Sydafrika – ”Stora kontrastresan” 7:e ggn
16—30 november 2016 (15 dagar)
Världens näst största världsdel mitt på ekvatorn med stor global potential. En
resa i Afrika i miniatyr med skogligt innehåll. En resa som berör och består länge...
Reseledare: Ola Lundemo el Marcus Sundbom & Hans Högberg
Vi inbjuder till en fantastisk resa genom Sydafrika, ett Afrika i miniatyr. Vi tar del av en fascinerande och gripande historik i landet. Vi flyger in till Johannesburg med besök i guldgruva, Soweto, Mandelas bostad, Pretoria, Voortrekkermonumentet mm. Vidare genom vackra Drakensbergen och ner till savannen och Krügerparken för safari. Därefter genom Swaziland till
Zululand för besök hos Sydafrikas enda skogsägarförening. Vi besöker skogsägare med bland
annat svenska rötter, lär om skogsbruk, jordbruk, den markreform som pågår i landet, besöker
skogsindustri och skogsplantage av både eukalyptus och tallarter. Vi gör en båttur i våtmarksområdet, världsarvet St Lucia, besöker den gamla staden Pietermaritzburg och Durban innan
vi flyger vidare till Kapstaden. I Kapstadsområdet får vi fantastiska landskapsvyer från Taffelberget, Kaphalvön med unik endemisk flora, Godahoppsudden och fyren Cape Point. Vi upplever pingviner och gör ett besök i ett erkänt kåkstadsprojekt för barn som startats av en barnläkare från Hedemora tillika skogsägare och medlem i Mellanskog. Vi gör ett besök som berör i
världsarvet Robben Island, ön där Mandela satt fängslad.
Vi gör en dagstur upp i vindistrikten och lär oss om vingårdsjordbruk. Vi besöker den pittoreska
byn Tulbagh med vingården Drosty hof och bysågverket med den strålande sågverksägaren
Francois Smuts. Vi återvänder till Kapstaden antingen via Stellenbosch eller barnprojekt i en av
Kapstadens kåkstäder. Sista dagen egen tid innan hemresa från Kapstaden.

Dag 1. Onsdag 16/11
SVERIGE - JOHANNESBURG
Avresa
Ankomst

Arlanda
London

kl. 15.10
kl. 16.55

BA 779

Avresa
Ankomst

Köpenhamn
London

kl. 17.15
kl. 18.20

BA 819

Avresa

London

kl. 20.50

BA 057

Dag 2. Torsdag 17/11
JOHANNESBURG
Ankomst
Johannesburg
kl. 09.40
Här möter buss och guide. Vi växlar pengar och åker på sightseeing. Vårt första besök blir på GOLD REEF
CITY i JOHANNESBURG. Här får vi en inblick i guldgrävning och besöker an av de äldsta guldgruvorna i
staden. Hissen tar oss ner knappt 100 meter så att vi verkligen får uppleva hur det är att vara
gruvarbetare. De av oss som klarar av att lyfta en 12,5 kg guldtacka med en hand får behålla den ☺
Övernattning i JOHANNESBURG på Holiday Inn. Lunch och middag ingår.

Dag 3. Fredag 18/11
SOWETO — PRETORIA — JOHANNESBURG
Efter frukost åker vi västerut till SOWETO. En stad som var på allas läppar under omvälvningen på 1990talet och som var de svartas borg. Staden har 3,5 miljoner invånare. Vi besöker FRIHETSPLATSEN, ser
var Nelson Mandela växte upp och bodde och har en sigthseeing runt staden. Vi besöker den enda gatan i
världen där två mottagare av NOBELS FREDSPRIS har bott! Lunch på WANDIE´S i SOWETO. Efter
lunch åker vi norrut till huvudstaden PRETORIA där vi ser CHURCH SQUARE - en gammal samlingsplats
för de vita, PARLAMENTET, JUSTITIEPALATSET och den imponerande UNION BUILDING. På vägen
tillbaka till hotellet i JOHANNESBURG besöker vi VOORTREKKER MONUMENTET och dess museum.
Frukost, lunch och middag på ett speciellt ställe ingår.

Dag 4. Lördag 19/11
JOHANNESBURG - DRAKENSBERGEN - MOT SAVANNEN/KRUGERPARKEN
Efter frukost kör vi en transportsträcka österut via PANORAMA ROUTE mot KRUGER NATIONAL PARK.
Vi åker genom ett vackert landskap som bl a innehåller BLYDE RIVER CANYON – en gigantisk klyfta som
är mellan 6-800 meter djup och räknas till ett av Afrikas naturliga underverk. Vi stannar för lunch i en
Afrikansk by där vi får ta del av livet, byggnader och traditioner. Vidare till vårt hotell Protea Hotel
Kruger Gate sent på eftermiddagen. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 5. Söndag 20/11
KRUGERPARKEN - SAFARI
Vi behöver gå upp tidigt, ta med oss frukostpaket och bege oss ut på heldagssafari i KRUGER NATIONAL
PARK i våra öppna 4-hjulsdrivna safaribilar. Detta kan bli en spännande upplevelse! Man vet aldrig vad man
kan få se men vi hoppas naturligtvis att vi ska få se de 5 stora; elefant, buffel, noshörning, lejon och
leopard. Vi äter en lyxig picknicklunch i en av parkens CAMP sites eftersom vi fortsätter vår safari till sen
eftermiddag. Vi återkommer till vårt hotell Protea Kruger Gate till middagen.
Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 6. Måndag 21/11
KRUGER - SWAZILAND
Efter frukost åker vi mot SWAZILAND som är ett självständigt kungadöme. Vi passerar gränsen vid
JEPPES REEF och fortsätter via PIG´S PEAK PASS och genom EZULWINI VALLEY. Vi planerar för ett
besök på ett mycket intressant sågverk. Vi stannar till för att besöka en hantverks- och ljusfabrik idag
eller dagen efter. Övernattning på Mantenga Lodge, Ezulwini i Swaziland. Frukost och middag ingår.

Dag 7. Tisdag 22/11
SWAZILAND - SYDAFRIKA
Efter en lugn morgon åker vi söderut genom Swaziland med intressanta landskapsvyer mot Sydafrika.
Lunch på lämpligt ställe innan vi passerar gränsen vid GOLELA BORDER POST och fortsätter in i Sydafrika
till vårt hotell i Hluhluwetrakten. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 8. Onsdag 23/11
NATALPROVINSEN - SKOGSBRUK
Vårt värdskap NCT, Sydafrikas enda skogsägarförening, tar oss med på en heldag med tema SKOGSBRUK.
Vi börjar på BUMERANG FARM med Sydafrikanska ägare som har anknytning till Sverige. De bedriver

skogsbruk med Eucalyptus, 6-7 års rotationstid, sockerrörsodling, majs, djurhållning mm. Har man tur kan
man höra hur det växer! Vi besöker både farmen och ägarnas hem. På eftermiddagen båttur i världsarvet
ST LUCIA WETLAND, ett träsk- och lågvattenområde. Här kan vi få se flodhästar och krokodiler. En
mycket vacker och rofylld båtfärd som ger oss ytterligare en dimension av Afrikas rika natur och djurliv.
Övernattning på PROTEA hotell i RICHARDS BAY. Frukost och middag ingår.

Dag 9. Torsdag 24/11
NATALPROVINSEN - SKOGSBRUK
Vi börjar dagen med ett besök på flis-/skogsindustrin i RICHARDS BAY, Sydafrikas skogliga huvudstad
för skogsindustri. Vi tar del av industrins utveckling och de försök till samarbetsprojekt som Södra och
Rottneros från Sverige deltagit i. Man levererar träflis till Asienmarknaden, ibland även till Skandinavien.
Vi förflyttar oss till PIETERMARITZBURG norr om DURBAN där våra värdar NCT tar oss med på
ytterligare några timmars SKOGSBRUK med de tre olika trädslagen eucalyptus, acacia och tall.
Övernattning på hotell Protea IMPERIAL/Hilton i Pietermaritzburg. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 10. Fredag 25/11
DURBAN - CAPE TOWN
Vi börjar dagen med våra värdar NCT och ett besök på en plantskola med intressant förädlingsmaterial för
bland annat eucalyptus. Färden går från NATAL området till DURBAN där vi får en sightseeing innan lunch
på Vintage i Durban. Vi gör en guidad tur i staden och besöker eventuellt den Indiska marknaden innan vi
fortsätter mot flygplatsen för avresa till CAPE TOWN.
Prel. Avresa
Durban
kl. 18.00
Ankomst
Cape Town
kl. 20.10
Här väntar buss och guide som tar oss till vårt hotell CITY LODGE WATERFRONT.
Frukost och lunch ingår.

Dag 11. Lördag 26/11
GODAHOPPSUDDEN
Idag står ett annat känt ställe på tur för besök – GODAHOPPSUDDEN. Detta är den sydvästligaste
platsen i Afrika, där ATLANTEN möter INDISKA OCEANEN. Det är idag ett naturreservat med en rik
flora (endemisk) och fauna. Vi tar ”tågbanan” upp till CAPE POINT och njuter av utsikten. Därefter
fortsätter vi till Pingvinkolonin vid BOULDERS BEACH innan vi äter vår hummerlunch i fiskebyn FISH
HOEK. Återresa till vårt hotell i CAPE TOWN. Frukost och lunch ingår.

Dag 12. Söndag 27/11
CAPE TOWN
Sightseeing i CAPE TOWN, den äldsta staden i Sydafrika och även den politiska huvudstaden. Staden som
vi redan bekantat oss med ligger fantastiskt belägen vid havet och är en de vackraste städerna i världen.
På morgonen samlas vi för en båttur till världsarvet ROBBEN ISLAND där Nelson Mandela satt fängslad
18 av sina 27 år som frihetsberövad. Därefter lunch och rundtur i staden med ett par korta promenader
för att se de mest kända ställena. Vi tar linbanan upp till TABLE MOUNTAIN, ca 1100 möh, maken till
utsikt har man sällan skådat! Återresa till vårt hotell i CAPE TOWN. Resten av dagen och kvällen fri för
populära Waterfront. Frukost ingår.

Dag 13. Måndag 28/11
CAPE TOWN - VINDISTRIKTEN, TULBAGH
Efter frukost åker vi nordost mot vindistrikten. Vi passerar kända vinområden som Stellenbosch och Pearl.
Vi besöker den pittoreska vinbyn Tulbagh och DROSTY HOF som till volym är den tredje största vingården
på svenska systembolag. Vi besöker det vackra museét som finns på etiketten och provar några viner. Vi
besöker därefter ett lokalt sågverk med en mycket engagerad sågverksägare som vi haft på utbytesbesök
i Sverige för att lära sig knuttimring. Vi ser fram emot ett kärt återseende och att få se vad ”Fuffi” har
timrat med svensk timringsteknik. Vi stannar för lunch och shopping på en trevlig och välkänd vingård med
inriktning på getost och lämpliga viner för geträtter, FAIRVIEW.

På eftermiddgen besöker vi antingen Stellenbosch eller ett projekt i en av
kåkstäderna, Philani i KAYALITSCHA. Projektet startades av svenska
kyrkan och en kvinnlig svensk läkare som bor i Sydafrika och har skog i
Dalarna samt är medlem i Mellanskog. Övernattning på hotell CITY LOGDE
WATERFRONT. Frukost och lunch ingår.

Dag 14. Tisdag 29/11
FRI DAG OCH HEMRESA
Fri dag i Cape Town. Vi inhämtar de sista intrycken, shoppar de sista
gåvorna och gör oss klara för hemresa. Avresa från hotellet ca kl.17.00 (vi
måste vara ute ur rummen kl 12). Frukost ingår.
Avresa Kapstaden kl. 21.50 med BA 042 mot London

Dag 15. Onsdag 30/11
HEMKOMST SVERIGE
Ankomst

London

kl. 07.30

Avresa
Ankomst
Avresa
Ankomst

London
Köpenhamn
London
Stockholm

kl.
kl.
kl.
kl.

11.25
14.20
10.50
14.25

BA 816
BA 778

Pris vid 30 betalande:
Flygskatt:

34.470:- exkl flygskatt, från Arlanda respektive Kastrup

3565:- /pers från Arlanda (per 20160420, kan förändras)
3630:-/pers från Kastrup (per 20160420, kan förändras)

Enkelrum:

3950:-/pers

Detta ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Köpenhamn/Stockholm - Johannesburg — Kapstaden och retur med British Airways
Inrikesflyg Durban—Kapstaden
Busstransporter under hela resan
Transporter mellan hotell och flyg
Assistans på flygplatser vid ankomst och avresa
Boende på bra hotell i dubbelrum
Frukost alla dagar
9 luncher
8 middagar
Rundresa med moderna turistbussar enligt program
Inträde till nämnda sevärdheter i programmet
Besök på guldgruva, Soweto, Vortrekker monumentet, Table Mountain, Cape Point och Godahoppsudden,
pingvinkolonin, Shangana village, företagsbesök, en vinprovning, besök på tre vingårdar.
Skandinavisktalande guide i Sydafrika
Skandinavisktalande reseledare hela turen
Heldag Safaritur med guide
Resa och inträde till Robben Island.

Detta ingår inte:
Dricks: Till chaufförer, lokala guider, på hotell samt måltider. Cirka SEK 450 kr/pers.
Måltider som icke är beskrivet
Dricka till alla måltider
Förmiddags- & eftermiddagskaffe
Vin vid vinprovningar, betalas på plats
Rese- och avbeställningsskydd. (Ingen bör resa till Sydafrika utan försäkring). Kontrollera med ditt försäkringsbolag och/eller kontakta Europeiska ERV 0770-457971 eller Solid försäkringar 0771-113113.

Giltig anmälan sker genom att sända in Skogsresors anmälningsblankett, finns på vår
hemsida eller ring oss och få den hemskickad. Förutom anmälningsblanketten skall en
anmälningsavgift på 2500 kr/person sättas in på Bg 5251-4908 med namn och resmål.
Slutfaktura kommer att sändas ut ca 5-6 veckor innan avresa efter justeringar för valutakurser i USD, ZAR samt
deltagarantal.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i program och kostnader enligt allmänna resevillkor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i program & pris (valutakurser) enligt allmänna
resevillkor.
Det är viktigt att alla har reseförsäkring i Sydafrika. Lycka till med förberedelserna.

Varmt välkommen med oss på Tur!
Med vänliga hälsningar!
Skogsresor
Hans Högberg & Jan Hedberg
070-671 72 22 Jan, 070-243 73 50 Hans

jan@skogsresor.se www.skogsresor.se

