PROPEL AFRICA
Destination Management

Gran Cru’s Vin och safari resa till Sydafrika
(Programförslag till Åsa Magnusson, 121204)
Lördag 9 februari 2013
- Ankomst kl. 21.35 med flight KL597 till Kapstaden där ni blir mötta på flygplatsen av er sydafrikanska guide
som välkomnar gruppen utanför tullfiltret och visar vägen till bussen. Bussfärden går direkt in mot stan och
erat hotell.
- Incheckning på Protea Hotel President (www.proteahotels.com). Detta fyrstjärniga hotell ligger centralt och
bra med ca 10 minuters bilväg till både det berömda shoppingcentret i hamnen, V&A Waterfront och
Kapstadens stadskärna. I bostadsområdet Sea Point, som ligger ett stenkast från hotellet, ligger även ett
flertal trevliga restauranger och butiker med en riktigt lokal känsla. På några minuters gångavstånd från
hotellet ligger havet och ett fantastiskt promenadstråk som sträcker sig flera kilometer längs Atlantkusten.

Söndag 10 februari 2013
- Frukost på hotellet, för att sedan bli upphämtade för en guidad runtur i Kapstaden där vår guide ger oss en
god orientering av staden och dess historik. Vi passerar bl a Company Gardens, Bo-Kaap området (där vi får
lära oss om kryddor, dess historia och religion som i denna muslimska del av staden som är tätt
sammanlänkade). Vi passerar även parlamentet, och Castle of Good Hope. Därefter gör vi ett besök upp på
Taffelberget om vädret tillåter. Den moderna kabinbanan (vars golv roterar!) som går till toppen tar ca 5
minuter och däruppe på över 1000 meters höjd möts vi av en förstummande utsikt i alla väderstreck.

-

Avkoppling/fria aktiviteter på eftermiddagen.
Välkomstmiddag på exotiska Gold Restaurant, en restaurang som bjuder på en måltid med ett antal olika
Afrikanska specialiteter från hela kontintenten och spännnade underhållning. Innan middagen får gästerna
uppleva en Afrikansk teater som handla om en gammal Afrikansk berättelse. En perfekt start på
Afrikavistelsen!
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Måndag 11 februari 2013
- Efter hotellets utmärkta frukost åker vi ut till kåkstäderna för en guidad tur, där vi får lära oss om
kulturskillnaderna i landet och se hur stor del av landets befolkning lever. Vi börjar dagen med ett besök till
District Six Museet. District Six var en gång en blomstrande mångkulturell stadsdel i centrala Kapstaden.
Området var känt för sitt rika kulturliv, framför allt för sin musik, men stadsdelen utgjorde också ett starkt
fäste för motståndet mot apartheid. 1966 förklarades District Six som "vitt område" och apartheidregimens
etniska rensning tog fart. 1980 hade 60 000 människor tvångsförflyttats från District Six och stadsdelen
jämnats med marken.

-

Vi besöker Philani Nutrition Centre. Ingrid le Roux, en svensk läkare, startade 1979 en klinik för undernärda
barn och deras mammor i kåkstaden Crossroads. Kliniken fick namnet Philani som på språket xhosa betyder
”att leva” och ”att bli frisk”. Kliniken har idag växt till att bli sex, fyra i kåkstaden Khayelitsha, en i
Crossroads och en i Brown Farm. En fantastisk och omtumlande upplevelse! Ett levande bevis på att
materiell välfärd inte alltid är receptet för lycka!

-

Vi äter gemensam lunch i kåkstaden Langa där vi får chans att prova maträtter från Xhosa stammen
(Mandelas eget folk) som dominerar Kapprovinsen. Maten serveras av Monica och hennes härliga mamma i
ett rum som en gång var deras privata vardagsrum.

-

Väl tillbaka på hotellet är det fria aktiviteter och middag på egen hand.

Tisdag 12 februari 2013
- Frukost på hotellet, sedan väntar bussen på er för en guidad heldagstur söderut längs Kaphalvön, med stopp
på bl a Godahoppsudden och Cape Point.. Godahoppsudden misstas ibland för Afrikas sydligaste udde och
den punkt där Atlanten blir Indiska oceanen. Det är dock Agulhas 15 mil sydöst om Kapudden och
Godahoppsudden som är den sydligaste spetsen på den afrikanska kontinenten och där oceanerna sägs
mötas. Att runda Godahoppsudden var dock en viktig milstolpe för forna tiders sjöfarare, varför den troligen
är den mest kända av Afrikas sydligaste uddar.
-

Gemensam lunch på en fiskrestaurang vid vackra False Bay bukten.
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-

Tillbaka på hotellet på sena eftermiddagen. Kvällen fri för egna aktiviteter och middag på egen hand.

Onsdag 13 februari 2013
- Frukost på hotellet, därefter fria aktivieter hela dagen. Måltider på egen hand

Förslag på några aktiviteter under Kapstadsvistelsen:









Halvdagstur till fängelseön Robben Island, där Mandela satt fängslad under många år
Besök världsberömda Kirstenbosch Gardens, en botanisk trädgård som ligger ca 15 minuter med bil
utanför centrum
Afrikansk marknad (afrikanskt hantverk) vid Green Point Stadium
Sea Points poolområde med fyra olika pooler
Strandliv på Clifton, Camps Bay eller någon av de många stränderna längs med False Bay kusten
Besöka World of birds i Hout Bay eller åka båt från hamnen till sälkolonin i Hout Bay
Besök på Two Oceans Aquarium (visar livet i vattnet kring Kapstaden), SA Museum (äldsta och
största i landet, naturhistoriskt) och The Castle (Sydafrikas äldsta byggnad, militärmuseum, användes
bla som fängelse och militärbas)
Golf, surfing, sandboarding, havskajaking, dykning, abseiling är några av de många aktiviteterna som
finns nära Kapstaden

Torsdag 14 februari 2013
- Efter frukosten är det utcheckning. Vi åker västerut (ca 50 min) mot inlandet för guidad heldagstur ute i de
vackra vindistrikten. Ett oerhört vackert område med över 200 vingårdar inom en timmes bilresa!
- Vårt första stopp blir Paarl. Här finns bland annat Afrikaans Language Monument, det enda
språkmonumentet i världen, rest 1975. Här kommer vår guide att berätta mer om Paarl och dessa vackra
omgivningar.
- Nästa stopp blir den svenskägda vingården Tempel Wines (www.tempelwines.co.za )som drivs av makarna
Alf och Marie Ljungqvist. Här är man helt specialicerade på Sydafrikas enda egna druva, Pinotage. Av den
gör man idag två kommersiellt lanserade vita pinotager (blanc de noir).

-

Vi åker sedan vidare till den trevliga vingården Spier. Här har vi en vinprovning följt av lunch.
Vi äter en gemensam picknicklunch i skuggan på en av vingårdens stora, mjuka grästmattor.
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-

Därefter är det dags att besöka Waterford Estate (www.waterfordwines.com ). Waterford är inte bara kända
för sin prisvinnande Chardonnay, utan även för sin chokladtillverkning. Här får vi uppleva en kombinerad
choklad/vinprovning som lockar fram nya smaker.
Efter vinprovningen är det dags för incheckning på fyrstjärniga Stellenbosch Lodge Country Hotel
(www.stblodge.co.za) som är beläget i utkanten av Stellenbosch och ligger granne med vingården
Blaauwklippen Esater. Med hotellets Cape Vernacular arkitektur och med utsikt över vingårdar och den
vackra bergskjedjan får man en riktigt känsla av sydafrikas historia.

-

Kvällen är fri till egna aktiviteter och middag på egen hand.

Fredag 15 februari 2013
- Frukost på hotellet. Därefter heldag och kvällen i vindistriktet.
- På morgonen får vi en guidad tur av din lilla byn Stellenbosch. Här besöker vi stadens museum och
promenerar runt bland vitputsade hus, gamla ekträd och torg kantade av små butiker och caféer.
- Vi påbörjar dagens vinprovning på Boekenhoutskloof vingård, som är känt för deras fascinerande dessertvin
Noble Late Harvest. Ligger också väldigt vackert i utkanten av ”Världens vackraste vindal”.
Boekenhoutskloof betyder bokeksravinen och 1993 köptes gården och de nya ägarna genomförde ett
omplanteringsprogram med stor entusiasm.

-

-

Efter vinprovningen är det ett lunch på vingården Backsberg. Lunchen består av helgrillat lamm som
serveras med goda sallader och rostad potatis.
På eftermiddagen är det guidning i den vackra dalen Franschhoek, som också är känd för att vara Sydafrikas
gourmethuvudstad. Dalen och staden är Sydafrikas "Franska hörna" som Franschhoek betyder. Staden är
omgiven av fina vingårdar och i centrum framträder 1600-talets minnen från hugenotterna. Här, vid floden
Berg slog sig franska protestanter ned efter att blivit fördrivna från sitt hemland. De tog med sig sin kunskap
om vinodling så det var här "allt började "- en industri som idag är en av Sydafrikas viktigaste. Trots mycket
hög och profesionell konkurrens så är dalen fortfarande en av de främsta vinproducenterna i landet. ” The
Huguenot Memorial”, minnesmärket över de franska protestanterna är besöksvärt. Nelson Mandela långa
"frihetsvandring" hade staden som första mål.

Middag serveras på Reuben’s. Reuben’s ligger på huvudgatan i den lilla staden Franschhoek. Restaurangens
kock Reuben Riffel serverar modern Sydafrikansk mat. Reuben’s är rankad som en av Sydafrikas 10 bästa
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restauranger, 2004 framröstad till årets restaurang av Eat Out Magazine, samma år blev Reuben Riffel årets
kock. Reuben’s inredning är enkel men mysig, servicen är super och maten lagas med passion

Lördag 16 februari 2013
- Efter frukosten är det heldagsutflykt till Hermanus och vindistriktet Walker Bay via kustvägen.
- Hermanus är bl a känt för de valar som kommer in i bukten och leker mellan augusti och november varje år.
Har vi tur så kommer vi att få se några av bjässarna även i februari!

-

På förmiddagen besöker vi Bouchard Finlayson (www.bouchardfinlayson.co.za) och gör en vinprovning.
Vingården etablerades i slutet av 1980-talet och specialiserar sig på att tillverka Pinot Noir, Chardonnay och
Sauvingnon Blanc av högsta kvalité.

-

Andra vinprovningen äger rum på Hamilton Russell Vineyards (www.hamiltonrussellvineyards.com) där vi
också får följa med ner i källaren på en guidad tur. Hamilton Russell är mest kända för sin ”terroir”-gjorda
Pinot Noir och Chardonnay, vilket av många anses vara Sydafrikas bästa inom genren.

-

Vi åker vidare till Moggs Country Cooking House för en gemensam lunch. Detta är en familjeägd restaurang
inhyst i en gammal bondgård och är en lokal hemlighet som nu allt fler börjar hitta till, vilket inte är enkelt
om man inte vet exakt var stället är. Dom använder sig bara av lokalt producerade råvaror för att engagera
kommunen.
Kvällen är fri till egna aktiviteter och middag på egen hand.

-

Söndag 17 februari 2013
- Frukost, därefter utcheckning från hotellet.
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-

-

Vi åker västerut mot Oudtshoorn (ca 7 tim). Vi gör ett stopp längs vägen på den populära restaurangen
Country Pumpkin för att avnjuta en god lunch.
Väl framme i Oudtshoorn är det incheckning på trevliga Protea Hotel Riempie Estate
(www.proteahotels.com), hotellboende i separata bungalows i utkanten av staden. Det trestjärniga hotellet
har en pool i sin stora trädgård och en restaurang med cocktailbar.

Oudtshoorn ligger i halvökenregionen Klein Karoo och kallas ”världens fjäder-huvudstad”, då området -har
ett stort antal strutsfarmar vilket är huvudnäringen här.
På kvällen åker vi till en strutsfarm för en guidad tur. Innan middagen får vi veta mer om strutsar och om
hur uppfödningen går till. För den modige går det också bra att prova på strutsridning (!)
Visningen avslutas med en gemensam middag på strutsfarmen, då vi naturligtvis får smaka på den lokala
specialiteten i olika former.

Måndag 18 februari 2013
- Frukost och utcheckning från hotellet.
- Efter frukosten börjar vi dagen med att besöka de vackra droppstengrottorna Cango Caves, där får vi en
guidad tur av en specialist på droppstensgrottor. Cango Caves är världens näst största droppstensgrotta,
totalt 5,3 kilometer rakt in i berget. Det här är en upplevelse ni sent kommer glömma.

-

På eftermiddagen checker vi in på Knysna Hollow Country Estate (www.knysnahollow.co.za). Vackert
beläget i närheten av ”Knysna Lagoon” och omringat av en underbar miljö erbjuder hotellet en avslappnad
atmosfär, perfekt för semesterfirare.

-

Resten av dagen är fri för egna aktiviteter, med lunch och middag på egen hand.

Förslag på aktiviteter i och omkring Knysna







Titta på delfinerna och valarna som leker längs kustlinjen.
Besök en geopardfarm, Knysnas “Elephant Park” eller titta på sjöhästarna i Knysnas lagun.
Besök “The Railway Museum” och lär dig om historien bakom Sydafrikas järnväg.
Det här området är golfarnas paradis. Besök någon av de fantastiska golfbanorna längs kustlinjen.
Shoppa loss i de många unika affärerna i Knysnas egen Waterfront.
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Det finns ett brett utbud av mysiga restauranger, caféer, pubar och pizzerior i och omkring Knysna.

Tisdag 19 februari 2013
- Efter frukosten gör vi en gemensam båtutflykt till Featherbed Nature Reserve (utflykten tar ca 4 tim). Ett
150 hektar stort naturreservat med sitt markanta landsmärke ”The Heads”, vilket är två gigantiska
sandstensklippor som markerar flodinloppet till Knysnas lagun. Vi äter gemensam lunch ute på ”Knysna
Head” följt av sightseeing. Reservatet är ett nationalmonument och hem till ett rikt djurliv.

-

Eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter. Middag på egen hand.

Onsdag 20 februari 2013
- Frukost och utcheckning från hotellet.
- Idag åker vi österut mot vildmarken (ca 6 tim). På vägen stannar vi vid Tsitsikamma National Park
Tsitsikamma betyder ”ställe med mycket vatten” och är ett vidsträckt område med ostörda stränder, mäktiga
berg och uråldriga skogar. I parken finner du de väldiga träden Yellow Wood.
- Vår tur fortsätter sedan österut längs Garden Route till Kariega Game Reserve (ca 1½ tim), ett naturskönt
område på 9000 hektar. Kariega Game Reserve har ett spännnade djurliv med ”the big five”. Reservatet är
dessutom malariafritt. (www.kariega.co.za).
- Vi stannar längs med vägen för lunch.
- Incheckning på 4-stjärniga Kariega River Lodge. I denna lodge bor vi i ”chalets” (stugor) som har tre
hotellrum i vardera med separata badrum för varje par. Alla stugor har ett gemensamt utsiktsdäck över
reservatet och på området finns även en pool, för de som vill kunna svalka sig.
- Gamedrive i solnedgången (safariupplevelser i öppna Land Rovers), därefter gemensam middag tillbaka på
lodgen.

Torsdag 21 februari 2013
- Gamedrive i gryningen, därefter frukost
- Avkoppling på lodgen under dagen, stanna vid poolen eller ta en ”bushwalk” med en Ranger.
- Gemensam lunch på lodgen.
- Gamedrive i skymningen, därefter gemensam middag tillbaka på lodgen.
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Fredag 22 februari 2013
- Gamedrive i gryningen, därefter frukost och utcheckning på lodgen.
- Därefter avfärd mot Port Elizabeths flygplats tidig förmiddag för flight BA6242 till Johannesburg och flight
AF995 vidare tillbaks till Europa.
====================== SLUT PROGRAM ======================
TOTALKOSTNAD (del i dubbel):

ZAR 250, 756 (baserat på minst 10 deltagare)

PRISET INKLUDERAR:
 5 nätter på Protea Hotel President, inkl frukost
 3 nätter på Stellenbosch Lodge i standardrum, inkl frukost
 1 natt på Protea Hotel Riempie i standardrum, inkl frukost
 2 nätter på Knysna Hollow i standardrum (utan havsutsikt), inkl frukost
 2 nätter på Kariega River Lodge i standardrum, inklusive helpension och 4 safariturer
 Samtliga transporter enligt programmet i luftkonditionerad ”13-Seater”
 Mineralvatten ombord på bussen
 Bagagebärare på flygplatser och hotell (obligatoriskt)
 Samtliga gemensamma måltider i programmet (inkl. 10% dricks)
 Samtliga gemensamma utflykter i programmet
 SAT utbildad driver/guide under hela resan (SAT=Sydafrikanska turistbyrån)
 Koordination av Propel Africa som säkerställer alla detaljer i programmet på plats i Kapstaden
 Dricks till gamerangers
I PRISET INGÅR EJ:
 Flyg
 Måltider och aktiviteter på egen hand
 Drycker (förutom mousserande vin på Taffelberget och på Godahoppsudden, samt vatten på bussen)
 Reseförsäkringar och avbeställningsskydd
 Dricks till guider och hotellpersonal

ÖVRIGA KOMMENTARER:






Detta program och pris är med reservation för eventuella ändringar
Priset är baserat på minst 10 fullbetalande deltagare
Anmälningsavgiften är 20% av totalbeloppet och anmälan är bindande
Slutlikvid skall vara betalt senast 30 dagar innan avresan
Arvodet (”Management fee”) för Propel Africa är inkluderat i priset
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