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En fantastisk Afrika-reise som kombinerer Sør-Afrikas 3 største
attraksjoner: Vidunderlige Cape Town, det verdensberømte
vinområde og en eksklusiv safariopplevelse i et privat
safarireservat nær Krugerparken. Man sier ofte at det beste på
kloden møtes i Sør-Afrika, noe man kun kan si seg enig i. Dere
får oppleve fascinerende storby, flott natur, vakre strender,
gammel europeisk kultur og historie, dyreopplevelser i
verdensklasse og overnatting som oser av historie, kultur og
kvalitet. En reise med det beste av Sør-Afrika til en forrykende
lav pris.

Fantastisk kombinasjonsreise til en utrolig lav pris

Cape Town med V&A Waterfront, Bo Kaap & Table
Mountain

Det makeløse vinlandet med Stellenbosch, Paarl &
Franschhoek

Cape Point med vill natur, pingviner & fargerike
badehus

Opphold i historiske Stellenbosch med Cape Dutch
arkitektur

Suveren safari i privat safarireservat med Big5 &
Big7

https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
mot Sør-Afrika
Det er avreise fra Norge og kursen går mot Sør-Afrika.
Det er en mellomlanding underveis.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst Cape
Town
Det er ankomst til Cape Town i løpet av dagen. Etter
dere har mottatt bagasjen så venter det en sjåfør/guide i
ankomsthallen som kjører dere til hotellet i Cape Town.
De neste 4 nettene skal dere bo på det flotte
Winchesters Mansions som ligger i det lekre området
Sea Point med utsikt utover havet og med kort avstand

til Cape Towns største attraksjoner.

Resten av dagen er på egen hånd til å slappe av på
hotellet og nyte de eksotiske omgivelsene og den
vidunderlige naturen som omringer hotellet med Table
Mountain i bakgrunnen og det mektige Atlanterhavet i
forgrunnen. Gå en tur langs havnepromenaden i Sea
Point og bli kjent med omgivelsene rundt.

Måltider inkludert: Mat om bord på flyet
Overnatting: Winchester Mansions i Classic rom

Dag 3: Cape Town |
Heldagsutflukt til Cape
Point
Nyt frokosten for mellom kl. 08.00 - 09.00 blir dere
hentet på hotellet for dagens heldagstur til Cape halvøya



Cape Point
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- helt ned til den ytterste spiss, Cape Point.
Heldagsturen, som er sammen med andre gjester, gir
dere en bred vifte av severdigheter som tilsammen
danner essensen av Cape-halvøya som bl.a. (utflukten
kan mot et tillegg i prisen foretas i eget, privat regi. Hør
nærmere):

Kjøretur på Chapman's Peak. Vakker tur med
mulighet for å spotte hvaler og delfiner.
Det spektakulære synet av Cape Points klipper,
fyrtårnet, som er plassert 238 m.o.h. og
naturparken med mer enn 250 fuglearter og annet
dyreliv inkl. bavianer
Cape of Good Hope med bl.a. dyreliv og
monumenter til ære for to kjente eventyrere:
Vasco da Gama og Bartolomeu Dias
Jackass pingviner ved Boulders Beach i Simon's
Town
Kirstenbosch Botanical Gardens med mer enn
7000 plantearter, skyggefulle stier,
panoramautsikter og mye mer

Dere får utlevert hodetelefoner så dere bedre kan høre
guiden fortelle, og det er WiFi i bilen.

Turens høydepunkter:

Clifton & Camps Bay
Strendene Clifton og Camps Bay er to fantastiske
strender som byr på hvite sandstrender og klart,
azurblått vann; strender, som er veldig populære blant

samt lokale som blant turister. Nyt den livlige
atmosfæren på Camps Bay Strip, som er fylt med gode
restauranter, barer, The Bay Hotel, palmer og
gateunderholdning.

Hout Bay & Seal Island Boat Trip
Den lille fiskerlandsbyen Hout Bay kaldes ofte for 'The
Republic of Hout Bay' av Cape Towns innbyggere og gir
lett én følelse av å være i en total isolert by. En vakker
strand, lekker fersk fisk fra havet, Bay Harbour markedet
og mange restauranter, gjør Hout Bay til et sted, som bør
besøkes. Nær Hout Bay ligger veien Chapman's Peak. En
9 km lang naturskjønn vei med hele 114 svinger. Her er
det flere flotte utsiktspunkter. Hold utkikk etter hvaler
og delfiner.

Cape Point/Cape of Good Hope
Cape Point/Cape of Good Hope er en av Sør-Afrikas
mest beundrede og besøkte turistattraksjoner. Det helt
unike naturreservater som ligger her, er et av Sør-Afrikas
mest berømte landemerker, og med god grunn.
Beliggende helt ute på spissen av klippen, rekker
naturreservatet over rå klipper, unik flora og fauna og
enorme åpne vidder. Her finner dere mer enn 250
forskjellige fugler, bavianer, og den unike Cape Mountain
Zebra. Cape of Good Hope har sett berømte eventyrere
som Vasco da Gama og Bartolomeu Dias; sistnevnte
oppdaget Cape Point i 1488.

Penguin Colony & Simon's Town
Et besøk ved Boulders Beach er noe dere ikke glemmer.
Her kan dere nemlig svømme med pingviner. Her finner
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dere en større koloni på hele 3000 dyr. Simon's Town er
hovedsetet for den sør-afrikanske flåte og har generelt
en sjarmerende atmosfære og en fargerik historie. Her
finner dere to museer: The Warrior Toy Museum og The
South African Navy Museum. På avstand kan dere se
fregatter og undervannsbåter som tilhører den
sør-afrikanske flåten.

OBS! Hvis dere vil komme i kontakt med pingvinene, er
det et mindre 'conservation' gebyr: 150 rand for voksne
og 75 rand for barn.

Kalk Bay
Den lille kystbyen Kalk Bay løper langs med hovedveien
Main Road med False Bay på den ene side og fjellene på
den andre siden. Langs
Main Road ligger en lang med rekke butikker, alt fra
antikkforretninger til klesbutikker, brosteinsbelagte
gater, antikvariater, bakerier, den berømte Brass Bell
restaurant og mye, mye mer. Byen er et glimrende sted
for å spotte hvaler i sesongen, som er fra juni til
november.

Muizenberg
Muizenberg er et verdensberømt surfersted, hvor folk
fra alle lag av samfunnet nyter havets bølger. På
stranden finner dere en rekke kjente, fargerike
strandhytter og mange restauranter og surferbutikker.
Det er personer dedikert til å holde utkikk etter haier.

Kirstenbosch Botanical Gardens
Kirstenbosch botaniske hager er en av kun 10 botaniske

hager i hele Afrika. Kirstenbosch ligger ved foten av
Devil's Peak fjellet og byr på frodige omgivelser med fred
og ro og et skjær av å være uberørt. Her finner dere en
rekke endemiske planter til Sør-Afrika, og området
rummer flere turstier, vannløp, gressplener m.m.

Etter utflukten settes dere av på hotellet, rundt kl. 17.00
og 18.00. Resten av dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkludert: Heldagsutflukt til Cape Point
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Winchester Mansions i Classic rom

Dag 4-5: Cape Town | På
egen hånd
Dere har nå to hele dager i Cape Town på egen hånd som
gir god tid til å utforske denne vakre byen. Cape Town
har utrolig mye å by på, og under har vi listet/beskrevet
noen av de attraksjonene som kunne være interessante å
se nærmere på:

Cape Towns største severdigheter:

The Bo Kaap
Beliggende i skyggen av Signal Hill er Bo Kaap et
fascinerende og livlig område. Området er karakterisert
ved de fargerike husene, de bratte brosteinsbelagte
gatene og den eksotiske, malaysiske kulturen. Et absolutt
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must å se.

South African Museum
For de som elsker historie er The South African Museum
et perfekt sted med sin fine utstilling om livet i Sør-Afrika
gjennom mange tidsaldre. Her er det flere utstillinger
samt et Planetarium. Museet ligger i Company Gardens,
som også huser parlamentet. Frodige gressplener,
skyggefulle stier, fiskedammer, statuer av tidl. ledere og
masse nysgjerrige ekorn er bare en del av vakre
Company Gardens.

Cape Towns strender
Man har ikke vært i Cape Town, hvis man ikke har
opplevd byens fantastiske strender som f.eks. Clifton
Beach og Camps Bay. Disse ligger langs 'the Atlantic
Seaboard', som strekker seg helt fra Victoria & Albert
Waterfront til Houts Bay. Strendene er helt ideelle til
soling og forskjellige vannsportaktiviteter. OBS! Vannet
ser utrolig innbydende ut, men det kan være veldig kaldt,
selv om sommeren.

Signal Hill
Signal Hill er et viktig landemerke, hvor de historiske
'Noon Guns' avfyres. Det er to kanoner, som hver dag kl.
12.00 siden 1806, har avfyrt skudd fra Signal Hill. Dette
'tidssignalet' er en av Cape Towns eldste aktive
tradisjoner. Signal Hill danner 'kroppen' til fjelltoppen,
Lions Head. Man kan vandre på Signal Hill og belønnes
med en flott utsikt over Table Bay, Cape Town og
Atlanterhavet.

Table Mountain
Table Mountain ligger som en vokter over byen og er
med sitt ikoniske utseende Cape Towns landemerke.
Utsikten fra toppen kan være litt vindfullt, men på en
klar dag helt uimotståelig og slående. Man kan komme til
den flate toppen på flere måter, men hvorfor ikke ta
kabelbanen fra Upper Tafelberg Road. Dere kan ta den
gratis MyCiti Shuttle Service fra Lower Tafelberg Road,
nær Kloof Nek Road. Den kjører opp til Upper Tafelberg
Road og stopper ved kabelbanen. Alternativt kan dere ta
en Hop-on Hop-off buss og gå av ved kabelbanen, når
bussen kommer dit.

Mount Nelson Hotel
Mount Nelson Hotel er Cape Towns fine, gamle dame og
stammer helt tilbake fra begynnelsen av det 19.
århundre. En oase av ro midt i Cape Towns bankende
hjerte. Et flott sted med en stjernespekket historie og en
fantastisk beliggenhet og utsikt til Table Mountain. Et
besøk på hotellet er nesten et must, enten for å ta en
drink eller nyte hotellets High Tea. Hotellets signifikante
rosa farge symboliserer fred.

Victoria & Albert Waterfront
The V&A Waterfront er Cape Towns livlige havnefront
med masse restauranter, kaféer, barer, butikker, hoteller
m.m. En av Cape Towns største attraksjoner og leder
med sin arkitektur og sitt design tankene hen på tidligere
tiders aktiviteter i havneområdet. En stor del av sjarmen
er kanskje nettopp blandingen av å være en kommersiell
havn og samtidig underholdningssentrum.
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Robben Island
Robben Island ligger 12 km. vest for Cape Town. I flere
tusen år ble øya bebodd av lokale folk, inntil
nederlenderne slo seg ned i Cape provinsen på midten av
1600-tallet. Siden da har øya fungert som fengsel for
mange prominente personer, som blant annet Nelson
Mandela. Et besøk hit kan absolutt anbefales, og for å dra
dit må man bli med på en organisert tur som går fra The
Nelson Mandela Gateway ved The Victoria & Alfred
Waterfront.

Hvis man er interessert i noen andre slags opplevelser så
kan man f.eks dra på hvalsafari ved Hermanus som ligger
litt øst for Cape Town, eller dykke med hvite haier i
Gaansbai, ca. 40 km utenfor Cape Town.

Nyt dagene på egen hånd.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Winchester Mansions i Classic rom

Dag 6: Cape Town -
Stellenbosch
Etter en god frokost blir dere om formiddagen hentet på
hotellet i Cape Town, og turen går nå til ennå et
fantastisk naturområde i Sør-Afrika, nemlig vinlandet,
som ligger litt øst for Cape Town. Området er ikke kun et
utrolig vakkert naturområde, men det er også her man

finner noe av verdens beste vingårder, som produserer
vin i absolutt toppklasse.

Dere er fremme på det flotte boutique hotellet i
Stellenbosch rundt middagstid, og det går evt. litt tid,
innen rommet deres er klart. Dere skal bo de neste 2
nettene i idylliske og historiske Stellenbosch. Resten av
dagen er på egen hånd. Vi anbefaler at dere får litt
frokost eller går en liten tur i den sjarmerende bykjernen.
I gåavstand fra hotellet finner dere museer,
kunstgallerier, restauranter, kafeer og butikker.

Stellenbosch
Stellenbosch ligger i hjertet av vinlandet og er
Sør-Afrikas nest eldste by. Byen ble grunnlagt i 1685.
Stellenbosch er i dag kjent for sin naturskjønnhet, vakre
gater omringet av eiketre, sin unike Cape Dutch
arkitektur, sin generelt fascinerende historie og kultur,
og naturligvis for sitt vinområde og sine vinruter.

Vinrutene i Stellenbosch - de største og eldste i landet -
omfatter mer enn 200 vinprodusenter i regionen. Rutene
er inndelt i 5 områder: Greater Simonsberg, Bottelary
Hills, Stellenbosch Valley, Stellenbosch Berg og
Helderberg, hver med deres egne unike vin, klimatiske
betingelser og sjarme.

Gjester som gjerne vil se noe utenom det vanlige kan
besøke Kayamandi Township.

Stellenbosch kan videre by på mange gode restauranter,
og de fleste ligger på vingårdene. Inne i selve
Stellenbosch by kan vi anbefale De Warenmarkt Food



Vinområdet Stellenbosch
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Emporium, en god restaurant beliggende i en bygning fra
18-tallet på hjørnet av Ryneveld og Plein St.

Noen av byens største attraksjoner:

Dorp Street, byens mest historiske gate
De Braak, historisk plass med vakre gamle
bygninger bl.a. St. Mary's Church fra 1852 og
Rhenisch Mission Church
Grosvenor House, museum i bygning fra 1782
University Museum
Village Museum med hus fra perioden 1709 - 1850
Vingårdene Spier, Vergelegen og Warwick Estate

The Stellenbosch Hotel
The Stellenbosch Hotel har beliggenhet i sentrum av
historiske Stellenbosch i en historisk bygning fra slutten
av 16-tallet. Bygningen er erklært for å være et nasjonalt
monument.

Hotellet er et unikt, klassisk boutique hotell med masse
autentisitet fra de gamle bygninger og masse av 'Old
World Charm' og hyggelig stemning i rom og
fellesområder, samtidig med at hotellet har alle moderne
bekvemmeligheter.

Hotellet byr på den nye restauranten Stellenbosch
Kitchen, som serverer velsmakende retter basert på
økologi/bæredyktighet og lokale ingredienser.

Dere skal overnatte i et Classic rom med King, Queen
eller Twin Size senger. Rommet har alle de nødvendige

fasilitetene man trenger, og er innredet i et lekkert
design.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: The Stellenbosch Hotel i Classic rom

Dag 7: Stellenbosch |
Heldagstur i vinlandet
Nyt frokosten på hotellet. I dag skal dere ut og oppleve
alt det som vinlandet er kjent for. Dere skal besøke noen
av de mest populære vindistriktene, som er Stellenbosch,
Paarl og Franschhoek.

Dere starter i Stellenbosch og her skal dere blant annet
til:

Historiske Dorp Street - Dorp Street er en skjønn
gate i Stellenbosch med alt det som er essensen av
Stellenbosch.
Historiske De Braak - De Braak er byens sentrale
plass og har gjennom århundre vært en sentral
plass for flere større begivenheter. Plassen er et
nasjonal monument, og rundt plassen er det flere
historiske bygninger.

Det vil være tid til å gå rundt i byen på egen hånd, innen
det fortsettes til en vingård i Stellenbosch med vin- og



Shiduli Private Game Lodge

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

ostesmaking.

Etter Stellenbosch går turen videre til ennå et fantastisk
vinområde, nemlig Paarl.

Paarl
Turen rundt i vinområdet ved Paarl vil gi dere en fin
innsikt i ikke kun vin og vinmarker, men også i Afrikaaner
kultur og tradisjon. Dette område er også kjent for 'Pearl
Mountain eller 'Paarl Rock', som er en enorm
granittklippe formet av tre avrundede klippefremspring.
Klippen sammenlignes ofte med Uluru i Australia. I Paarl
får dere se flere vingårder, den berømte Spice Route,
Taal monumentet (som er monumentet for Afrikaaner
språket), kaffebutikker, bryggerier og mye mer. Dere
besøker naturligvis vingårder og smaker på god vin.

Fra Paarl går turen videre mot den tredje vinbyen,
Franschhoek. På veien stoppes det ved Drakenstein
Prison hvor Nelson Mandela tilbragte de siste 14
månedene av sitt fengselsopphold.

Franschhoek
Franschhoek, som er enhver vinelskers
drømmedestinasjon, er også kjent som 'The French
Corner'. Byen er en gammel Huguenot landsby med
tallrike gater og gårder med franske navn. Ingen tvil om
at mange føler at de er i Frankrike, bare på en helt annen
tid. Men de fleste blir helt sikkert tatt av storm av byens
sjarme og det fredelige landskapet. Også her skal dere
smake på regionens delikatesser, oster og fine viner. Et
høydepunkt her er en unik tur med en sporvogn, som

kjører dere gjennom de vakre vinmarkene med utsikt til
et naturskjønt område og prisvinnende vingårder.

Bemerk! Hvilke vingårder som besøkes vil variere etter
ukedag og årstid.

Det vil være mulighet for å kjøpe litt lunsj underveis for
egen regning. Dere vil være tilbake på hotellet rundt kl.
17.00. Resten av dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkludert: Heldagsutflukt til vinlandet
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: The Stellenbosch Hotel i Classic rom

Dag 8: Stellenbosch -
Shiduli Private Game
Lodge
Etter en tidlig frokost på hotellet blir dere hentet og kjørt
til flyplassen i Cape Town. Dere flyr nå fra Cape Town til
Hoedspruit flyplass ved Kruger National Park. 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. Dere er fremme tidlig ettermiddag. Ved ankomst til
lodgen er det straks lunsj, da lunsjen slutter kl. 15.00.



Game Drive i Karongwe Game Reserve inkl. obligatorisk Sundowner
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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
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: Frokost i Stellenbosch, lunsj og
middag i Shiduli
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 9: Shiduli Private
Game Lodge
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.



Game Drive i Karongwe Game Reserve
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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
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 10: Shiduli Private
Game Lodge

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,
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



Det er neshorn i Karongwe Game Reserve, både hvite og sorte
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Dag 11: Shiduli Private
Game Lodge - Hoedspruit -
Johannesburg - Norge
Dere blir vekket tidlig og får servert kaffe, te eller varm
sjokolade sammen med 'sør-afrikansk rusk' (litt hardbakt
brød) i fellesområdet innen dere skal ut og oppleve
reservatets dyrelivet våkne.

Dere forlater lodgen mellom kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
avhengig av sesongen. Dere er tilbake på lodgen 3 timer
senere, hvor det frokosten venter. Etter frokost kan dere
slappe av og nyte lodgens fasiliteter innen det er tid til å
si farvel til det fascinerende område og så ta avsted tid
flyplassen i Hoedspruit hvor dere skal fly mot
Johannesburg.

Dere har noen timer på flyplassen i Johannesburg inkl. en
mellomlanding, og utpå kvelden flyr dere mot Norge. Det
vil være et flyskifte på vei mot Norge.

Måltider inkludert: Frokost på lodgen og mat om bord på
flyet

Dag 12: Ankomst til Norge
I dag ankommer dere Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Reiseperiode Oktober - 10. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
37 198,00 NOK

Reiseperiode Januar - april  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
36 698,00 NOK

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

Fra kr.
33 898,00 NOK

Reiseperiode 23. Juni - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
38 598,00 NOK

Vennligst kontakt oss for priser i perioden 11. - 31. desember. Vennligst også kontakt oss for barnepriser, priser for
enkeltrom og rom med 3 senger eller hvis dere er flere som reiser sammen.

Tilkjøpsmuligheter:
Billett til Robben Island pr. person - kr. 450,-.

Billetten inkluderer ferge til og fra øya, og busstransport til alle de historiske stedene på øya. Turen varer i ca. 4 timer.



Hva er inkludert i prisen?

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

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

Fly Cape Town - Hoedspruit

Alle transfers fra/til flyplassen og mellom Cape
Town og Stellenbosch

4nt. på Winchester Mansions i Classic Room inkl.
frokost

Heldagstur til Cape Point inkl. guide som beskrevet i
programmet

2netter på Stellenbosch Hotel i Classic Room med
frokost

Heldagstur i vinlandet inkl. guide som beskrevet i
programmet. Turen inkl. transport, entreer, 3 x
vinsmaking, 1 x ostesmaking, 1 x vinkjellertur,
hodetelefoner og Wifi i bilen

3netter på Shiduli Private Game Reserve i Luxury
Suite med helpensjon og aktiviteter. Oppholdet
inkluderer: alle måltider, te, kaffe, snacks,
overnatting, morgen og ettermiddagssafari i åpne
Land Rovers, en drink på ettermiddagssafarien som
er øl, vin eller brus

Avbestillingsforsikring

Tips med mindre annet er opplyst

Overnatting, turer og transfers som ikke er nevnt i
programmet

Måltider med mindre annet er opplyst

Lunsj og entre til Penguin Colony på heldagsturen
til Cape Point

Lunsj og entre til Huguenot Memorial på
heldagsturen i vinlandet

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-game-reserve-80208?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/sor-afrika/cape-town-vinlandet-safari-i-privat-game-reserve-80208%3E

