
Cape Town, vinlandet & safari i
privat game reserve

Cape Town, vinlandet & safari i
privat game reserve

24.498,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage

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

da

En fantastisk Afrika-rejse, der kombinerer Sydafrikas 3 største
attraktioner: Vidunderlige Cape Town, det verdensberømte
vinområde og en eksklusiv safarioplevelse i et privat
safarireservat nær Krugerparken. Man siger ofte, at det bedste
på kloden mødes i Sydafrika. Det kan man kun være enig i.
I får fascinerende storby, bragende flot natur, smukke strande,
gammel europæiske kultur og historie, dyreoplevelser i
verdensklasse og indkvartering, der emmer af historie, kultur og
kvalitet. En rejse med det bedste af Sydafrika til en forrygende
god pris.

Cape Town med V&A Waterfront, Bo Kaap &
Taffelbjerget

Cape Point med vild natur, pingviner & kulørte
badehuse

Ophold i historiske Stellenbosch med Cape Dutch
arkitektur

Det mageløs vinland med Stellenbosch, Paarl &
Franschhoek

Privat heldagstur i vinlandet med vinsmagning

Suveræn safari i privat safarireservat med Big 5



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Sydafrika
Der er afrejse fra Danmark med fly mod Sydafrika. Der er
flyskifte undervejs. Slutmålet er Cape provinsen i det
sydvestlige Sydafrika, hvor Cape Town byder jer
velkommen i morgen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Cape
Town
Der er ankomst til Cape Town i løbet af dagen. Bagagen
modtages, og i ankomsthallen venter en chauffør/guide,
som skal sørge for jeres private transfer til hotellet i Cape
Town. I skal de næste 4 nætter bo på det dejlige
Winchester Mansions, som ligger skønt i det fashionable

Sea Point område med udsigt til havet og kun kort
afstand til Cape Towns største attraktioner.

Resten af dagen er på egen hånd til at slappe af på
hotellet og nyde de eksotiske omgivelser og det
vidunderlige spektakel, som omgiver hotellet med
Taffelbjerget i baggrunden og det mægtige Atlanterhav i
forgrunden. Gå en tur langs med havnepromenaden i Sea
Point og bliv fortrolig med de nære omgivelser.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 3: Cape Town |
Heldagsudflugt til Cape
Point
Nyd morgenmaden for mellem kl. 08.00 - 09.00 bliver I

/afrika/sydafrika/winchester-mansions


Cape Point
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afhentet på hotelle for dagens heldagstur til Cape
halvøen - helt ned til den yderste spid, Cape Point.
Heldagsturen, som er sammen med andre gæster, giver
jer en bred vifte af seværdigheder, der tilsammen danner
essencen af Cape-halvøen som bl.a. (udflugten kan mod
et tillæg i prisen foretages i jeres eget, private regi. Hør
nærmere):

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

I får udleveret hovedtelefoner, så I bedre kan høre
guiden fortælle.

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

såvel lokale som blandt 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. 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 med
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 end 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



Clifton Beach i Cape Town
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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
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, forventeligt
mellem kl. 17.00 og 18.00. Resten af dagen er på egen
hånd.

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

Dag 4: Cape Town | På
egen hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. En hel dag i Cape Town
på egen hånd til oplevelser lige efter jeres hoved. Cape
Town har utroligt meget at byde på, og herunder har vi
listet/beskrevet nogle af de attraktioner, som kunne
være interessante at se nærmere på:

Cape Towns største seværdigheder:

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
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



Rådhuset i Cape Town
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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. Et tilløbsstykke i forbindelse med solnedgang.

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,
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hoteller m.m. En af Cape Towns største attraktioner og
leder med sin arkitektur og sit design tankerne hen på
tidligere tiders aktiviteter i havneområdet. En stor del af
charmen er måske netop blandingen af at være
kommerciel havn og samtidig 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 flotte oplevelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 5: Cape Town | På
egen hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. En hel dag i Cape Town
på egen hånd til oplevelser lige efter jeres hoved. I har
måske ikke nået igennem alle forslagene under dag 4, i så
fald er det oplagt at bruge dagen på nogle af disse.
Alternativt kan vi foreslå to andre, lidt anderledes
oplevelser, som begge ligger i samme retning udenfor
Cape Town.

Hvalsafari ved Hermanus
Hermanus er en eftertragtet og fashionabel kystby lidt
øst for Cape Town. Udover at være et lidt up-scale
sommerferieområde er Hermanus området kendt for at
kunne spotte hvaler i sæsonen fra juli til november
(bedst fra september til november). I den periode dukker
den sydlige rethval op for at parre sig og for at kælve.
Langs med kysten er der etableret gangbroer, hvorfra
man kan iagttage hvalerne, nogle steder bedre end andre.
Et af de mest populære steder at spotte hvalerne er ved
Siever's Point, som er nærmest til det sted, hvor hvalerne
rigtig tumler rundt og leger. Vil man rigtig tæt på
hvalerne, kan man tage en hvalsafari med båd fra
Hermanus.

Dykke med hvide hajer i Gaansbai
Ikke langt fra Hermanus, ca 40 km., ligger byen Gaansbai,
hvor man siden 1995 har kunnet dykke med hajer, og
ikke mindst med den store hvide haj. Det er et af de
bedste steder i verden at kunne gøre dette, så hvis man
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er til en mavekildrende oplevelse, så må dette være
sagen.

Nyd dagen på egen hånd. Uanset hvad I beslutter at gøre,
venter en dag med endnu flere oplevelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Winchester Mansions i Classic værelse

Dag 6: Cape Town -
Stellenbosch
Efter en dejlig morgenmad bliver I om formiddagen
hentet på jeres hotel i Cape Town, og turen går nu til
endnu et fantastisk naturområde i Sydafrika, nemlig
vinlandet, der ligger lidt øst for Cape Town. Området er
ikke blot et utroligt smukt naturområde, men det er også
her, at man finder nogle af verdens bedste vingårde, som
producerer vin i den absolutte topklasse.

I er fremme på jeres dejlige boutiquehotel i Stellenbosch
omkring middagstid, og der går evt. lidt tid, inden jeres
værelse er klart. I skal bo de næste 2 nætter i idylliske og
historiske Stellenbosch. Resten af dagen er på egen hånd.
Vi anbefaler, at I får lidt frokost eller går en lille tur i den
charmerende bykerne. I gåafstand fra jeres hotel finder I
museer, kunstgallerier, restauranter, cafeer og et
indkøbscenter.

Stellenbosch
Stellenbosch ligger i hjertet af vinlandet og er Sydafrikas
næstældste by. Byen blev grundlagt i 1685, efter at
området 6 år før i 1679 var blevet udpeget af
hollænderen Simon van der Stel se Bos (heraf senere
navnet Stellenbosch), som et godt sted at etablere en
bosættelse/by. Stellenbosch er i dag kendt for sin
naturskønhed, sine smukke egetræsomkransede gader,
sin unikke Cape Dutch arkitektur, sin generelt
fascinerende historie og kultur og naturligvis for sit
vinområde og sine vinruter.

Stellies, som byen populært kaldes, er en universitetsby,
så på trods af den gamle historie, emmer byen af
ungdommeligt liv og stemning. Man siger, at man er ikke
en fuldgyldig 'matie' (Stellenbosch student), før man er
blevet kysset på The Avenue, og før et agern er faldet
ned i hovedet på én. Chancen for begge ting er
overordentlig stor.

Omgivet af vinmarker til alle sider, er byen fuld af
hoteller, vinbutikker, caféer, restauranter, butikker,
kunstgallerier og museer. Stellenbosch er ganske lille, så
det er let at opleve byen til fods.

Vinruterne i Stellenbosch - de største og ældste i landet -
omfatter mere end 200 vinproducenter i regionen.
Ruterne er inddelt i 5 områder: Greater Simonsberg,
Bottelary Hills, Stellenbosch Valley, Stellenbosch Berg og
Helderberg, hver med deres egne unikke vine, klimatiske
betingelser og charme.
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Gæster, der gerne vil se noget ud over det vanlige, skulle
besøge Kayamandi Township.

Stellenbosch kan byde på mange rigtig gode
restauranter, men mange af dem ligger på vingårdene.
Inde i selve Stellenbosch by kan vi anbefale De
Warenmarkt Food Emporium, en god restaurant
beliggende i en bygning fra det 18. århundrede på hjørnet
af Ryneveld og Plein St. Et alternativ kunne være
restauranten på jeres hotel, 'Stellenbosch Kitchen', med
helt ny menu efter nylig renovering.

Nogle af byens største attrationer:

Dorp Street, byens mest historiske gade
De Braak, historisk plads med smukke gamle
bygninger bl.a. St. Mary's Church fra 1852 og
Rhenisch Mission Church
Grosvenor House, museum i bygning fra 1782
University Museum
Village Museum med huse fra perioden 1709 -
1850
Vingårdene Spier, Vergelegen og Warwick Estate

The Stellenbosch Hotel
The Stellenbosch Hotel er beliggende i centrum af
historiske Stellenbosch i en historisk bygning fra
slutningen af det 16. århundrede. Bygningen er således
erklæret for at være et nationalt monument.

Hotellet er et unikt, klassisk boutiquehotel med masser
af autenticitet fra de gamle bygninger og masser af 'Old

World Charm' og hygge i værelser og fællesområder,
samtidig med at hotellet rummer alle moderne
bekvemmeligheder. Hotellet er bygget på et stykke land,
givet af guvernør Simon van der Stel mellem 1692 og
1701. Bygningen blev renoveret i 1987, og hotellets
indretning er nyligt renoveret med bl.a. ny restaurant til
følge.

Hotellet byder således på den ny restaurant Stellenbosch
Kitchen, som serverer velsmagende retter baseret på
økologi/bæredygtighed og lokale ingredienser.
Restauranten har borde både indenfor som udenfor,
hvilket er ideelt, så man selv kan vælge, om det skal være
en mere eller mindre formel middag/spisning.
Stellenbosch Kitchen bruger en såkaldt 'Josper Coal
Oven' ifm. madlavningen.

I indkvarteres i et Classic værelse med King, Queen eller
Twin Size senge. Værelset har bl.a. badeværelse en-suite,
mini bar, telefon, sikkerhedsboks, fladskærms-TV og A/C.
Alle værelser har samme faciliteter, men generelt design
og indretning kan variere fra værelse til værelse.

Et rigtig godt hotel lige midt i Stellenbosch' herligheder.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: The Stellenbosch Hotel i Classic værelse
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Dag 7: Stellenbosch |
Heldagstur i vinlandet
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag skal I ud og opleve
alt det, som vinlandet er kendt for. I skal besøge nogle af
de mest populære vindistrikter, som er Stellenbosch,
Paarl og Franschhoek. I starter i Stellenbosch, hvor I bor.
Her kommer I rundt til bl.a.

Historiske Dorp Street
Dorp Street er en skøn gade i Stellenbosch med alt det,
som er essensen af Stellenbosch. Gadens mange
skyggefulde egetræer, den smukke Cape Dutch
arkitektur på de gamle huse og masser af hyggelige
restauranter, caféer og butikker. Her får I al den 'Old
World Charm', som tænkes kan. Dorp Street er en af de
længste gader i hele Sydafrika med gamle, historiske
huse.

Historiske De Braak
De Braak er byens centrale plads og har gennem
århundreder været skueplads for masser af større
begivenheder, det være sig sociale, militære og
sportslige. Pladsen er nationalt monument, og rundt om
pladsen finder I flere historiske bygninger, der ligeledes
er nationale monumenter: St. Mary's Church og Rhenisch
Mission Church. På visse tidspunkter har man kaldt
pladsen for 'Dronningens Plads', 'Kongens Plads' og
'Adderley Plads'. Pladsen ligger nær Dorp Street.

Der vil være tid til, at I kan gå rundt i byen på egen hånd,

inden der fortsættes til en vingård i Stellenbosch med
vin- og ostesmagning.

Efter Stellenbosch går turen videre til endnu et fantastisk
vinområde, Paarl.

Paarl
Turen rundt i vinområdet ved Paarl vil give jer en fin
indsigt i ikke blot vin og vinmarker, men også i Afrikaaner
kultur og tradition. Dette område er ligeledes kendt for
'Pearl Mountain eller 'Paarl Rock', som en 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.

Fra Paarl går turen videre mod den tredje vinby,
Franschhoek. På vejen gøres der stop ved Drakenstein
Prison.

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 med den velkendte gestus symboliserende
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modstand, normalt ledsaget af frihedssloganet 'Power to
the People'.

Franschhoek
Franschhoek, som er enhver vinelskers
drømmedestination, er 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 dog 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. I
Franschhoek ligger Huguenot Memorial. Det er muligt
mod egen betaling (ZAR 80) at besøge mindesmærket.
Men mindesmærket kan også ses fra vejen, hvorfor det
måske ikke er umagen værd. Guiderne er flydende i
engelsk og fransk!

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

Der vil være mulighed for at købe lidt frokost undervejs
for egen regning. I vil forventelig være retur på jeres
hotel kl. 17.00. Resten af dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt til vinlandet
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: The Stellenbosch Hotel i Classic værelse

Dag 8: Stellenbosch -
Shiduli Private Game
Lodge
Efter en tidlig morgenmad på hotellet bliver I hentet og
kørt til lufthavnen i Cape Town. I flyver nu fra Cape
Town til Hoedspruit lufthavnen ved Kruger National
Park. 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 3 nætter. Der er ca. 55 km. til lodgen, og
turen tager knap 1 time. I er fremme først på
eftermiddagen. Ved ankomst til lodgen er der straks
frokost, da frokosten slutter kl. 15.00.

Efter frokosten er det snart tid til jeres første Game
Drive i det 9.000 ha. store private Karongwe
safariområde, hvor der naturligvis kan ses de berømte
Big Five, og hvis I er heldige The Big Seven (som er Big
Five + gepard og vilde hunde). Alt efter tid på året starter
dette Game Drive enten kl. 15.30 eller kl. 16.00.

I er tilbage på lodgen godt 3 timer senere, og snart er
middagen klar. På vejen tilbage til lodgen gøres der et
stop i vildmarken for at nyde en Sundowner, mens de
første safarioplevelser bundfældes, og den særegne duft
af den afrikanske vildmark indsnuses.

Shiduli Private Game Lodge
Shiduli Private Game Lodge er en lille safarilodge i



Game Drive i Karongwe Game Reserve inkl. obligatorisk Sundowner
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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,
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: Morgenmad i Stellenbosch, frokost
og middag i Shiduli
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 9: Shiduli 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
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,

/afrika/sydafrika/shiduli-private-game-lodge
/afrika/sydafrika/shiduli-private-game-lodge


Game Drive i Karongwe Game Reserve
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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.

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

Dag 10: Shiduli 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
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



Der er næsehorn i Karongwe Game Reserve, både det hvide og det sorte (det sjældne)
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Dag 11: Shiduli Private
Game Reserve -
Hoedspruit -
Johannesburg - Danmark
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
de sidste par timer, inden det er tid til at sige farvel til det
fascinerende område og begive jer til lufthavnen i
Hoedspruit, hvorfra I flyver mod lufthavnen i
Johannesburg.

I har nogle timer i lufthavnen i Johannesburg inkl. et
flyskifte, og ud på aftenen flyver I mod Danmark. Der vil
være et flyskifte undervejs mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad på lodgen og
forplejning ombord på flyet

Dag 12: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Januar - april  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
26.198,00 DKK

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

I delt dobbeltværelse
24.498,00 DKK

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

I delt dobbeltværelse
27.098,00 DKK

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

I delt dobbeltværelse
26.498,00 DKK

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

I delt dobbeltværelse
Kontakt os

Venligst kontakt os for børnepriser, eneværelsespriser eller hvis I er flere som rejser sammen.

Tilkøbsmulighed:
Billet til Robben Island pr. person kr. 350,-. Prisen inkluderer færge til/fra Robben Island og en busrundtur på øen,
hvor gæsterne kommer rundt til de forskellige historiske steder. Turen varer i alt ca. 4 timer.



Hvad er inkluderet i prisen?
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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 - Cape Town inkl. skatter og afgifter

Transfer mellem lufthavnen i Cape Town og hotellet
i Cape Town

4nt. på Winchester Mansions i classic værelse inkl.
morgenmad

Heldagstur til Cape Point inkl. guide som beskrevet i
programmet med følgende stop på turen: Clifton &
Camps Bay, Twelve Apostles Mountains, Hout Bay,
Chapman's Peak Drive, Noordhoek, Cape of Good
Hope Nature Reserve, Cape Point, False Bay,
Penguin Colony (Tilkøb), Simon's Town, Muizenberg
& Constantia. Heldagsturen inkluderer afhentning
og aflevering på jeres hotel i Cape Town, entre til
Cape Point Nature Reserve, professionel guide,
hovedtelefoner så man bedre kan høre guiden.

Transfer mellem Cape Town og Stellenbosch

2nætter på The Stellenbosch Hotel i classic room
med morgenmad

Heldagstur i vinlandet inkl. guide som beskrevet i
programmet. Heldagsturen inkluderer afhentning og
aflevering på jeres hotel i Stellenbosch, entreer, 3 x
vin smagning, 1 x ostesmagning, 1 x vin kælder tur,
hovedtelefoner så man bedre kan høre guiden.

Transfer mellem Stellenbosch og lufthavnen i Cape
Town

Fly Cape Town - Hoedspruit inkl. skatter og afgifter

Transfer mellem lufthavnen i Hoedspruit og Shiduli
Private Game Reserve

3nætter på Shiduli Private Game Reserve i luxury
Suite med helpension og med aktiviteter. Opholdet
på Shiduli Private Game Reserve inkluderer: Alle

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning med mindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Frokost og entre til Penguin Colony på
heldagsturen til Cape Point

Frokost og entre til Huguenot memorial på
heldagsturen i vinlandet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/rundrejser/rundrejse-i-sydafrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-vildtreservat-73648?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/rundrejser/rundrejse-i-sydafrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-vildtreservat-73648%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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                Bestil                

måltider, te, kaffe og snacks, indkvartering, morgen
og eftermiddags safari i åbne Land Rovers, en drink
på hver eftermiddagssafarien som er en øl, vin eller
sodavand

Transfer mellem Shiduli Private Game Reserve og
lufthavnen i Hoedspruit

Fly Hoedspruit - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/rundrejser/rundrejse-i-sydafrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-vildtreservat-73648?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/rundrejser/rundrejse-i-sydafrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-vildtreservat-73648%3E

