken, monumentale
naturoplevelser ved Panoramaruten, selvforkælelse, når det er
bedst, ombord på luksustoget Rovos Rail og eventyr i landets
berømte Cape-provins med Cape Town, vinlandet og
vidunderlige strande.
En rejse, ulig alle andre og alle pengene værd!

Eksklusiv safarioplevelse under opholdet på Shiduli
Private Game Lodge

Kruger-parkens enorme vidder og store dyreflokke

Majestætisk natur ved Panorama ruten

Luksustogrejse med Rovos Rail med All Inclusive

Vidunderlige Cape Town med vinlandet

Cape Point med den vilde natur



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Sydafrika
Der er afrejse fra Danmark med fly mod Sydafrika. Der er
et par flyskifter undervejs. Slutmålet er den lille lufthavn
i Hoedspruit, som ligger ca. 55 km fra jeres safari lodge,
Shiduli Private Game Lodge. I når frem til Sydafrika og
Hoedspruit i morgen.

Dag 2: Ankomst til
Sydafrika og til Shiduli
Private Game Lodge
I ankommer til Hoedspruit i løbet af dagen. Ved ankomst
til Hoedspruit lufthavnen bliver I hentet af
repræsentanter for Shiduli Private Game Lodge, og turen
går nu direkte til denne lodge, hvor I skal bo næste de 5

nætter. Der er ca. 55 km. til lodgen, og turen tager knap 1
time.

Shiduli Private Game Lodge
Shiduli Private Game Lodge er en lille safarilodge i
Karongwe Game Reserve og byder på intim
indkvartering i eksotiske omgivelser nær flod og med
Drakensbjergene som bagtæppe. Læs mere om lodgen
her.

Karongwe Private Game Reserve
Karongwe Private Game Reserve ligger i Limpopo
provinsen nær Krugerparken og med de mægtige
Drakensbjerge som tilskuere. Det er et fantastisk
vildtreservat, beliggende mellem 4 floder og med et
ekceptionelt udbud af flora og fauna inkl. The Big Seven
(løve, elefant, næsehorn, bøffel, leopard, gepard og den
vilde afrikanske hund). Hertil kommer et stort antal
fugle. Så der noget for alle og enhver. Karongwe Private
Game Reserve er en del af det større Karongwe Game
Reserve på 21 000 ha.

The Karongwe Game Reserve er en utæmmet vildmark,
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hvor vildtets spor drager og inviterer til udforskning af
vildmarkens tidløse skønhed. Landskabet i
vildtreservatet er karakteriseret ved et bølgende terræn
med spredte klippehøje.

Her er masser af vildt inkl. elefant, næsehorn (både det
hvide og det mere sjældne sorte), løve, leopard, gepard,
vilde hunde, brun og spættet hyæne, giraf, gnu, kudu,
diverse bukke og antiloper, sjakaler, bavianer, aber og
m.m. Her ses også en del natdyr som servalen.

I floderne kan spottes flodheste, krokodiller, oddere og
skildpadder. Mange forskellige fugle ses ved de store
damme og langs med floderne.

Glæd jer til en flot safarioplevelse.

Måltider inkluderet: Frokost og middag på Shiduli
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 3: Shiduli Private
Game Lodge | Game Drives
i Karongwe Game Reserve
I bliver vækket meget tidligt og får serveret kaffe, te eller
varm chokolade sammen med 'sydafrikansk rusk' (lidt
hårdtbagt brød á la tvebakke i konsistens) i

fællesområdet, inden I skal ud og opleve vildtreservatet
vågne.

I forlader lodgen mellem kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
afhængig af sæsonen. I er tilbage på lodgen godt 3 timer
senere, hvor der venter en skøn morgenmad.
Efterfølgende kan I slappe af og nyde lodgens faciliteter.
Lodgen kan tilbyde ballonflyvning og andre aktiviteter.
(Alle disse for egen regning).

Frokosten er klar fra kl. 13.00, og senere på
eftermiddagen har I igen et Game Drive i bushen inkl.
Sundowner drinks. I er tilbage på lodgen ca. ved kl. 19.00
- 19.30 tiden, og snart venter middagen.

Har I lidt trætte ben og måske lidt øm af solens stråler,
kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa, som har
et bredt program af lækre massager, scrubs, wraps m.m.

Ekstraordinær aktivitet: Hot-Air ballooning (tilkøb -
kan arrangeres på lodgen)
Varighed: 4 timer
Intet kan sammenlignes med at svæve så sagte, så sagte i
en varmluftsballon hen over landskabet nedenunder.
Typisk flyver de ikke højere, end at folk med højdeskræk
kan være med og hurtigt vænne sig til fornemmelsen.
Denne tur tager jer med op over den bjergtagende Sabie
River Valley, nær Hazyview. Mens I glider hen over
bakker og dale langs med Sabie flodens bredder, får I
serveret en enestående udsigt til det frodige landskab,
der rummer uberørt flodskov, endemisk vildmark og
frugtplantager. Fotomulighederne er nærmest uendelige.



Cape Town Sea Point området, hvor I skal bo
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Aktivitet inkluderet: Game Drives morgen og
eftermiddag
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 4: Shiduli Private
Game Lodge | Heldagstur
til Kruger National Park
I dag er der planlagt en heldagssafari i den nærliggende
Kruger National Park. Morgenmaden er pakket, og meget
tidligt om morgenen går turen nu til Kruger National
Park i åbent safarikøretøj.

Parken er Sydafrikas største og mest imponerende
nationalpark og i tillæg en af verdens dyrerigeste.
Krugerparken er cirka 350 km lang og 60 km bred og
dækker et areal på cirka 20.000 km², svarende til det
dobbelte af Sjælland og Fyn tilsammen.

I nationalparken findes 147 forskellige pattedyr, såsom
store bestande af antiloper, giraffer, aber, løver og
elefanter, over 500 fuglearter og 114 forskellige
krybdyrarter. Det er også muligt at opleve "The Big Five",
som er leoparden, løven, næsehornet, bøflen og
elefanten.

I har en erfaren safariguide med, som er utrolig god til at
spotte dyrene, også de mere sky. Hav kameraet klar, for
der er masser af unikke muligheder for at få nogle seje
natur- og dyrebilleder i kassen.

Midt på dagen gøres der stop ved en af de mange 'rest
camps', som er i parken. Her er der mulighed for at købe
frokost. Sidst på dagen er I tilbage på lodgen, hvor en
dejlig middag venter. En super afslutning på en
oplevelsesmættet dag.

Måltider indkluderet: Morgenmad og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 5+6: Shiduli Private
Game Lodge | Game Drives
i Karongwe Private Game
Reserve
I bliver vækket meget tidligt og får serveret kaffe, te eller
varm chokolade sammen med 'sydafrikansk rusk' (lidt
hårdtbagt brød á la tvebakke i konsistens) i
fællesområdet, inden I skal ud og opleve vildtreservatet
vågne.

I forlader lodgen mellem kl. 05.30 og kl. 06.00 alt



Winchester Mansion i Sea Point, Cape Town
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afhængig af sæsonen. I er tilbage på lodgen godt 3 timer
senere, hvor der venter en skøn morgenmad.
Efterfølgende kan I slappe af og nyde lodgens faciliteter.
Lodgen kan tilbyde ballonflyvning og andre aktiviteter.
(Alle disse for egen regning).

Frokosten er klar fra kl. 13.00, og senere på
eftermiddagen har I igen et Game Drive i bushen inkl.
Sundowner drinks. I er tilbage på lodgen ca. ved kl. 19.00
- 19.30 tiden, og snart venter middagen.

Har I lidt trætte ben og måske lidt øm af solens stråler,
kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa, som har
et bredt program af lækre massager, scrubs, wraps m.m.

Aktivitet inkluderet: Game Drives morgen og
eftermiddag
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 7: Shiduli Private
Game Lodge - Pretoria |
Køretur ad Panorama
Route
I dag er der helt andre oplevelser i vente for jer. Det er

tid til at sige farvel til Shiduli Private Game Lodge.
Morgenmaden medbringes, og nu venter en køretur ad
den legendariske Panorama Route med overvældende
natur og unikke panoramaudsigter. Panoramaruten snor
sig gennem et af verdens smukkeste naturområder, og
under turen besøger I bl.a. Blyde River Canyon, som er en
af verdens største kløfter. Kløften strækker sig hele 25
km. gennem Sydafrika og består af rød sandsten dækket
af grøn vegetation. Blyde River Canyon byder på
betagende natur og fascinerende klippeformationer.
Blandt andet skal I se:

God's Window - måske det mest kendte udsigtspunkt i
området
The Three Rondavels - tre klippeformationer
Bourke's Luck Potholes - geologiske formationer skabt
af to floder
Graskop & Pilgrim's Rest

I har jeres egen private tur. Frokost købes på turen -
typisk i Graskop - og er for egen regning. Sidst på
eftermiddagen er I fremme i Pretoria ved hotel Castello
di Monte, hvor I indkvarteres for natten. Denne ene
overnatning i Pretoria er særdeles bekvem i forhold til, at
I skal møde ind ved Rovos Rail i morgen.

Måltider indkluderet: Medbragt morgenmad
Indkvartering: Castello di Monte, Pretoria



Clifton Beach i Cape Town
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Dag 8: Pretoria -
Klerksdorp | Afgang med
Rovos Rail mod Cape
Town
Efter morgenmaden er det tid til at blive klar til den store
togrejse der venter forude.

Om formiddagen bliver I hentet på jeres hotel, og der er
arrangeret en privat transfer til Rovos Rail stationen i
Pretoria. En unik oplevelse er i vente, og allerede ved
ankomsten til Rovos Rail stationen fornemmer I, at dette
er noget særligt. Den graciøse bygning i smukkeste
'colonial-style' arkitektur er et kapitel helt for sig selv og
er et værdigt sted at begynde (eller afslutte) sin togrejse.
Den gamle station sætter helt klart dagsordenen for,
hvad man kan forvente sig af de næste dage ombord på
Rovos Rail toget.

Rovos Rail har nærmest legendarisk status som et af
verdens mest luksuriøse toge, hvor intet er overladt til
tilfældigheder, og luksus og komfort lyser ud af alle
detaljer. Læs mere om Rovos Rail her.

Kl. 11.00 er der afgang fra Pretoria. Toget ruller nu sydpå
mod slutmålet Cape Town. Nyd den lækre mad, mens
toget kører gennem Northern Cape regionen frem mod
Kimberley. Nyd udsigten fra de flotte udsigtsvogne,
mens eftermiddagen bl.a. byder på engelsk Afternoon

Tea. Senere venter jeres første middagsoplevelse, alt
imens I bevæger jer støt og roligt fremad mod
Klerksdorp, sydvest for Johannesburg. I overnatter
ombord på toget.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotel
Rovos Rail: Frokost kl. 13.00 / Te kl. 16.30 / Middag kl.
19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 9: Klerksdorp -
Kimberley | Rovos Rail
Nyd morgenmaden på toget. I ankommer til Kimberley
omkring frokost. Her venter en udflugt til The Big Hole
og The Diamond Mine Museum. Kimberley området har
gennem mange år været stedet, hvor mange diamanter
er blevet fundet og udgravet. Et af verdens største
diamantfirmaer er netop sydafrikanske De Beers, og de
har gravet rigtig meget i dette område.

I dag skal I først besøge The Big Hole, der hævdes at
være det dybeste hul i verden udgravet af
menneskehænder. Herefter følger et besøg på The
Diamond Mine Museum, som ligger lige ved siden af The
Big Hole. Museet anerkendes for at være et af de bedste
'Open-Air' museer i verden og er et absolut must for
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Boulders Beach med pingviner nær Simon's Town
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besøgende i Kimberley. Museet fortæller det
interessante kapitel om denne del af Sydafrikas historie,
hvor man på dronning Victorias tid oplevede et sandt
diamantboom.

Vidste du?
Man begyndte at grave efter diamanter ved minen i
Kimberley i 1871. Da minen lukkede i 1914 havde den
givet 2.722 kg. diamanter, udgravet fra mere end 22,5
millioner tons jord. (ref. De Beers)

I overnatter ombord på toget.

Måltider inkluderet: Morgenmad kl. 7.00-10.00 |
Frokost kl. 13.00 | Middag kl. 19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 10: Kimberley -
Matjiesfontein | Rovos
Rail
I kan nyde morgenmaden, mens toget fortsætter mod
Matjiesfontein. Rejsen går gennem Karoo, der en
semiørken region.

Efter frokosten er der mulighed for at strække benene

eller I kan vælge at blive ombord på toget. Hvis I har lyst,
så kan I gå de 5 km fra Whitehill Siding til Matjiesfontein.
En ansat fra Rovos Rail følger med den gruppe, der gerne
vil gå turen. Fremme i Matjiesfontein har I tid til at
udforske den historiske by.

Om Matjesfontein
Et besøg i Matjiesfontein er et besøg i en svunden
tidsalder. Denne lille landsby blev grundlagt af den
legendariske togmand James Douglas Logan. Fordyb jer
selv i levende historie; livet her er en hyldest til den
første Karoo (Sydafrikas magiske ørkenland), til krigen
mellem englænderne og boerne og til Queen Victorias
England. Matjiesfontein er en sand victoriansk bastion,
der bedst illustreres med den historiske atmosfære på
det berømte Lord Milner Hotel. Her får man 'Old World
Charm', elegant indretning og overhøflige tjenere.

Matjiesfontein er lille i fysisk størrelse, men stor på
attraktioner lige fra The Marie Rawdon & Transport
Museums, til domhuset og fængslet, den gamle britiske
militærforlægning og den gamle engelske bus, som kan
køre jer den vel nok korteste tur på kloden rundt i
landsbyen. Matjiesfontein er et unikt sted med magi,
historie og afslappet stemning.

Sidst på eftermiddagen, og cirka en time efter
Matjiesfontein, når toget den første af fire tunneller,
hvoraf den længste er 13,5 km.

I overnatter ombord på toget.



Stellenbosch i vinlandet udenfor Cape Town

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Måltider inkluderet: Morgenmad kl. 7.00-10.00 |
Frokost kl. 13.00 | Te kl. 16.30 | Middag kl. 19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 11: Matjiesfontein -
Cape Town | Turen med
Rovos Rail slutter
Det bliver jeres sidste dag med morgenmad ombord på
Rovos Rail-toget, der ruller gennem Hex River Valley
inden det når den smukke storby, Cape Town.

Kl. 10.00 ankommer I til Rovos Rail stationen i Cape
Town, og 4 dage/3 nætters fantastisk togrejse er slut,
men efterlader jer med en masser af gode minder.

I bliver hentet på Rovos Rail stationen og kørt til det
elegante og ikoniske Winchester Mansions som er
beliggende i det fashionable Sea Point område i Cape
Town med flot udsigt til havet. Her skal I bo de næste 5
nætter. Winchester Mansions er et rigtig dejligt hotel,
ikke langt fra Cape Towns mange fristelser. Læs mere om
hotellet her.

Resten af dagen er på egen hånd til afslapning og til at
nyde hotellets faciliteter.

Måltider inkluderet: Rovos Rail: Morgenmad kl.
07.00-9.30
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 12: Cape Town |
Halvdags byrundtur i Cape
Town
Efter morgenmaden bliver I afhentet på hotellet, for i dag
skal I på en halvdags byrundtur i Cape Town. På turen
møder I en lang række af Cape Towns største
attraktioner lige fra det imponerende Castle of Good
Hope til de farverige huse ved Bo Kaap, det livlige Green
Market Square, The South African Museum, de smukke
Company Gardens og meget mere. En erfaren og vidende
guide tager jer rundt i det centrale Cape Town og
fortæller levende om byen og dens historie undervejs.

Turens højdepunkter:

The Castle of Good Hope
Ligger i udkanten af forretningsområdet og blev bygget
mellem 1666 og 1679 af the Dutch East India Company.
Bygningen fungerede i starten som en maritim
forsyningsstation og fra 1678 var det centrum for civilt,
administrativt og militært liv på The Cape, indtil det
urbane område voksede, og operationer begyndte andre
steder. I dag er bygningen militært hovedkvarter for The
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Cape og er åben for besøgende, der gerne vil vide mere
om dets historie.

The Bo Kaap
Beliggende i skyggen af Signal Hill er Bo Kaap et
fascinerende og livligt område, der blev en del negligeret
under Apartheidstyret. Også kaldet Malay-kvarteret er
området karakteriseret ved de mangefarvede huse, de
stejle brostensbelagte gader og den eksotiske,
malaysiske kultur. Et absolut must at se.

South African Museum
For de, der elsker historie, vil The South African Museum
være en lækkerbidsken med sin fine udstilling om livet i
Sydafrika gennem mange tidsaldre. Her er flere
udstillinger såvel som et Planetarium. Museet ligger i
Company Gardens, som også huser parlamentet. Smukke
græsplæner, skyggefulde stier, fiskedamme, statuer af
tidl. ledere og masser af nysgerrige egern er bare en del
af de smukke Company Gardens.

Cape Towns strande
Man har ikke været i Cape Town, hvis man ikke har
oplevet byens fantastiske strande som f.eks. Clifton
Beach og Camps Bay. Disse ligger langs 'the Atlantic
Seaboard', der strækker sig helt fra Victoria & Albert
Waterfront til Houts Bay. Strandene er helt ideelle til
solbadning og forskellige vandsportsaktiviteter. OBS!
Vandet ser utroligt indbydende ud, men kan være meget
koldt, selv i sommermånederne.

Signal Hill
Signal Hill er et betydende landemærke, hvorfra de
historiske 'Noon Guns' affyres. Det er to kanoner, der
hver dag kl. 12.00 siden 1806, har affyret skud fra Signal
Hill. Dette 'tidssignal' er en af Cape Towns ældste aktive
traditioner. Signal Hill danner 'kroppen' til den
nærliggende Lions Head bjergtop. Man kan vandre på
Signal Hill og belønnes med en flot udsigt over Table Bay,
Cape Town og Atlanterhavet. Flere familievenlige picnic
spots.

Turen inkluderer: Entré til South Africam Museum,
transport, engelsktalende guide/chauffør
Turen inkluderer ikke: Frokost, tur med kabelbane,
personlige udlæg/omkostninger

Resten af dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Halvdags byrundtur i Cape Town
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 13: Cape Town |
Heldagsudflugt til Cape
Point
Efter morgenmaden bliver I afhentet på hotellet, for der
er arrangeret en heldagstur til Cape halvøen helt ned til
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Cape Point. En heldagstur, der giver jer en bred vifte af
seværdigheder, der tilsammen danner essensen af
Cape-halvøen:

Køretur på Chapman's Peak. 9 km lang og 114
sving. Smuk tur med mulighed for at spotte hvaler
og delfiner.
Det spektakulære syn af Cape Points knejsende
klipper, fyrtårnet, som er placeret 238 moh og
naturparken med mere end 250 fuglearter og
andet dyreliv inkl. bavianer
Cape of Good Hope med bl.a. dyreliv og
monumenter til ære for to kendte eventyrere:
Vasco da Gama og Bartolomeu Dias
Jackass pingviner ved Boulders Beach i Simon's
Town

Turens højdepunkter:

Clifton & Camps Bay
Strandene Clifton og Camps Bay er to fantastiske
strande, der byder på hvide sandstrande og klart,
azurblåt vand; strande, som er meget populære blandt
lokale som turister. Nyd den livlige atmosfære på Camps
Bay Strip, som er fyldt med gode restauranter, barer, The
Bay Hotel, palmer og lejlighedsvis gadeunderholdning.

Hout Bay & Seal Island Boat Trip
Den lille fiskerlandsby Hout Bay kaldes ofte for 'The
Republic of Hout Bay' af Cape Towns indbyggere og
giver let én følelsen af at være i en total isoleret by. En

smuk strand, lækker frisk fisk fra havet, Bay Harbour
markedet og masser af restauranter, gør Hout Bay til et
sted, som skal besøges. I har muligheden for at besøge en
sælkoloni på Duiker Island. Her findes en koloni på flere
tusinde af sæler. Er det noget, I vil, er det for egen
regning. Nær Hout Bay ligger vejen Chapman's Peak. En
9 km lang scenisk vej med hele 114 sving. Her er der flere
flotte udsigtspunkter. Hold udkig efter hvaler og delfiner.
I kunne være heldige!

Cape Point/Cape of Good Hope
Cape Point/Cape of Good Hope er en af Sydafrikas mest
beundrede og besøgte turistattraktioner. Det helt
særlige naturreservat, der ligger her, er et af Sydafrikas
mest berømte landemærker, og med god grund.
Beliggende helt ude på spidsen af klippen, rækker
naturreservatet over rå klipper, unik flora og fauna og
enorme åbne vidder. Her finder I mere 250 forskellige
fugle, bavianer, bukke og den særlige Cape Mountain
Zebra. Cape of Good Hope har set berømte eventyrere
som Vasco da Gama og Bartolomeu Dias; sidstnævnte
opdagede Cape Point i 1488.

Penguin Colony & Simon's Town
Et besøg ved Boulders Beach er noget, I ikke sådan
glemmer. Her kan I nemlig svømme med pingviner. Her
finder I en større koloni på hele 3000 dyr. Simon's Town
er hovedsædet for den sydafrikanske flåde og har
generelt en charmerende atmosfære og en farverig
historie. Her finder I, udover et livligt havneområde, to
museer: The Warrior Toy Museum og The South African
Navy Museum. På afstand kan I se fregatter og



Rovos Rail. Fremragende faciliteter og højt gastronomisk niveau

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

undervandsbåde, der tilhører den sydafrikanske flåde.
OBS! Hvis I gerne vil interagere med pingvinerne, er der
et mindre 'conservation' gebyr: 150 rand for voksne og
75 rand for børn.

Kalk Bay
Den lille sjove kystby Kalk Bay løber langs med
hovedvejen Main Road med False Bay på den ene side og
bjergene på den anden. Langs
med Main Road ligger en lang række butikker, lige fra
antikforretninger til tøjbutikker, brostensbelagte gader,
antikvariater, bagerbutikker, den berømte Brass Bell
restaurant og meget, meget mere. Byen er et glimrende
sted til at spotte hvaler i sæsonen, som er fra juni til
november.

Muizenberg
Muizenberg er et verdensberømt surfersted, hvor folk
fra alle lag af samfundet nyder havets bølger. På
stranden finder I en række kendte, farverige
strandhytter og mange restauranter og surferbutikker.
Der er personer dedikeret til at holde udkig efter hajer.

Efter udflugten sættes I af på jeres hotel. Resten af dagen
er på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt til Cape Point
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 14: Cape Town |
Heldagsudflugt til
vinlandet
Efter morgenmaden bliver I afhentet på hotellet for
endnu en udflugt. I dag gælder det en heldagstur til
vinlandet, som ligger lidt øst for Cape Town. Her venter 3
skønne vinbyer: Stellenbosch, Franschhoek og Paarl på
jeres besøg. Byer, hver med deres karakteristika og
særlige vine. Her skal I naturligvis smage på de skønne
sydafrikanske vine og se og opleve den specielle
arkitektur fra Boer-tiden, som især vingårdene er
eksponenter for. Hertil kommer et par historiske
indspark, som kompletterer den totale oplevelse. Glæd
jer til en oplevelsesrig og spændende udflugt.

Stellenbosch
Udflugten begynder rigtigt i vinområdet ved
Stellenbosch, blot 30 min. kørsel udenfor Cape Town.
Her mødes I af et storladent landskab, som er helt
forskelligt fra det, I oplevede i går på Cape halvøen. Her
bliver I introduceret til forskellige druesorter som
Chenin Blanc, Shiraz og den unikke sydafrikanske
Pinotage. I kommer også til at høre om Méthode Cap
Classique, der er en metode til at lave mousserende vin;
en vin, der efter sigende kan hamle op med de bedste
franske champagner.
Stellenbosch er en lille, men meget livlig by med et kendt
universitet og talrige aktiviteter som vinkælderture,
vinsmagninger, museer, gallerier og jordbærplukning. I
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har mulighed for at købe de vine, som I præsenteres for.

Franschhoek
Fra Stellenbosch går turen til Franschhoek, en vinelskers
drømmedestination - også kendt som 'The French
Corner'. Byen er er gammel Huguenot landsby med
talrige gader og gårde med franske navne. Ingen tvivl om,
at mange kan føle, at de er i Frankrig på blot en helt
anden tid, men de fleste bliver helt sikkert blæst bagover
af byens charme og det ellers fredelige landskab. Også
her skal I smage på regionens delikatesser, oste og fine
vine. Et højdepunkt her er en unik tur med en sporvogn,
der kører jer gennem de smukke vinmarker med udsigt til
et bjergtagende natursceneri og prisvindende vingårde.
Guiderne er flydende i engelsk og fransk!

Drakenstein Prison
Mellem Franschhoek og Paarl ligger Drakenstein, også
kendt som Victor Verster fængsel. Dette fængsel er
berømt, fordi det var her, at Nelson Mandela tilbragte de
sidste 14 måneder af sit fængselsophold med at
reklamere imod Apartheid, hvorefter han forlod fængslet
som en fri mand i februar 1990! Her får I at se en stor
statue af Nelson Mandela med hævet pegefinger, ikke i
vrede, men som den velkendte gestus symboliserende
modstand, normalt ledsaget af frihedssloganet 'Power to
the People'.

Paarl
Turen rundt i det fantastiske vinland slutter i Paarl, som
vil give jer en fin indsigt i Afrikaaner kultur og tradition.
Dette område er også kendt for 'Pearl Mountain eller

'Paarl Rock', som er en enorm granitklippe formet af tre
afrundede klippefremspring. Klippen sammenlignes ofte
med Uluru i Australien. I Paarl møder I en masse
vingårde, den berømte Spice Route, Taal monumentet
(som er monumentet for Afrikaaner sproget),
kaffebutikker, bryggerier og meget andet. I besøger
naturligvis vingårde og smager på gode vine.

Bemærk! Hvilke vingårde, der besøges, vil variere efter
ugedag og årstid.

Efter turen rundt i vinlandet sættes I af på jeres hotel.
Resten af dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt til vinlandet
udenfor Cape Town
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 15: Cape Town | En
dag på egen hånd
Nu skulle I gerne have fået et godt indtryk af Cape Town
og området omkring byen. I dag er en dag på egen hånd
til oplevelser. Måske har I bare lyst til at slappe af ved
poolen på hotellet eller shoppe lidt rundt i Sea Point. Hvis
ikke, kan vi nævne nogle yderligere muligheder for
oplevelser:
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Tur til Tabel Mountain
Nyde Afternoon Tea på Mount Nelson Hotel
Udflugt til Robben Island
Besøg ved Victoria & Albert Waterfront
Besøg ved det olympiske stadion ved Green Point

Table Mountain
Tabel Mountain ligger som en vogter over byen og er
med sit ikoniske udseende Cape Towns landemærke.
Udsigten fra toppen kan være lidt blæsende, men på en
klar dag helt uimodståelig og bjergtagende. Man kan
komme til den flade top på flere måder, men hvorfor ikke
tage kabelbanen fra Upper Tafelberg Road. I kan tage
den gratis MyCiti Shuttle Service fra Lower Tafelberg
Road, nær Kloof Nek Road. Den kører op til Upper
Tafelberg Road og stopper ved kabelbanen. Alternativt
kan I tage en Hop-on Hop-off bus og stå af ved
kabelbanen, når bussen kommer der.

Mount Nelson Hotel
Mount Nelson Hotel er Cape Towns fine, gamle dame og
stammer helt tilbage fra begyndelsen af det 19.
århundrede. En oase af ro midt i Cape Towns bankende
hjerte. Et bjergtagende Hideaway med en
stjernespækket historie og en fantastisk beliggenhed og
udsigt til Table Mountain. Et besøg på hotellet er næsten
et must, det være sig for en drink eller måske for at nyde
hotellets fornemme High Tea. Hotellets signifikante
lyserøde farve symboliserer fred.

Victoria & Albert Waterfront

The V&A Waterfront er Cape Towns livlige havnefront
med masser af restauranter, caféer, barer, butikker,
hoteller m.m.
Et af Cape Towns største attraktioner og leder med sin
arkitektur og design tankerne hen på tidligere tiders
aktiviteter i havneområdet.
En stor del af charmen er måske netop blandingen af
kommerciel havn og underholdningscentrum.

Vidste du?
Dragetræet, som er plantet ved siden af klokketårnet, er
fra de kanariske øer. Dette, mere end 100 år gamle træ,
er et af de største af sin art i Cape Town. Man mener, at
træet blev plantet af en sømand, der kom forbi Cape
Town, og tidligere var saften fra træet et populært
middel mod dysenteri og diarré.

Robben Island
Robben Island ligger 12 km. vest for Cape Town. I mange
tusinde år blev øen beboet af lokale folk, lige indtil
hollænderne slog sig ned i Cape provinsen i midten af
1600-tallet. Siden da har øen fungeret som fængsel for
mange prominente personer, herunder Nelson Mandela.
Øen blev brugt til at isolere politiske modstandere,
sociale udskud og andre uønskede personer. Et besøg her
er absolut anbefalelsesværdigt. Man kan dog ikke bare
selv tage til øen. Øen kan kun besøges med er organiseret
tur, som afgår fra The Nelson Mandela Gateway ved The
Victoria & Alfred Waterfront.

Nyd dagen på egen hånd. Uanset hvad I beslutter at gøre,
venter en dag med endnu flere oplevelser.
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 16: Cape Town |
Hjemrejse
Det er sidste dag i Sydafrika og Cape Town. I checker ud
fra hotellet efter morgenmaden, for om formiddagen
hentes I på hotellet af jeres private transfer fra hotellet
til lufthavnen i Cape Town. Omkring middagstid er der
afgang for flyrejsen mod Danmark, og der er et enkelt
flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og
forplejning ombord på flyet

Dag 17: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark efter et mageløst eventyr i
Sydafrika, hvor alt har været i flot kvalitet: Indkvartering,
oplevelser, gastronomi, historie og kultur. Det vil være
en rejse, der sætter varige minder hos jer.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
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Rejseperiode 01. januar - 30. april  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
48.398,00 DKK

Rejseperiode 01. maj - 22. juni  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
45.498,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 30. september  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
47.998,00 DKK

Rejseperiode 01. oktober - 10. december  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
50.898,00 DKK

Rejseperiode Jul & nytår  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
Kontakt os
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Hoedspruit // Cape Town - Danmark
t/r inkl. skatter og afgifter

Transfer fra Hoedspruit lufthavn til Shiduli Private
Game Lodge

5overnatninger på Shiduli Private Game Lodge

Fuld forplejning på Shiduli Private Game Lodge.
Eksklusiv drikkevarer foruden te og kaffe

3morgen Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve eller morgen vandre safari på lodgens eget
område

4eftermiddags Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve

Heldagssafari i Kruger National Park

Heldagstur på Panorama Route med medbragt
morgenmad inkl. transport til hotellet i Pretoria.

"Gate Fee & Conservation Levy"

1overnatning på Castello Di Monte eller tilsvarende
i Pretoria.

Transfer fra hotellet i Pretoria til Rovos Rail
stationen.

4dage / 3 nætter Rovos Rail journey fra Pretoria til
Cape Town i Pullman suite inkl. måltider,
drikkevarer og udflugter på turen

Transfer fra Cape Town stationen til Winchester
Mansions

5nætter på Winchester Mansions inkl. morgenmad.

Halvdags byrundtur i Cape Town

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Frokost på dagen, hvor I har heldagsudflugt til
Kruger og på heldagsturen på Panorama Route

Sundowner-drinks på eftermiddags Game Drives

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/togrejser/safari-i-sydafrika-rovos-rail-cape-town-73284?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togrejser/safari-i-sydafrika-rovos-rail-cape-town-73284%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
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                Bestil                

Heldagstur til Cape Point inkl. entré til Cape of Good
Hope Nature Reserve, transport og engelsktalende
chauffør/guide

Heldagstur til vinlandet inkl. entré, 3 vinsmagninger,
ostesmagning, 'Cellar tour', professionnel guide,
opsamling/afsætning på hotellet, høretelefoner til
guidens præsentation, WiFi ombord

Transfer fra Winchester Mansions til lufthavnen i
Cape Town

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/togrejser/safari-i-sydafrika-rovos-rail-cape-town-73284?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togrejser/safari-i-sydafrika-rovos-rail-cape-town-73284%3E

