
Tur til Sør Afrika, fra sør til nord. 

17 dager fra 17. november til 4. desember 2016 

Oppdag hvorfor Sør-Afrika kalles et av de mest eventyrlige stedene på jorda, hvorfor vår 
natur og dyreliv gjør deg målløs, hvordan det er mulig å ha råd til litt luksus, og hvorfor 
vårt vennlige folkeslag, rike kultur, og kampen for frihet vil varme ditt hjerte.  
 
Følg rytmen til de afrikanske trommene og pulsen fra den tradisjonelle «gumboot 
dansen» (dans i gummistøvler); den sterke sola, stjernene og bygatene; et knippe av 
prisbelønna vinsorter; de oppkvikkende fjellene eller sjølufta.  
 
Og ikke minst, denne turen vil gi deg en personlig opplevelse og endre deg langt mer en 
du kan drømme om. Det starter her og nå….   
 
Der hvor ikke annet er spesifisert, er det overnatting i dobbeltrom. 

Dag 1 - Torsdag 17. november: Cape Town – The Commodore ****  

Ankomst 22.35 med flight KL597 
Vi blir hentet ved ankomst og kjørt til overnattingsstedet i hjertet av V and A Waterfront. 
 

Dag 2 - Fredag 18. November: Cape Town – The Commodore ****  

Hvis været tillater det, reiser vi direkte til Table Mountain (Taffelberg), som er en 
fjellformasjon sør for Cape Town. Vi fortsetter videre til Kirstenbosh Gardens, og nyter 
opplevelsen av den største botaniske hagen i Sør Afrika.  
 
Etter lunsj samles vi i bussen, og turen fortsetter til Groot Constantia, som er den eldste 
vingården i landet. Vingården er kjent for spesielt god kvalitet, og er prisbelønna for 
kvaliteten på vinen.   
 
Om kvelden vil guiden ha en grundig gjennomgang av turprogrammet. Det vil også bli 
gitt god informasjon underveis i programmet.  
 
Vennligst ha klar en kopi av passet og forsikringsbeviset, slik at guiden kan forsikre seg 
om at alle har papirene i orden.    
 
Avgang: 08:30 
Aktiviteter: Table Mountain (væravhengig), Kirstenbosh Gardens & vinsmaking ved Groot 
Constantia. 
Lunsj: Inkludert  
Middag: På hotellet. 

Dag 3 - Lørdag 19. November: Cape Town – The Commodore ****  

Fridag. Dagen er satt av til egen disposisjon. 
Avgang/Aktivitet/Lunsj/Middag: Ingen fellesaktivitet eller måltider. Bare frokost inkludert 



Dag 4 - Søndag 20. November: Cape Town – The Commodore ****  

I dag dykker vi inn i Sør Afrikas rike og til dels skyggefulle historie, fra tiden da de første 
representantene for VOC (United East Indian Company/Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie VOC) ankom i 1652, til de ble tvunget til å trekke seg ut av distrikt 6.  
 
Vi besøker Langa township, og får en omfattende guida tur rundt Robben Island, et ekte 
monument og minne om den menneskelige vilje og styrke. Dagen er lagt til rette for at 
du skal få en bedre forståelses av den sørafrikanske historien og mentaliteten, og landets 
rolle i afrikansk politikk, i et utvida perspektiv. Men viktigst av alt, hva framtiden vil 
bringe for Sør Afrika. 
 
Før vi reiser til Robben Island, blir vi møtt av en lokal guide som tar oss en tur gjennom 
Langa Township. Townships var opprinnelig boligområder for svarte afrikanere under 
apartheidregimet. Langa er etablert i 1923, og er den eldste av sitt slag, utenfor Cape 
Town. Vi får et innblikk i livet i en township, vi ser de tøffe forholdene, men merker 
livskraften og livsgleden som disse menneskene utstråler og som gir dem kreftene til å 
klare kvardagen.  
 
Avgang: 08:30 
Aktiviteter: Langa Township, Robben Island, Apartheid Museum, Waterfront  
Lunsj: ikke avklart  
Middag: Inkludert 
 

Dag 5 - Mandag 21. november: Cape Town – The Commodore ****  

Vi starter dagen med å reise langs den atlantiske kyststripen, via Sea Point, Clifton og 
Camps Bay. Vi stopper ved utkikkspunktet Llandudno, før vi fortsetter til Hout Bay, en 
sjarmerende landsby med fiskehavn, strand og flott utsikt til fjellene.  
 
Vi fortsetter å kjøre gjennom Chapman’s Peak, en av verdens mest fantastiske 
kyststrekninger, til Cape Point og the Good Hope Nature Reserve. Dette naturreservatet 
er kjent for et rikt fugleliv, stedegne arter av antilope og sebra, historiske fyrstasjoner og 
mange skipsvrak. Naturreservatet er kjent for noe som kalles Fynbos, som er 
plantesamfunn som finnes i de sørvestlige delene av Sør-Afrika. Vegetasjonen består 
hovedsakelig av eviggrønne busker, som enten har tykke og læraktige blader, eller små 
og nåleformede blader. Cape Point regnes å være stedet der Atlanterhavet møter Det 
Indiske Hav. 
 
Etter lunsj på The Two Oceans Restaurant, holder vi oss til sjøen og besøker den største 
Jack Ass pingvinkolonien i Afrika. De afrikanske pingvingene ble tidligere referert til som 
“Jackass” pingviner, på grunn av at lyden de lager likner på lyden av esel. I dag er 
navnet endra fra Jack Ass til afrikansk pingvin.   
 
Avgang: 08:30 
Aktiviteter: Clifton / Camps Bay Drive, Chapmans Peak, Cape Point, Boulders Beach 
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert  



 
  
 

  
 

Dag 6 - Tirsdag 22. november: Hermanus - The Windsor Hotel ***  

Etter frokost reiser vi gjennom sentrale områder av Cape Town. Vi besøker det 
opprinnelige Company Gardens, etablert av VOC under veiledning av nederlenderen Jan 
van Riebeek. Spaserturen gjennom dette historisk viktige området ender ved Green 
Market Square. Området har mange små sidegater med kafeer hvor vi kan bestille lunsj 
før vi reiser videre til Hermanus. 
 
Hermanus er kjent for fantastiske muligheter til å se hval (i perioden juli-november), og 
stedet har verdens eneste hval-vekter. Mellom alle kunst- og håndverksbutikkene som 
gjemmer seg i alle kroker, er Hermanus en livlig by som byr på mange aktiviteter og valg 
av spisesteder. Vi ankommer sent om ettermiddagen og sjekker inn på hotellet. 
Deltakerne står fritt til å spise middag på hotellet, når de selv ønsker. Guiden vil hjelpe til 
med bestillinger dersom det trengs.  
 
Avgang: 09:00 
Aktiviteter: Company Gardens, Green Market Square, Parlamentsbygningen.  
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
 

Dag 7 - Onsdag 23. november: Hermanus - The Windsor Hotel ***  

Fridag til egen disposisjon i Hermanus. 
 
Aktiviteter/Lunsj/Middag: eget valg, ikke inkludert. 
 

 
 

Situated at the south-western tip of Africa, the Table Mountain National Park (TMNP) 
encompasses the incredibly scenic Table Mountain Chain stretching from Signal Hill in 
the north to Cape Point in the south and the seas and coastline of the peninsula. The 
narrow finger of land with its beautiful valleys, bays and beaches is surrounded by the 
waters of the Atlantic Ocean in the west and  the  warmer waters of False Bay and has 
within its boundaries two world-renowned landmarks - majestic Table Mountain and the 
legendary Cape of Good Hope. The Park is recognised globally for its extraordinarily rich, 
diverse and unique fauna and flora - with rugged cliffs, steep slopes and sandy flats - is 
a truly remarkable natural, scenic, historical, cultural and recreational asset both locally 
and internationally. Nowhere else in the world does an area of such spectacular beauty 
and such rich bio-diversity exist almost entirely within a metropolitan area - the thriving 
and cosmopolitan city of Cape Town. 

Simon's Town owes its name and original importance to Governor Simon van der Stel, 
who personally surveyed False Bay in 1687. He recommended Simon's Bay as a 
sheltered safe winter anchorage - but it was only in 1741, after many shipwrecks in 
Table Bay, that the Dutch East India Company decreed that their vessels anchor in 
Simon's Bay from May to August. 



 
Dag 8 - Torsdag 24. november: Montagu – Montagu Hotel ****  

Etter en avslappa morgen, kjører vi mot fjellområdet Langeberg Mountain Range, for å 
overnatter i den sjarmerende byen Montagu, i sentrum av verdens lengste vin-rute. De 
majestetiske fjellene skifter stadig farge, naturskjønne fjellpass, elver, vingårder og 
åkere, og et vell av andre attraksjoner. Turen byr på uforglemmelige eventyr, enten det 
er rent fysiske opplevelser, eller bare en opplevelse av ro og harmoni.  
 
Sørafrikanere er stolte av sine viner, og ser alltid etter mulighet til å vise fram 
vingårdene. Blir det tid, gjør vi gjerne et ekstra stopp for mer vinsmaking på denne 
turen.  
 
Avgang: 10.00 
Aktiviteter: 2 x vinsmaking  
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
 

Dag 9 - Fredag 25. november: Oudtshoorn – Venue TBC 

Fra Montagu reiser vi på mindre trafikkerte veier, opplever et landskap i stadig endring 
gjennom det som kalles Route 62. Vi reiser øst mot Oudtshoorn. Når vi ankommer byen 
vil vi besøke en strutsefarm, hvor vi også blir servert en treretters lunsj. Etter besøket 
reiser vi til hotellet og finner oss til rette for kvelden. 
 
Avgang: 09:00 
Aktiviteter: Strutsefarm og Route 62  
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 

 

 
Dag 10 - Lørdag 26. november: Knysna – The Knysna Manor ***  

I dag reiser vi nordover og bruker en time i en undergrunns labyrint i Cango Caves. Disse 
grottene er blant de mest omfattende kalksteinsstrukturer i verden.  
 
Etter lunsj reiser vi til Knysna, der vi skal bo i 2 netter. Hotellet ligger midt i byen, i kort 
gangavstand både til sentrum og til havna, med båtavganger til Knysna Heads and 
Featherbed Nature Reserve. 
 
Avgang: 08:00  
Aktiviteter: Cango Caves  
Lunsj: Inkludert 

Ostrich Farm: The tour starts in the breeding camp, with a nest of ostrich eggs, where 
the first stage of the ostrich life cycle is explained. Visitors will get the opportunity to 
test the strength of the eggs by standing on them - a great photo opportunity. During 
the breeding season visitors get to see ostrich eggs hatching in the incubator rooms. 
Visitors get to sit on an ostrich and those who are brave enough can even try their 
hand at riding one. Every tour ends with an "Ostrich Derby" where local jockeys display 
their riding skills. A highly entertaining and educational tour is  guaranteed. 



Middag: Inkludert  
 
 

 
 

Dag 11 - Søndag 27. november: Knysna – The Knysna Manor ***  

Fri tid til egen disposisjon fram til kl. 14.30. Ønsker du tips, er vår personlige favoritt et 
besøk i Elefant parken. Parken ble etablert i 1994 for å huse og ta vare på unge 
foreldreløse afrikanske elefanter. Besøket gir mange inntrykk og er en påminning og en 
bevissthetskampanje om hva som skjer med elefantene. Gjestene blir transportert med 
traktor og henger, og kommer nær elefantene, kan ta på dem, gi dem mat og fotografere 
disse milde gigantene. Elefantene elsker mat, så ikke glem å ta med bøtta med 
elefantfôr. Etter dette nære møtet, blir gjestene transportert tilbake til en butikken med 
unik elefantkuriositeter, og til Askaris restaurant. 
 
For andre tips til aktiviteter, spør guiden om tips.  
 
Kl. 14.30 samles vi og reiser til Featherbed Nature Reserve for å nyte god utsikt over de 
ruvende Knysna Heads, The Knysna “Lagoon” og Thesens Island.  
 
Ettermiddagen inkluderer en tur på lagunen med båt, besøk i naturreservatet og en tur 
opp i fjellene.  
 
Avgang: (14.30) 
Aktiviteter: Featherbed Nature Reserve  
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
 

  

Dag 12 - Mandag 28. november: Port Elizabeth – The Kelway ***  

Cango Caves: 29kms from oudtshoorn, at the head of the picturesque Cango Valley, 
lies the spectacular underground wonder of the Klein Karoo – the Cango Caves. 
Situated in a limestone ridge parallel to the well know Swartberg Mountains, you will 
find the finest dripstone caverns, with their  vast halls and towering formations. 

Knysna is one of the Southern Cape coast's best known holiday destinations, situated 
between lush forests and the shores of the peaceful lagoon - it offers many activities 
and attractions of a wide variety. The most well known attraction being the heads - two 
great sandstone cliffs guarding the mouth of the lagoon which connects the estuary 
with the sea. A lookout has been erected on the Eastern Head, commanding 
spectacular views of the lagoon, Leisure Isle and Knysna. The  Western Head is a 
privately owned nature Reserve - Featherbed Bay. The Knysna Lagoon is one of the 
few places along the coast and in the world that supports a oyster hatchery. And the 
Knysna oysters are reputedly among the tastiest in the world. Millwood House Museum 
in Queen Street houses material relating to the history of the town, and includes 
artifacts once owned by George Rex. It was built from yellowwood at the end of the 
previous century during the gold rush. From Millwood, it was later moved to Knysna. 



Vi reiser fra Knysna mot Port Elizabeth på N2. Underveis stopper vi ved Tsitsikamma 
National Park og spiser lunsj og tar en spasertur til Hang Brigde, dersom det er stemming 
for det. 
 
Vi stopper ved Monkeyland Sanctuary. Monkeyland har som målsetting å skape 
bevissthet rundt situasjonen til primatene, og vise at ved å skape bedre forståelse, kan vi 
bedre klare å leve sammen.    
 
Avgang: 09:00 
Aktiviteter: Tsitsikamma National Park, Monkeyland Sanctuary, Sormsriver Bridge  
Lunsj Inkludert 
Middag: Inkludert 
 

Dag 13 - Tirsdag 29. November: JHB – Emperors Palace ***  

Etter frokost og noen timer på stranda, pakker vi sammen og setter kursen mot 
flyplassen for å fly til Johannesburg. Ved ankomst Johannesburg, blir vi kjørt til der vi 
skal overnatte. 
 
 
Avgang: ikke avklart 
Aktiviteter:   
Lunsj:  
Middag: Inkludert 
Innenriksfly fra PORT ELIZABETH til JOHANNESBURG, fortrinnsvis midt om 
ettermiddagen, 14:35 
  
 

 
  

Dag 14 - Onsdag 30. November: Kruger National Park – Berg en Dal (chalets) 

Vi forlater Johannesburg, også kalt ‘Big Smoke’, og reiser østover til juvelen blant Sør 
Afrikas nasjonalparker, the Kruger National Park. Vi ankommer på sørsiden av parken, og 
kjører sakte mot stedet vi skal overnatte. For de som ønsker det, blir det mulighet til å 
bli med en av parkens egne kjøretøy for å oppleve solnedgangen, Sunset Game Drive. 
Dette er frivillig og må betales av hver enkelt av de som ønsker det. 
 
Game Drive er en betegnelse på det å kjøre over de afrikanske slettene med det som 
mål å se på og fotografere dyrelivet.  
 
Avgang: ikke bekreftet 
Aktiviteter: Game Drive i vår egen buss. Valgfri tur for å se solnedgangen i parkens egne 
biler.  

Johannesburg, Jo'burg, Jozi . . . Ever evolving, this vibrant city throbs to a heady, 
relentless beat, fueled by the paradox of its reputation as a crime hub and the 
tremendous sociability of its inhabitants. Jozi's diverse population is a considerably 
better reflection of South Africa's burgeoning hegemonic spirit than you'll encounter 
anywhere else in the country, with a new black aristocracy creating their own cultural 
stew in the clubs, bars, and restaurants in this city's more cosmopolitan areas. 



Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
 

  
 

Dag 15 - Torsdag 1. desember: Kruger National Park – Skukuza (Chalets) 

Valgfritt tilbud om å delta på en tidlig Game Drive. Guiden vil være behjelpelig med å få 
dette til for de som ønsker det. Alternativt kan vi sette oss i bussen etter frokost, og ha 
vår egen sakte Game Drive på veien mot vårt neste overnattingssted, med ankomst tidlig 
om ettermiddagen. Etter innsjekk, er ettermiddagen til fri disposisjon.  
 
Vi skal bo sentralt i parken, og for de som ønsker det, er det mulighet til en nattlig Game 
Drive, med mulighet til å se kattedyr og andre nattdyr, ved å benytte spot-lamper. En 
merkelig og spesiell måte å observere dyrelivet om natta.   
 
Tida kan brukes til Game Drive eller til korte gåturer på det sikre området innenfor 
gjerdet. Er du heldig, får du se en hyene eller en av de mange nattdyrene som finnes i 
området.  
 
I området finnes det både hvite neshorn, flere ulike arter av antilope, som Kudu, Impala, 
Reedbuck og Grå Rhebok, den lille antilopearten Klipspringer, samt giraffer, elefanter og 
Warthog, som er et vortesvin. Leopard blir jevnlig observert i området. Noen heldige 
turister har fått se leopardene drikke fra dammen som ligger like ved campen. Ville 
hunder er også å finne i parken, mens løver er vanligvis observert på de lavereliggende 
områdene, på veien til Skukuza and Crocodile Bridge. I en så stor nasjonalpark er det 
selvsagt ingen garanti å se dyr. Dyrene viser seg ikke på kommando, og litt flaks kan 
være nyttig for å oppleve de mest eksotiske møtene.  
 
Fugletitting: 
Ved campen er det gode muligheter til å se både de mer vanlige artene, men også mer 
stedegne arter. Matjulu Dam ligger nær campen, et vann som tiltrekker seg vannfulger 
og den afrikanske fiskeørnen er ofte observert i området og kan sees i nærkamp. Åsene 
som omkranser området er oppholdssted for utallige arter og området egner seg for å 
observere den afrikanske fuglen kalt pennant winged nightjar, i skumringen om 
sommeren. Skrikende cisticola kan også observeres i området, i tillegg til mange andre 
fuglearter.  

Kruger National Park is the largest game reserve in  South  Africa.  It  covers  18,989 
square km  (7,332 sq mi) and extends 350 km (217 mi) from north to south and 60 
km (37 mi) from east to west. To the west and south of the Kruger National Park are 
the two South African provinces of Limpopo and Mpumalanga. In the north is 
Zimbabwe, and to the east is Mozambique. It is now part of the Great Limpopo 
Transfrontier Park, a peace park that links Kruger National Park with the Gonarezhou 
National Park in Zimbabwe, and with the Limpopo National Park in Mozambique. 
The park is part of the Kruger to Canyons Biosphere, an area designated by the United 
Nations Education and Scientific Organisation (UNESCO) as an International Man and 
Biosphere Reserve (the "Biosphere"). 
The park has 8 main gates that allow entrance to the different camps. The names of 
these gates are Paul Kruger, Numbi, Malelane, Crocodile Bridge, Punda Maria, Orpen, 
Phabeni, Phalaborwa and Pafuri. The park is the site of the popular eyewitness viral 
video Battle at Kruger. 

 



 
Avgang: 09:00 
Aktiviteter: Game Drive i eget kjøretøy, alternativt valgfri solnedgang Game Drive i 
parkens eget kjøretøy. 
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
  

Dag 16 - Fredag 2. Desember: Escarpment – Moholoholo Ya Mati (trippelrom i delt 
Chalet) 
 

Vi forlater Kruger og får mulighet til en siste Game Drive i vårt eget kjøretøy. Mens 
porten til Kruger nasjonalpark forsvinner bak oss, kjører vi mot Ya–Mati. Etter lunsj blir vi 
med på en tur i Moholoholo rehabiliteringssenter.  
 
I Ya–Mati, har vi en rolig kveld og gjør oss klar for Braai ved elva Olifants. Braai er 
afrikansk for grilling og er en utbredt grillmetode i Sør Afrika.  
 
Avgang: Ikke avklart 
Aktivitet: Moholoholo Rehabilitation and Training Centre  
Lunsj: Inkludert 
Middag: Inkludert 
 
 

 
 
 

Dag 17 - Lørdag 3. desember: Graskop – Graskop Hotel  

Vi reiser mot det nordlige området av Drakensberg Range. Litt avhengig av været, vil vi 
oppleve panoramautsikt mot de naturskjønne underverk, kalt de 3 Rondawels, Bourkes 
Luck Potholes and Gods Window. Vi overnatter i en opprinnelig tømmer-by, i Highveld-
regionen. Graskop Hotel, er et hotell i retrostil. Highveld er et høylandsplatå, som ligger 
mellom 1500 og 2100 moh. 
 
Avgang: Ikke bestemt 
Aktiviteter: Bourkes Luck Potholes, 3 Rondawels, Gods Window (væravhengig).  
Lunsj: Lunsjpakke inkludert  
Middag: Inkludert 
 

Dag 18 - Sundag 4. desember: hjemreise, avgang om ettermiddagen 

YaMatiis ideal for a bushveld breakaway or as a base to visit many of the other 
destinations in the Lowveld area. Sit back, relax and enjoy refreshments on the 
waterhole deck while the sun casts its last rays over the peaks of Moholoholo, 
providing you with unforgettable African sunsets. Prepare for an evening under millions 
of stars with friends or family, around a crackling bushveld fire and listen to the sounds 
of Africa at night ... ... You may even here the roar of resident lion. YaMati will leave 
you enthralled and a lot closer to nature ... ... Come experience it! 



Vi forlater Graskop og reiser tilbake til Johannesburg. Litt avhengig av hvor mye tid vi 
har, vil vi stoppe ved Emperors palace (Keiserpalasset) i et par timer. Vi får tid til å 
slappe av og får i oss litt mat. 
 
 
Avgang: 08.00  
Aktiviteter/Lunsj/Middag: ikke avklart  
 
Flight KL592 Departing 23.59  
 
FOR EKSTRA TURER ELLER OM NOEN ØNSKER OVERNATTING I FORKANT ELLER 
ETTERKANT AV PROGRAMMET, SPØR OSS….. 
 
INKLUDERT:  
All overnatting og frokost er inkludert.   
Lunsj og middag er inkludert der det er nevnt i programmet. Det kan bli endringer i 
forhold til hvilke spisesteder vi vil besøke, men maten skal holde samme gode standard.  
Drikkevann tilgjengelig på bussen. 
Bussturen, inkludert drivstoff og veiavgifter. 
 
Inngangsbilletter og avgifter i nasjonalparkene: 
Cape Point National Park Boulders Beach 
Table Mountain National Park (væravhengig)  
Tsitsikamma National Park 
Kruger National  
Park Panorama Route 
 
Sightseeing inkludert:  
Kirstenbosch Botanical Gardens (botanisk hage) i Table Mountain 
Vinsmaking i Groot Constantia  
3 timers besøk i Langa Township 
3 timers tur på Robben Island,  
Ferjebillet til Cape Peninsula National Park 
Penguin Colony (pingvinkolonien) 
Company Gardens, Green Market Square, Parliament Buildings  
2 x vinsmaking in the Robertson area 
strutsefarm 
Cango Caves (grottene) i Oudtshoorn 
Featherbed Excursion (ekskursjon i lagunen) – væravhengig  
Stormsriver Bridge 
Monkeyland Sanctuary 
Game Drive i vårt eget kjøretøy – (alternative turer i nasjonalparkens kjøretøy, må 
deltakerne betale selv) 
Moholoholo Rehabilitation and Training Centre  
Bourkes Luck Potholes, Gods Window, 3 Rondawels 
 
Ikke inkludert: 
Alle måltid og drikke som ikke er inkludert, er spesifisert i programmet. 
Personlig forsikring. 



Alle tillegg eller ekstra opplegg en måtte ønske underveis som ikke er spesifisert I 
programmet.   
Tips til guiden. 
Flights 


