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En unik reise som perfekt illustrerer hvorfor Sør-Afrika blir
omtalt som 'hele verden i ett land'
På denne 17 dagers rundreisen venter en storartet
safariopplevelse i et eksklusivt safariområde, samt en
legendarisk togreise med det berømte luksustoget Rovos Rail fra
Pretoria til Cape Town.
Opplevelsene står i kø: Eksklusive dyreopplevelser i en privat
safaripark og i Kruger-parken, unike naturopplevelser langs
Panorama-ruten, luksus på sitt beste på den naturskjønne
togreisen med Rovos Rail, og et 5 netters opphold i vakre Cape
Town på det legendariske hotellet, Winchester Mansions,
inkludert mange spennende utflukter i byen og omegn.
En naturskjønn reise med safari, togreise, kultur og storby!

Eksklusiv safariopplevelse i Shiduli Private Game
Lodge

Kruger-parkens enorme vidder og store dyreflokker

Majestetisk natur ved Panorama ruten

Luksuriøs togreise med Rovos Rail

Vakre Cape Town og områdene rundt

https://www.benns.no/afrika/sor-afrika
https://www.benns.no/togreise-i-det-sorlige-afrika-med-rovos-rail
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
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Dag 1: Avreise fra Norge
mot Sør-Afrika
I dag flyr dere fra Norge med skift underveis på vei til
Hoedspruit i Sør-Afrika, og dere kan nå glede dere til en
fantastisk ferie.

Dag 2: Ankomst til
Sør-Afrika og til Shiduli
Private Game Lodge
Ved ankomst til Hoedspruit blir dere hentet av
representanter for Shiduli Private Game Lodge, og turen
går nå direkte til lodgen, hvor dere skal bo de neste 3
nettene. Det er ca. 55 km. til lodgen, og turen tar knapt 1
time.

Etter lunsj er det snart tid til deres første Game Drive i
det 9.000 hektar store private Karongwe safariområde,
hvor det naturligvis kan ses de berømte Big Five, og hvis
dere er heldige The Big Seven (som er Big Five + gepard
og ville hunder). Alt etter tid på året starter dette Game
Drive enten kl. 15.30 eller kl. 16.00.

Dere er tilbake på lodgen 3 timer senere, og snart er
middagen klar. På veien tilbake til lodgen stopper dere i
villmarken for å nyte en Sundowner, mens de første
safariopplevelsene bearbeides, og den unike duften av
den afrikanske villmarken oppleves.

Shiduli Private Game Lodge
Shiduli Private Game Lodge er en liten safarilodge i
Karongwe Game Reserve og byr på intim overnatting i
eksotiske omgivelser nær elven og med Drakensfjellene
som bakteppe.

Karongwe Private Game Reserve
Karongwe Private Game Reserve ligger i Limpopo
provinsen nær Krugerparken og med de mektige
Drakensfjellene som tilskuere. Det er et fantastisk



Eksklusive safariopplevelser i Thornybush Private Game Reserve
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viltreservat, beliggende mellom 4 elver og med et godt
tilbud av flora og fauna inkl. The Big Seven (løve, elefant,
neshorn, bøffel, leopard, gepard og den ville afrikanske
hunden), i tillegg til mange andre dyr. Her finner man
også et stort antall fugler, så det er noe for alle og enhver.
Karongwe Private Game Reserve er en del av det større
Karongwe Game Reserve på 21.000 hektar.

I elvene kan man se flodhester, krokodiller, otere og
skilpadder. Mange forskjellige fugler ses ved de store
dammene og langs elvene.

Gled dere til en flott safariopplevelse.

Måltider inkludert: lunsj og middag i Shiduli
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 3: Shiduli Private
Game Lodge - Game Drives
i Karongwe Game Reserve
Dere blir vekket tidlig og får servert kaffe, te eller varm
sjokolade sammen med 'sør-afrikansk rusk' (litt
hardtbakt brød) i fellesområdet, innen dere skal ut og
oppleve viltreservatet våkne.

Dere forlater lodgen mellom kl. 05.30 og kl. 06.00 alt

avhengig av sesongen. Dere er tilbake på lodgen godt 3
timer senere, hvor det venter en god frokost. Etterpå kan
dere slappe av og nyte lodgens fasiliteter. Lodgen kan
tilby luftballongtur og andre aktiviteter. (Alle disse for
egen regning).

Lunsjen er klar fra kl. 13.00, og senere på ettermiddagen
har dere igjen et Game Drive i bushen inkl. Sundowner
drinks. Dere er tilbake på lodgen ca. kl. 19.00 - 19.30, og
snart venter middagen.

Har dere litt trøtte ben og kanskje er litt øm av solens
stråler, kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa,
som har et bredt program av lekre massasjer, scrubs,
wraps m.m.

Ekstraordinær aktivitet: Hot-Air ballooning
(tilleggskjøp- kan arrangeres på lodgen)
Varighet: 4 timer

Ingenting kan sammenlignes med å sveve sakte, sakte i
en varmluftsballong over landskapet under. Typisk flyr
de ikke høyere, enn at folk med høydeskrekk kan være
med og raskt venne seg til fornemmelsen. Denne turen
tar dere med opp over den forbløffende Sabie River
Valley, nær Hazyview. Mens dere flyr over bakker og
daler langs Sabie elvens bredder, får dere servert en
enestående utsikt til det frodige landskap, som
inkluderer uberørt elveskog, endemisk villmark og
fruktplantasjer. Fotomulighetene er nærmest uendelige.

Aktivitet inkludert: Game Drives morgen og
eftermiddag



Opplev Blyde River Canyon langs Panorama Route
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Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 4: Shiduli private
Game Lodge - Heldagstur
til Kruger National Park
I dag er det klart for en heldagssafari i den fantastiske
nasjonalparken Kruger. Frokosten er pakket med og
avreise er tidlig om morgenen hvor dere kjører i en åpen
safaribil. Parken er Sør-Afrikas største og mest
imponerende nasjonalpark, og i tillegg en av verdens
mest dyrerike. Kruger parken er cirka 350 km lang og 60
km bred, og dekker et areal på ca. 20.000 km2. I
nasjonalparken finnes det 147 ulike pattedyr som
antiloper, sjiraffer, aper, løver og elefanter, over 500
fuglearter og 114 forskjellige krypdyr. Her har man også
mulighet for å oppleve de berømte "The Big Five" som
består av leoparden, løven, neshornet, bøflen og
elefanten. På safarituren har dere en erfaren safariguide
med som er utrolig dyktig til å spotte de fantastiske
dyrene. Ha kameraet klart for det er mange unike
opplevelser i vente. Midt på dagen blir det et stopp ved
en av campene som er i parken, hvor man kan kjøpe lunsj.

På slutten av dagen er dere tilbake på lodgen hvor en
smakfull middag venter.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 5+6: Shiduli Private
Game Lodge - Game Drives
i Karongwe Game Reserve
Dere blir vekket tidlig og får servert kaffe, te eller varm
sjokolade sammen med 'sør-afrikansk rusk' (litt
hardtbakt brød) i fellesområdet, innen dere skal ut og
oppleve viltreservatet våkne.

Dere forlater lodgen mellom kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
avhengig av sesongen. Dere er tilbake på lodgen ca. 3
timer senere, hvor det venter en god frokost. Etterpå kan
dere slappe av og nyte lodgens fasiliteter. Lodgen kan
tilby luftballongtur og andre aktiviteter. (Alle disse for
egen regning).

Lunsjen er klar fra kl. 13.00, og senere på ettermiddagen
har dere igjen et Game Drive i bushen inkl. Sundowner
drinks. Dere er tilbake på lodgen ca. kl. 19.00 - 19.30, og
snart venter middagen.

Har dere litt trøtte ben og kanskje er litt øm av solens
stråler, så kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka
Spa, som har et bredt program av lekre massasjer, scrubs,



Shiduli Private Game Lodge
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wraps m.m.

Aktivitet inkludert: Game Drives morgen og
ettermiddag
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 7: Shiduli Private
Game Lodge - Kjøretur
langs Panorama Route -
Pretoria
I dag er det helt andre opplevelser i vente. Etter frokost
er det tid til å si farvel til Shiduli Private Game Lodge.
Dere skal nemlig på en kjøretur langs den legendariske
Panorama Route med overveldende natur og unike
panoramautsikter. Dere er på en egen privat tur da dere
senere på dagen blir avlevert i Sør-Afrikas hovedstad,
Pretoria, hvor dere skal overnatte en natt før dere i
morgen tidlig skal på en praktfull reise med Rovos Rail.
Lunsj kjøpes i løpet av turen og er for egen regning.
Typisk vil dere stoppe for lunsj i Graskop. På slutten av
ettermiddagen er dere fremme ved det flotte hotellet,
Castello di Monte.

Turens høydepunkter langs Panorama Route er:

God's Window
Bourke's Luck Potholes
Blyde River Canyon
Three Rondawels
Graskop & Pilgrim's Rest

Castello di Monte
Castello di Monte er et 5-stjerners hotell i vakre
omgivelser. Eiendommen i toskansk stil skildrer ren
luksus og eleganse, og tilbyr samtidig spektakulær utsikt
over åsene i og rundt hovedstaden. De velstelte hagene
med oliventrær og lavendelbusker gir et italiensk preg på
det afrikanske landskapet. På Castello di Monte er det
lett å tro at man har funnet paradis.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Castello di Monte eller tilsvarende

Dag 8: Pretoria -
Klerksdorp | Avgang med
Rovos Rail mot Cape Town
Etter frokost er det tid for den store togreisen som
venter på dere.

Om formiddagen blir dere hentet på hotellet deres, og
det er arrangert privat transfer til Rovos Rail-stasjonen i



Shiduli Private Game Lodge
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Pretoria. Dere har en unik opplevelse i vente, og allerede
ved ankomsten til Rovos Rail-stasjonen fornemmer dere
at dette er noe helt spesielt. Den grasiøse bygningen i
'colonial-style' arkitektur er et kapittel helt for seg selv
og er et verdig sted å begynne (eller avslutte) sin
togreise. Den gamle stasjonen setter helt klart dagsorden
for hva man kan forvente de neste dagene om bord
Rovos Rail.

Rovos Rail har nærmest legendarisk status som et av
verdens mest luksuriøs tog, hvor ingenting er overlatt til
tilfeldighetene, og luksus og komfort lyser ut av alle
detaljene. Les mer om Rovos Rail her.

Kl. 11.00 er det avgang fra Pretoria. Toget ruller nå
sydpå mot endestasjonen i Cape Town. Nyt den lekre
maten mens toget kjører gjennom Northern Cape
regionen frem mot Kimberley. Nyt utsikten fra de flotte
utsiktsvognene, mens ettermiddagen bl.a. byr på engelsk
Afternoon Tea. Senere venter deres første
middagsopplevelse, alt imens dere beveger dere stødig
og rolig frem mot Klerksdorp, sørvest for Johannesburg.
Dere overnatter om bord på toget.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Rovos Rail: Lunsj kl. 13.00 / Te kl. 16.30 / Middag kl.
19.30
Overnatting: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillegg i
prisen kan det oppgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 9: Klerksdorp -
Kimberley | Rovos Rail
Nyt frokosten på toget. Dere ankommer til Kimberley
rundt lunsjtider. Her venter en utflukt til The Big Hole og
The Diamond Mine Museum. Kimberley-området har
gjennom mange år vært stedet hvor mange diamanter
har blitt funnet og gravd ut. Et av verdens største
diamantfirmaer er også sørafrikanske De Beers, og de
har gravd masse i dette området.

I dag skal dere først besøke The Big Hole, som hevdes å
være det dypeste hullet i verden gravd ut av
menneskehender. Etterpå er det klart for et besøk på The
Diamond Mine Museum, som ligger rett ved siden av The
Big Hole. Museet annerkjennes for å være et av de beste
'Open-Air' museene i verden og er et absolutt must for
besøkende i Kimberley. Museet forteller det interessante
kapittelet om denne delen av Sør-Afrikas historie, hvor
man på dronning Victorias tid opplevde en sann
diamant-boom.

Visste du at?
Man begynte å grave etter diamanter ved gruven i
Kimberley i 1871. Da gruven stengte i 1914 hadde den
stått for 2.722 kg. diamanter, gravd ut fra mer enn 22,5
millioner tonn jord. (ref. De Beers)

Dere overnatter på toget.

Måltider inkludert: Frokost kl. 07.00-10.00 | Lunsj kl.

/togreise-i-det-sorlige-afrika-med-rovos-rail


Kom tett på naturen om bord Rovos Rails
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13.00 | Middag kl. 19.30
Overnatting: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillegg i
prisen kan det oppgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 10: Kimberley -
Matjiesfontein | Rovos
Rail
Dere kan nyte frokosten mens toget fortsetter mot
Matjiesfontein. Reisen går gjennom Karoo, som er en
semiørken-region.

Etter frokost er det mulighet for å strekke på beina, med
mindre dere vil bli på toget. Hvis dere har lyst, så kan
dere gå en 5-kilometers tur fra Whitehill Siding til
Matjiesfontein. En ansatt fra Rovos Rail følger den
gruppen som gjerne vil gå turen. Når dere er fremme i
Matjiesfontein har dere tid til å utforske den historiske
byen.

Om Matjesfontein
Et besøk i Matjiesfontein er et besøk i en svunnen
tidsalder. Denne lille landsbyen ble grunnlagt av den
legendariske togmannen James Douglas Logan. Fordyp
dere i levende historie; livet her er en hyllest til Karoo
(Sør-Afrikas magiske ørkenland), til krigen mellom
britene og boerne, og til Queen Victorias England.

Matjiesfontein er en sann viktoriansk bastion, som
illustreres best med den historiske atmosfæren på det
berømte hotellet, Lord Milner. Her får man 'Old World
Charm', elegant innredning og overhøflige tjenere.

Matjiesfontein har liten fysisk størrelse, men er stor på
attraksjoner, som The Marie Rawdon & Transport
Museums, til tinghuset og fengselet, den gamle britiske
militærforlegningen, og den gamle engelske bussen som
kanskje kjører dere den korteste turen på kloden rundt i
landsbyen. Matjiesfontein er et unikt sted med magi,
historie og avslappet stemning.

Sent på ettermiddagen, og cirka en time etter besøket i
Matjiesfontein, kjører toget inn i den første av fire
tunneller, hvor den lengste er 13,5 km.

Dere overnatter på toget.

Måltider inkludert: Frokost kl. 07.00-10.00 | Lunsj kl.
13.00 | Te kl. 16.30 | Middag kl. 19.30
Overnatting: Rovos Rail i en Pullman Suite (mot tillegg i
prisen kan det oppgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)



Shiduli Private Game Lodge
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Dag 11: Matjiesfontein -
Cape Town | Turen med
Rovos Rail slutter
Det blir deres siste dag med frokost om bord på Rovos
Rail-toget, som ruller gjennom Hex River Valley før det
ankommer den fantastiske storbyen, Cape Town.

Kl. 10.00 er Rovos Rail i Cape Town, og den herlige 4
dager/3 netters togreisen er over. Forhåpentligvis sitter
dere igjen med masse gode minner.

Dere blir hentet på Rovos Rail-stasjonen og kjørt til
elegante og ikoniske Winchester Mansions, som ligger i
det fasjonable Sea Point-området i Cape Town med flott
utsikt over havet. Her skal dere bo de neste 5 nettene.
Winchester Mansions er et deilig hotell, som ikke ligger
langt unna Cape Towns mange fristelser. Les mer om
hotellet her.

Resten av dagen har dere på egenhånd, og dere kan for
eksempel slappe av og nyte hotellets fasciliteter.

Måltider inkludert: Rovos Rail: Frokost kl. 07.00-9.30
Overnatting: Winchester Mansions i Classic rom

Dag 12: Cape Town -
Sightseeing
Etter frokost blir dere hentet for å dra på en minnerik
sightseeingtur i Cape Town. En erfaren og kunnskapsrik
guide vil ta dere med rundt, og dere kjører rundt i en bil
med air condition.

Cape Town er virkelig en helt unik by, og er en
sammenslåing av ulike kulturer, kjøkken og variert natur
med Table Mountain som utgjør kronen på verket. Det er
bare å glede seg til en tur rundt i 'the Mother City' hvor
dere skal besøke mange av Cape Towns mest populære
attraksjoner:

Table Mountain
The Castle of Good Hope
Det fargerike nabolaget Bo Kaap
South African Museum
Clifton beach og Camps Bay
Signal Hill
Green Market Square
Company Gardens

Etter en opplevelsesrik sightseeingtur har dere resten av
dagen fri til disposisjon.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Winchester Mansions i Classic Room

/afrika/sor-afrika/winchester-mansions
/afrika/sor-afrika/winchester-mansions


Se 'The Big Five' på safari i Kruger-parken
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Dag 13: Cape Town -
Utflukt til Cape Point
I dag skal dere ut på nok en spennende utflukt til Cape
Point & Peninsula. Etter frokost blir dere hentet og det er
klart for en 9 km lang kjøretur, også kanskje en av
verdens mest naturskjønne og majestetiske - Chapman's
Peak Drive.

Se det spektakulære synet av Cape Points ruvende
klipper, fyrtårnet som ligger 238 m.o.h., over 250
fuglearter, og dyr som blant annet bavianer og sebra.
Utforsk Cape of the Good Hope, et verdenskjent
landemerke og monument til ære for to av verdens mest
berømte oppdagelsesreisende - Vasco da Gama og
Bartolomeu Dias.

Besøk pingvinene på Boulders Beach i Simon's Town,
som har vokst raskt siden to Jackass-pingviner slo seg
ned her. Se deres fascinerende oppførsel på nært hold.
Besøk den syvende vakreste hagen i verden - den flotte
botaniske hagen, Kirstenbosch. Her kan du fordype deg i
alt hagen har å by på med over 7000 ulike plantearter,
skyggefulle stier, panoramautsikt, piknikkplasser,
skulpturer og mye mer.

Utflukten inkluderer:

Cape Point
Cape of Good Hope

Clifton & Camps Bay
Hout Bay & Seal Island Boat Trip
Penguin Colony, Boulders Beach & Simon's Town
Kalk Bay
Muizenberg
Kirstenbosch Botanical Gardens

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Winchester Mansions i Classic Room

Dag 14: Cape Town -
Utflukt til vinlandet
I dag skal dere på en herlig tur rundt i vinlandet utenfor
Cape Town. Her får dere muligheten til å utvide ganen og
nyte vinsmaking på prisbelønte vingårder i Stellenbosch,
Franschhoek og Paarl. Kos dere med vinsmaking,
ostesmaking og turer i vinkjellere mens dere får
kunnskap om noen av de mest unike vinene i verden. Nyt
en unik tur rundt i Franschhoek på en trikk i vintage stil,
mens trikken passerer gjennom et fantastisk landskap
med vingårder og nydelig natur - en av de beste måtene å
utforske den sanne skjønnheten i Franschhoek. Besøk
Paarl og opplev den livlige afrikanske kulturen, og
Drakenstein-fengselet, der Nelson Mandela sist satt inne
før han ble løslatt.

Stellenbosch

/afrika/sor-afrika/winchester-mansions


Lekker lugar - Pullman Suite om bord Rovos Rail
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Morgenen starter i Stellenbosch, kun en halvtime utenfor
Cape Town, som tilbyr et majestetisk landskap som er
helt annerledes enn Cape Peninsula. Her vil du oppdage
ulike vindruer som dyrkes i dette området som blant
annet Chenin Blanc, Shiraz og den unike Sør-Afrikanske
Pinotage. Stellenbosch er en liten by, men har et
populært universitet, utallige muligheter som
vinsmaking, museer, gallerier og jordbærplukking.

Franschhoek
Neste stopp på programmet er Franschhoek -
drømmedestinasjonen for en vinelsker - også kjent som
"the French corner", en gammel Huguenot landsby. Med
flere gater og eiendommer med franske navn, så føles det
som om man er i Frankrike i en annen tidsepoke. Man blir
helt fortryllet av byens sjarme og dets fredelige miljø.
Her vil dere ha muligheten til å smake på regionens
delikatesser, ost og den beste vinen, og samtidig kjøre
rundt i en gammeldags trikk til prisvinnende vingårder.

Paarl
Turen avsluttes i byen Paarl og distriktet er spesielt kjent
for dets Pearl Mountain eller "Paarl Rock". Den enorme
granittbergarten er dannet av tre avrundede knauser
som utgjør Paarl-fjellet og er ofte sammenlignet med
Uluru (Ayers Rock) i Australia. Paarl tilbyr et mangfoldig
utvalg av vingårder, den berømte 'Spice Route',
Taal-monumentet (det afrikanske språkmonumentet),
kaffebarer, bryggerier og mye mer. Dere vil besøke byens
vingårder og smake på regionens fineste viner.

Måltider inkludert: Frokost

Overnatting: Winchester Mansions i Classic Room

Dag 15: Cape Town
I løpet av disse dagene har dere nok fått et godt inntrykk
av Cape Town og området omkring byen. Dere har nå
hele dagen på egen hånd til å utforske mer av denne
herlige byen som oser av hyggelige mennesker, kultur,
natur, fargerike gater, utallige restauranter og kafeer, og
mye mer.

Vi kan anbefale følgende:

Gå tur opp Table Mountain - det finnes mange
forskjellige ruter
Gå tur opp Devil's Peak og Lion's Head
Hvalsafari i Hermanus
Dykking med haier i Gansbaai
Nyt dagen på en av de flotte strendene
Shopping i V&A Waterfront
Gå tur langs den flotte promenaden Sea Point
Dra på matmarkedet 'The Neighbourgoods Market'
ved Old Biscuit Mill (kun åpent om lørdager fra kl.
09-15.00)
Spis fantastisk mat på en av byens mange
restauranter - f.eks en unik opplevelse på
restauranten Pot Luck Club hvor man spiser i
øverste etasje av en gammel silobygning (bør
bestilles på forhånd)

/afrika/sor-afrika/winchester-mansions


Kjør gjennom et fantastisk landskap med Rovos Rail
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Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Winchester Mansions i Classic Room

Dag 16: Cape Town -
Hjemreise
Etter frokost og litt avslapping blir dere om formiddagen
hentet på hotellet for transport til flyplassen. En
fantastisk reise nærmer seg slutten. Omkring lunsjtid flyr
dere fra Cape Town med en mellomlanding på vei hjem til
Norge.

Dag 17: Ankomst til Norge
I løpet av dagen lander dere i Norge etter en innholdsrik
ferie i Sør-Afrika.

/afrika/sor-afrika/winchester-mansions


Priser og avganger
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Reiseperiode 1. aug - 14. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
66 698,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
70 898,00 NOK

Reiseperiode 1. jan - 22. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
66 198,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
61 998,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Hoedspruit // Cape Town/Norge t/r. inkl.
skatter og avgifter

Transfer fra Hoedspruit flyplass til Shiduli private
Game Lodge

5netter på Shiduli Private Game Lodge

Helpensjon på Shiduli private Game Lodge.
Eksklusiv drikkevarer utenom te og kaffe.

3morgen Game Drives i Karongwe Game Reserve
eller morgen vandresafari på lodgens eget område

4ettermiddags Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve med "sundowner"

Heldagssafari i Kruger National Park

Mulighet for bush dinner under oppholdet

Heldagstur på Panorama Route med medbrakt
frokost inkl. transport til hotellet i Pretoria

1natt på Castello Di Monte eller tilsvarende i
Pretoria

Transfer fra hotellet i Pretoria til Rovos Rail
stasjonen

4dager/3 netter togreise med Rovos Rail fra
Pretoria til Cape Town i Pullman suite inkl. måltider,
drikkevarer og utflukter på turen

Transfer fra togstasjonen i Cape Town til
Winchester Mansion

5netter på Winchester Mansions inkl. frokost i
Classic Room

Halvdags sightseeingtur i Cape Town inkl. entré til

Reiseforsikring

Drikkevarer (Utover Rovos Rail)

Tips

Øvrige utflukter

Lunsj på dagen hvor dere har heldagsutflukt til
Kruger og på heldagsturen på Panorama Route

Visum til Sør-Afrika - turistvisum utstedes ved
ankomst

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/togreiser/safari-i-sor-afrika-og-togreise-fra-pretoria-til-cape-town-med-rovos-rail-70977?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togreiser/safari-i-sor-afrika-og-togreise-fra-pretoria-til-cape-town-med-rovos-rail-70977%3E
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SA museet, transport og engelsktalende guide/sjåfør

Heldagstur til Cape Point inkl. entré til Cape of Good
Hope Nature Reserve og entré til Kirstenbosch
Botanical Garden, transport og engelsktalende
guide/sjåfør

Heldagstur til vinlandet inkl. entré, vinsmaking,
ostesmaking, vinkjellertur, profesjonell guide,
transfers, øretelefoner for å høre guiden tydelig og
wi-fi

Transfer fra Winchester Mansion til flyplassen i
Cape Town

"Gate Fee & Conservation Levy"

tel:23102380
https://www.benns.no/togreiser/safari-i-sor-afrika-og-togreise-fra-pretoria-til-cape-town-med-rovos-rail-70977?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togreiser/safari-i-sor-afrika-og-togreise-fra-pretoria-til-cape-town-med-rovos-rail-70977%3E

