
 

Turforslag:  Sør Afrika - Cape Town, Wine lands, kyst og Garden Route 

  

 

 

10 dagers rundtur i Western Cape i Sør Afrika, med en prisantydning. Opphold i Cape Town og 

leiebil til Wine lands og Garden Route og avslutning ved flotte strender. Dette er en ideell tur for 

eksempel for en familie med barn. Tureksmpelet her er priset for 2017 for 2 voksne og to barn under 

12 år, tid på året er afrikansk vinter, dvs norsk sommer. 

 

Dag 1. Dere ankommer Cape Town International og møtes på flyplassen av sjåfør som kjører dere til 

hotellet.  4 netter i Cape Town med frokost inkludert.  

 

 

 

Dag 2, 3 og 4.  Disse dagene er til egen disposisjon, ingen utflukter er inkludert.Det er mye å finne 

på, for eksempel Table Mountain til fots eller med kabel bane, Robben Island med båttur og 

omvisning på øya og i museet/fengselet, bytur til fots, med sykkel eller hopp av og på buss, dagstur  

til Kapp det Gode Håp, for ikke å glemme de fine strendene og gode shoppingmuligheter.  



 

 

Dag 5, Wine lands:  Dere får leiebil levert til hotellet den morgenen og etter frokost kjører dere til 

Stellenbosch vinregion for en smak av det glade liv med vinsmaking og god mat. Overnatting på 

gjestehus/vingård med frokost inkludert.  

 

 

 

 

Dag 6, innlandet mellom Wine lands og Garden Route: Dere kjører østover til koselige Swellendam 

by, en overnatting med frokost. Swellendam er en gammel by, The Drostdy – sete for 

administrasjonen under kolonitiden – er verdt et besøk. 

 

 



Dag 7, kyst og Garden Route:  Dere kjører videre østover Garden Route til Wilderness med flotte 

strender. 3 overnattinger i gjestehus ved hav og strand, med frokost inkludert.   

 

 

Dag 8 og 9 er til egen disposisjon til aktiviteter i over og under vann og/eller lange vandringer langs 

havet.  Eventuelt en utflukt til Cango Caves nord for George eller til Knysna, en liten kjøretur  

østover.  

 

Dag 10. Etter frokost og utsjekking fortsetter dere østover til Port Elizabeth, leverer leiebilen på 

flyplassen og starter hjemreisen. 

 

Priser 2017, sør afrikansk vinter – norsk sommer. 

Prisestimatet er  basert på to voksne og to barn under 12 år,  i delt rom/familierom. Standard rom, 3 

til 4 stjerners  hotell/gjestehus. 

Estimert pris fra ca. R. 11.800 per person i delt rom.         

Inkludert: 4 netter i Cape Town, 1 natt i Wine lands, 1 natt i Swellendam og  3 netter Garden Route/ 

Wildernesss, alle netter med frokost inkludert.  

Transport til hotell i Cape Town ved ankomst. Leiebil med forsikring, ubegrenset kilometer og 

leveringsavgift. 

Ikke inkludert: Fly, måltider som ikke er nevnt som inkludert, drikkevarer, utflukter/ sightseeing 

turer, personlig forsikring, tips og annet av personlig karakter. 

 

Safari Shop - African Wildlife Adventures (trading)  

travel@safarishop.cc  


