
 

Rundresa i Sydafrika och Zimbabwe 
 
Alternativ A: Rundresa Sydafrika, 24 januari – 7 februari 2019 

Alternativ B: Rundresa Sydafrika och Zimbabwe, 24 januari – 10 februari 

2019. 

Nu har du chansen att följa med på ett fullkomligt unikt äventyr till Sydafrika – 

med möjlighet till förlängning i Zambezi National Park i Zimbabwe med ännu 

mer djur- och naturupplevelser samt besök vid Victoria Falls. 

 Detta är ett genomgående lyxigt äventyr där inget lämnas åt slumpen. 

Varje boende är inte bara en plats man sover på utan en upplevelse som är 

en del av resans totala upplevelse. Mat och dryck ingår, likaså dricks till lokala 

guider och chaufförer och alla beskrivna utflyktsarrangemang. Så precis som 

alltid på Monica Travels arrangemang ingår allt utom fickpengarna. På 

denna resa blir det en härlig mix av storstad, historia, djur- och natur, kultur, 

mäktiga vyer och härlig samvaro. Monica guidar dig igenom resan på sitt 

personliga sätt – och som alltid påläst speciellt om roliga detaljer som man 

kanske inte tänker på i vardagen.  

 Vi besöker storstaden Cape Town som ligger vackert utmed Atlantkusten. 

Vi ser världshaven mötas vid Cape Point och besöker Godahoppsudden. Vi 

glider ut i vinlandet och njuter såväl Stellenbosch som Franschhoek och har 

en gourmetdag med goda viner och tilltugg därtill. Panorama route anses 

vara ett av landets vackraste områden med bergsformation som naturen 

skapat genom årtusenden. Safari upplevelser i Kapama där de Big5 väntar 

på att vi ska komma och spåra dem.  

 Du kan sedan välja att fortsätta resan med en sväng upp i Zambezi 

National Park som bjuder ännu fler naturupplevelser och en helt annan natur. 

Vi flyter fram på Zambezifloden och åker på safaris – och för dig som vill så är 

du välkommen att följa med till Victoria Falls. Och har du redan varit där så 

kan jag redan nu avslöja att hotellet vi bor på är det bästa av det bästa så 

några timmar där extra i denna miljön, tror jag nog att du kan leva gott med 

och vem vet tar du ett dopp i poolen så bli inte förvånad om det kommer 

några elefanter förbi. 

 

Välkommen med på ett oförglömligt äventyr! 
 



 

  



 

P R O G R A M 
24 jan Avresa 

Avgång kl. 14.55 med SAS från Köpenhamn med ankomst i 
London kl. 16.00. Vidare med South African Airways kl. 18.05. För 
er som vill flyga från Göteborg eller Stockholm så ingår anslutning 
till London till samma pris – kontakta Monica Travel för tidtabell. 
 

25 jan Ankomst till Cape Town (l, m) 
Kl. 07.15 landar planet i Johannesburg där du byter flyg. Kl. 09.10 
lämnar du Johannesburg för att landa i Cape Town kl. 11.15. 

Utanför tullområdet väntar Monica på dig. Tillsammans beger vi 
oss in mot stan på vägen till hotellet stannar vi för lunch. Vi 
checkar sedan in på vårt hotell Cloud 9 Boutique Hotel där vi bor 
i Heritage Classic rum. Ett hotell du kommer att älska och som 
ligger mitt i centrum. 

 

 
(Bild lånad från hotellet) 

 
Under eftermiddagen beger vi oss ut på en orienteringstur per fot 
och ser var i världen vi har landat och tar oss en förfriskning under 
vägs. På kvällen promenerar vi till en atmosfärrik restaurang i 

grannskapet för en delikat måltid. 
 
 
 
 

 
 



 

26 jan Upptäcktsfärd i Cape Town  - Kirstenbosch (f, l, m) 
Idag är det dags för upptäcktsfärd av denna vackra stad. Vi 
besöker Company Garden, stadens lunga och födelseplats. Det 
var här den holländske guvernören Jan Van Riebeck planterade 

den berömda bittermandelhäcken och konstaterade att vita på 
denna sidan och svara hottentotter på andra sidan. Denna häck 
slingrade sig genom staden och uppöver Taffelberget och ner 
på andra sidan (dagens Kirstenbosch). Vi strosar genom parken 
och Monica öppnar historieboken och delar gärna med sig av 
spännande information om personligheter som Cecil John 

Rhodes och Jan Smuts. Vi passerar några av stadens kända 
landmärken. Den forna grönsaksmarknaden erbjuder idag en 
konsthantverk med produkter från hela södra Afrika.  
 

 
 

Hoppa på bussen och nästa stopp blir färgstarka stadsdelen Boo 
Kap där slavarna slog sig ner britterna släppte dem fria. Då en 
stadsdel i stadens utkant och ”fattigmanskvarter”, idag mitt i 
centrum och trendigt. 
 

Ett av de nyare landmärkena föddes i samband med byggandet 
av stadium till VM i fotboll 2010. En ståtlig stadium med 
rekreationspark i anslutning. Ta en promenad här innan det är 
dags att åka för lunch. Vår lunchrestaurang ligger halvvägs 
uppför Djävulsberget och med utsikt över hela centrala Cape 
Town.  

 



 

 
 
Under dagen kommer vi att hålla öga på Taffelberget. När helst 
bordsduken är av sätter ni rakt kurs halv vägs upp för berget 
innan bilen parkeras och ni fortsätter med linbana upp på 

toppen. Taffelberget är när ni kommer upp en tre kilometer lång 
platå och bjuder en enastående natur och så klart en 
spännande utsikt över staden och dess förorter – och många 
vackra stränder. Denna programpunkt kan läggas in när som 
helst under dagen när vädrets makter ger till mandat. 
 

Eftermiddagen spenderar vi i en av världens vackraste botaniska 
trädgårdar, Kirstenbosch. Oavsett om man är intresserad av 
blommor och träd så är ett besök här inspirerande och det är en 
mysig promenad som väntar. 
 

På kvällen äter vi ännu en god måltid – och med smaker som du 
kommer att prata om länge. 
 

27 jan En tur i kåkstäderna (f, l, m) 
Idag väntar en tur till ett par av kåkstäderna, vi har redan sett en 

av dem på håll på väg från flygplatsen till hotellet. Så klart har vi 
en bild av vad kåkstad har innan vi kommer hit, men jag kan lova 
att dagens många intryck kommer att vara aha-upplevelser. 
Sydafrika har på ett strålande sätt skapat möjligheter till en 
integrationspolitik som säkert skulle kunna inspirera många 
politiker runt om i världen. Vi kommer vardagen och människorna 

nära under en förmiddag ni aldrig kommer att glömma. Turen 
avslutas med lunch i en av kåkstäderna – genuin husmanskost 
och en rapsodi av smaker hos en riktigt glad matmamma. 



 

 
Eftermiddagen är fri för egna strövtåg innan det är dags för 
middag och den äter vi ute i Camps Bay. 
 

28 jan Robben Island – Waterfront (f, m) 
Vår chaufför kör oss ner till Waterfront där vi går ombord på 
katamaran för färd till Robben Island. Båtfärden tar ca 40 
minuter.  
 

 
 
Turen på ön består av två delar. Ena delen tar oss med buss runt 

ön och vi ser bland annat huset som var Robert Sibukwes 
isolerade fängelse. Vi kommer också förbi byn där de som var 
anställda vid fängelset bodde och andra landmärken som 
berättar om en historia långt före apartheid-tiden. Första fången 
som förvisades hit sägs har varit Riebecks privata tolk – som helt 

enkelt blev påkommen att översätta för egen vinnings skull. 
Andra delen av turen är rundvandring i fängelsebyggnaderna 
och vi guidas en en tidigare fånge eller släkting till fånge. Tung 
historia men vi åker från Robben Island med tillförsikt i sinnet och 
en känsla av att allt är möjligt bara man tror på det. 

 



 

 
 
När vi kommer i land i Waterfront har du eftermiddagen till att 
njuta detta vackra hamnområde. Waterfront är ett tämligen nytt 
område som ersatte gamla ruffiga hamnkvarter och är idag en 

levnadsglad del av staden med trevlig shopping, restauranger 
och utställningar. Vi samlas tidig kväll på en av restaurangerna 
här nere för middag innan vår chaufför hämtar upp oss för färd 
till vårt hotell.  
 

29 jan Godahopps Udden – Cape Point – Picknick (f, l, m) 

Idag har det blivit dags för ett besök på den Godahoppsudden. 
Denna stormiga udde som Kung Johan av Portugal kunde 
konstatera att lyckades man ”bara” runda udden fanns gott 
hopp om att nå kryddlandet Indien.  
 



 

 
 
Besök udden men också Cape Point alldeles intill där ni från lite 
höjd ser de två världshaven mötas. Ni besöker denna förmiddag 
också Boulders Beach som är intaget av Åsnepingviner i mängd 

och parti. Ni kommer att äta picknick lunch på vingård. Och när 
sydafrikanerna har picknick så kan jag redan nu avslöja då talar 
vi inte om en torr ostmacka och festis ☺. Vi njuter god mat och 
dryck i väldigt vacker omgivning. Seneftermiddagen har du 
några timmar för dig själv på hotellet eller kanske ute på stan?! 
 

När skymningen fallit samlas vi för middag på en restaurang 
några kvarter från hotellet. 
 

30 jan Stellenbosch – Franschhoek (f, l, m) 
Ät frukost i lugn och ro, packa ihop våra pinaler för att nu lägga 

Cape Town bakom oss. Vår chaufför sätter rak kurs ut i vinlandet. 
Vi stannar till i vinets huvudstad Stellenbosch och tar oss en 
orienteringstur här innan du får lite tid på egen hand att strosa 
omkring i den mysiga äldre stadsdelen. Vi möter upp för en ytterst 
välsmakande lunch innan vi fortsätter till en annan vinort, 

nämligen Franschhoek.  
 



 

 
(Bild lånad från hotellet) 

 
Vi checkar in på The Protea Hotel by Marriott Franschoek. Vi bor 
mitt i centrum så du hinner säkert ut en stund och bekanta dig 

med de franskinspirerade kvarter som vi har omkring oss. I 
Franschhoek ligger flera av Sydafrikas bästa restauranger och så 
klart måste vi ju prova en av dessa. Ikväll ska vi på en restaurang 
där chefskocken ser mat som konst. Så varje rätt som kommer in 
ska vara som en målning.  
 

31 jan Till vinlandet och en gourmet-dag (f, vinprovningar med tilltugg, 

m) 
En ny härlig dag väntar på att fyllas med oförglömliga 
upplevelser. Dagen vi har framför oss idag är resans hårdaste. 
Det har blir dags för en gourmetdag. Dagens tema bjuder ett 

smakprov av vinlandets många delikatesser. Vi kommer att 
besöka flera välrenommerade vingårdar. Under dagens gång 
dukas upp en ost- och vinprovning samt en öl- eller vinprovning 
(du väljer på plats)-med biltong. Vi rundar sedan av med en 
bubblande provning av mousserande vin med fransk nougat 

därtill.  
 



 

 
 
På kvällen ingår så klart middag och denna afton är vårt tema 
”Fusion”. 
 

1 feb Till Nelspruit  och Hazyview (f, m) 

Idag checkar vi ut från vårt hotell i Franschhoek och styr kosan till 
flygplatsen som bara ligger så där en drygt 40 minuter från oss. Vi 
flyger cirka två timmar och når Nelspruit. Där väntar ny chaufför 
på oss för transfer till vårt hotell Perry´s Bridge Hollow i utkanten av 
Hazyview. Här på eftermiddagen finns tid att hoppa i poolen och 
bara njuta stunden. Redan nu har vi många reseupplevelser att 

smälta. Vi äter middag på hotellet denna afton.  

 

2 feb Panorama Route (f, l, m) 
Se till att ha kameran laddad idag!  
 

 
 



 

Vi kommer att köra genom ett av Sydafrikas absolut mest 
magnifika områden och njuta naturens egna konstverk, 
benämnda som till exempel Guds fönster, Pilgrimmens näste och 
Bourke´s Luch Potholes. Det är en dag med ögonfröjd.  

 
En fartfylld kväll utlovas med en fest typiskt för landsbygden.  
 

3 feb Mot vildmarken – Kapama Private Game Reserve (f, m) 
Idag lämnar vi civilisationen för ett par dagar och beger oss till 
Kapama Private Game Reserve.  Här på eftermiddagen efter en 

fika är det bara att hoppa i safarikostymen och för nu är det 
dags för resans första safari. Varje safari är fullständigt unik, ingen 
vet vad som väntar. Det blir till att spåra, spana och framför allt 
ha tålamod. Väntan lönar sig – alltid! Inom området finns det Big5 
så visst hoppas vi väl alla att få syn på en noshörning och/eller 

leopard redan här första kvällen. 
 
Vi bor på femstjärniga Kapama Southern Camp i standard suite 
med helpension inklusive dryck. Middag på hotellet innan det är 
dags att krypa till kojs efter en lång men ack så spännande dag. 

 

4 feb Safari (f, l, m) 
Upp samtidigt som solen för att se djurlivet vakna bakom busken. 

Vi har cirka tre timmar härlig morgonsafari framför oss. Sedan äter 
vi en välsmakande frukost och har tid för ett dopp i poolen och 
bara slappa i största allmänhet. 

 
 

På eftermiddagen är det dags för kvällssafari och sedan middag.  
 

5 feb Morgonsafari – transfer till White River (f, m) 



 

Hoppa ur pyjamasen lejonen väntar på dig! Det är dags att se 
en ny dag födas och det finns inget bättre än att sitta i öppen 
jeep, se solen stiga upp och ha fantastisk härlig Afrikaluft i näsan. 
Det är livet!! 

 
Efter frukost så packar vi ihop vårt bagage och drar vidare på 
vår expedition. Denna gång till till White River där vi checkar in 
på Country Boutique Hotel. Vi äter gemensam middag här på 
hotellet ikväll. 
 

6 feb  Alternativ B: Till Zimbabwe  - flodtur på Zambezi floden (f, m) eller  

Alternativ A: hemresa (f) 

 
Idag finns det två två möjligheter att välja mellan  

 

Alternativ A: För dig som nöjer dig med Sydafrika så kommer 

hotellets chaufför att köra dig till flygplatsen i Nelspruit där du 
flyger till Johannesburg och sedan vidare hemåt därifrån och här 
tillbaka i Köpenhamn, Göteborg och Stockholm den 7 februari. 
 

Alternativ B: Checka ut från hotellet och hotellets chaufför 

kör oss till Nelspruit flygplats. Vi flyger med South African Airways 
kl. 11.35 och landar i Zambia på Livingstone Flygplats kl. 13.10. 

Vår chaufför kör oss till gränsen där vi lämnar Zambia för att 
fortsätta in i Zimbabwe. Det låter kanske exotiskt men från 
Livingstone flygplats till gränsen är det bara 20 minuters färd 
ungefär ☺. Efter sedan ha kört cirka en timme så checkar vi in på 
femstjärniga Zambezi Sands River Camp. Alla rum ligger utmed 
floden har privat ”plungepool”. Detta boende är något alldeles 

speciellt och ligger himmelskt vackert. 
 



 

 
 

(Bild lånad från hotellet) 
 
Under sen eftermiddagen ger vi oss ut på en båttur på Zambezi 

floden och ser solen går ner. 
 

7 feb Morgonsafari - Tur till Victoria Falls (f, l, m) 
Tidig morgon åker vi på safari i Zambezi National Park. Vi äter en 
god frukost och sedan latar vi oss resten av förmiddagen. Efter 
lunch så åker vi till Victoria Falls och njuter detta mäktiga 

vattenfall. Monica guidar dig i Dr Livingstones fotspår.  
 

 
 

På eftermiddagen är det dags att bege oss ut på safari i öppen 
jeep i Zambezi National Park. 

 



 

8 feb En dag i paradiset (f, l, m) 
Idag har du en dag att förvalta på precis bästa sätt just för dig. 
Vill du så är du välkommen med på såväl morgon- som 
kvällssafari.  

 

 
 
Eller så tar du bara dagen som den kommer. Du är i paradiset så 
vad du än väljer blir det alldeles perfekt.  

 

9 feb Hemresa (f) 
För dig som är djur- och naturfantast finns ännu en chans för en 
härlig morgonsafari. Annars bara sov ut och ta det med ro tills vi 
checkar ut. Vårt plan avgår kl. 13.25 till Johannesburg där vi 
landar kl. 15.05. Nästa plan lyfter kl. 20.15 men du behöver inte 
oroa dig för att det är långt mellan flygen. Vi parkerar oss på 

lämpligt ställe och äter en gemensam middag och så ska du se 
att tiden flyger iväg. 
 

10 feb Hemma  
Kl. 06.15 landar vi i Frankfurt och flyger vidare igen kl. 09.30.  

Kl. 10.55 är vi tillbaka på Kastrup efter ett upplevelserikt äventyr i 
södra Afrika. Anslutning från Frankfurt bokas till Göteborg 
respektive Stockholm för er som så önskar. 

 

(f=frukost, l=lunch, m=middag) 

 

 

 

 

 

 



 

I arrangemanget ingår: 

• Flyg, SAS/South African Airways, Stockholm/Göteborg/Köpenhamn – 

London – Johannesburg - Cape Town – Nelspruit samt beroende på valt 
alternativ 

 

Alternativ A:  Nelspruit – Johannesburg – Frankfurt - 

Stockholm/Göteborg/Köpenhamn 

 

Alternativ B: Nelspruit  Livingstone samt Victoria Falls – Johannesburg – 
Frankfurt – Stockholm/Göteborg/Köpenhamn, i ekonomiklass  
 

• Samtliga flygskatter och bränsletillägg  

• 5 nätter på Cloud 9 Boutique Hotel**** i Cape Town, standardrum inkl 

frukost 

• 2 nätter på Protea by Marriott Franschhoek**** i Franschhoek, 

standardrum inkl frukost 

• 2 nätter på Perry´s Bridge Hollow**** utanför Hazeyview, standardrum 

inkl frukost och middag inkl ett glas öl, vin, läsk, juice eller vatten 

• 2 nätter på Kapama Soutern Camp*****, standard suite inkl helpension 

(frukost, lunch och middag) samt all dryck* 

• 1 natt på Country Boutique Hotel****, standardrum inkl frukost och 

middag inkl ett glas öl, vin, läsk, juice eller vatten 

• Dag för dag beskrivning enligt program inkl transporter, entréavgifter 

och lokala skatter 

• 4 safaris i öppen jeep i Kapama Game Reserve med licensierad 

naturguide 

• 10 luncher och 10 middagar  inkl ett glas öl, vin, läsk, juice eller vatten 

• Dricks till lokala guider och chaufförer 

• Monica Åberg guidar hela arrangemanget i Sydafrika, utom på 

Robben Island, till och med avresa från Country Boutique Hotel 

• Avreseinformation i Malmö, cirka en månad före avresa 

Alternativ A: pris per person i dubbelrum: 66 000,- 
 

  



 

Alternativ B ingår dessutom: 
• Program enligt alternativ A fram till morgonen den 6 februari 

• Transfer från Livingstone flygplats i Zambia – hotellet – Victoria Falls 

flygplats 

• 3 nätter på Zambesi Sands River Camp***** inkl helpension (frukost, 

lunch och middag) samt all dryck* 

• Kryssning i solnedgången på Zambezi floden 

• 4 safaris i öppen jeep i Zambezi National Park med licensierad 

naturguide 

• Helikopterfärd över Victoria Falls (12-13 minuter) 

• Utflykt till Victoria Falls 

• Visum till Zimbabwe (för svenska medborgare) 

• Monica Åberg guidar hela arrangemanget i Zimbabwe 

Alternativ B: pris per person, del i dubbelrum: 77 000,- 
 

 

Förklaring * = All dryck i ordinarie sortimentet av läsk, vatten, juice, öl, vin och 
starksprit. Om man önskar speciella märken kan det vara så att det ligger i en 

separat lista, vilket då kan köpas mot tillägg som var och en gör på plats. Min 

erfarenhet är att ordinarie sortimentet uppfattas som mycket generöst. 

 

 

Besök hotellen redan idag: 

Cape Town: https://www.hotelcloudnine.com 

Franschoek: http://www.marriott.com/hotels/travel/cptfr-protea-hotel-

franschhoek/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2 

Kapama Southern Camp: https://www.kapama.com/kapama-southern-

camp/ 

Hazeyview: http://www.seasonsinafrica.com/hotels-in-south-africa/lowveld-

hotels/perrys-bridge-hollow-hazyview-boutique-hotel/ 

White River: http://extraordinary.co.za/country-boutique-hotel/ 

Victoria Falls : http://www.imvelosafarilodges.com/zambezi-sands.html 

 

 

 

 

 

https://www.hotelcloudnine.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/cptfr-protea-hotel-franschhoek/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.marriott.com/hotels/travel/cptfr-protea-hotel-franschhoek/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.kapama.com/kapama-southern-camp/
https://www.kapama.com/kapama-southern-camp/
http://www.seasonsinafrica.com/hotels-in-south-africa/lowveld-hotels/perrys-bridge-hollow-hazyview-boutique-hotel/
http://www.seasonsinafrica.com/hotels-in-south-africa/lowveld-hotels/perrys-bridge-hollow-hazyview-boutique-hotel/
http://extraordinary.co.za/country-boutique-hotel/
http://www.imvelosafarilodges.com/zambezi-sands.html


 

 
 

 

Villkor för arrangemanget: 
• Minimum antal deltagare: 16,  

Max antal deltagare Sydafrika: 22, Zimbabwe: 18  

• Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar. 

• Hotell kan komma att ändras på grund av faktorer som är utanför 

Monica Travels kontroll, dock garanterar vi minst samma klass av hotell 

vid sådana tillfällen. 

• Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte. 

• Pris är med reservation för ändring på grund av av valutaförändringar, 

ändringar av flygskatter och bränsletillägg 

• Alla priser är baserade på kontant betalning till vårt bankgiro. Om du 

vill betala med kort kan du betala via www.betalo.se. 

• Handpenning om 10 000,-/person betalas senast 14 dagar efter 

bekräftad bokning Monica Travels konto. Denna är därefter inte 

återbetalningsbar, oavsett orsak. 

• Slutbetalning sker senast 40 dagar innan avresa, Monica Travels konto. 

Denna är därefter inte återbetalningsbar, oavsett orsak.  

http://www.betalo.se/


 

• Samtliga avbokningsvillkor är statuerade från hotell, flygbolag och 

andra samarbetspartners. 

• Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst samt 

innehålla två tomma sidor (ett uppslag). 

• Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen 

bekräftas på faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens 

självkostnadspris. 

• Allmänna resevillkor gäller tillsammans med särskilda villkor, vilka 

återfinns på www.monicatravel.se 

• Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 

 
 
 

Boka din resa på tel 040-672 69 60 eller 

monica@monicatravel.se 
 
 

Välkommen med på ett Afrika-äventyr fyllt med  
unika upplevelser och där allt utom fickpengar ingår  

– som alltid med Monica Travel. 

 
 
 

 

http://www.monicatravel.se/
mailto:monica@monicatravel.se

