
	
 
 
 

Fascinerande SYDAFRIKA  
14:e oktober – 30 oktober 2022 

 
Sundström Travel genomför en spännande och varierande resa till det fascinerande 
Sydafrika 2022!  
 
Vi blev oerhört imponerade av vår resa dit 2020 med Club Eriks (Anders 60-
årspresent)! och genomför nu en efterfrågad resa tillsammans med vår vän 
och guide Jonas Sandström. Jonas är bosatt i Sydafrika sedan 2002 och kan 
landet utan och innan. 
 
Jonas kommer att visa oss många av de pärlor han funnit under sina år i 
Sydafrika. Sydafrika är ett väldigt stort land och vi kommer att hålla oss till den 
sydligaste delen av landet (Kapprovinsen) med besök på både Atlantsidan och den del av 
Sydafrika som vetter mot Indiska Oceanen. 
 
På programmet står mycket god mat och fantastiska viner på härliga och mycket prisvärda 

restauranger (gemensamt och på egen hand), utforskning av 
Kapstaden, Godahoppsudden, Paternoster med boende på Jonas 
nyrenoverade och fantastiska Gonana Guesthouse, landets vin och 
mathuvudstad Franschoek där vi njuter av det goda livet.  
 
Äventyrets höjdpunkt är två nätters Big Five-safari i Gondwana – 

Kapprovinsens främsta Game Reserve tillsammans med elefanter, noshörningar, lejon och 
många fler djur.  
 
På vägen tillbaka för våra avslutande dygn i Kapstaden stannar vi några 
nätter i Hermanus där valsafari och en hel del annat trevligt står på 
programmet. 
 
Intresseanmälan 
 
Vi reser i en mindre grupp och planerar att genomföra resan med max 16 personer. Skicka 
intresseanmälan så snart som möjligt till info@sundstromtravel.nu för att säkra en plats. Pris: 
cirka 36.750 kronor. exkl. flyg 
 
Har ni några frågor ringer ni; Eva: 073–3996464 eller Anders: 070–5181655 
 
Bilder från vår resa till Sydafrika 2020 hittar ni på vår hemsida www.sundstromtravel.nu (se 
blogg) 
 
            Pris cirka 36.750 kronor exkl. flyg                Enkelrumstillägg cirka 9.800 kronor 
 

 



 
Preliminärt Reseprogram 
 
Dag 1 – fredag 14:e oktober - avfärd 16.15 från Arlanda, Sverige (-/-/-) 
  
Dag 2 – lördag 15:e oktober – Kapstaden (-/-/M) 
 
Efter att vi har landat i Kapstaden kl 11.00 möts vi av vår svenska guide 
Jonas på flygplatsen som välkomnar er med öppna armar.  
 
Sedan åker vi buss till Signal Hill, där vi skålar in resan med fantastisk 
utsikt över Kapstaden. Vi checkar in på StayEasy 
(https://www.tsogosun.com/stayeasy-cape-town-city-bowl och äter en 
gemensam middag med fötterna i sanden på Grand Africa Cafe & Beach som ligger 
vid havet. 
 
  

 
Dag 3 – söndag 16:e oktober - Kapstaden Godahoppsudden (F/L/-) 
 

Idag åker vi till mytomspunna Godahoppsudden, som har vyer 
ni sent kommer glömma. Vi hälsar på pingviner på Boulders 
Beach och äter en god skaldjurslunch vid havet på Black 
Marlin. Resten av dagen har ni egen tid och vi och Jonas 
kommer gärna med rekommendationer på aktiviteter och 
restauranger.    

  
Dag 4 – måndag 17:e oktober – Kapstaden (F/L/M) 
 

Idag bekantar vi oss med Kapstaden, genom 
en stadsvandring med guide. Vi besöker de 
muslimska kvarteren Bo-Kaap, med de 
välkända färgglada husen och går sedan på 
matlagningskurs hos en "local" där vi även 
äter dagens lunch.  

 
Under eftermiddagen har ni egen tid att spendera som ni önskar. På kvällen äter vi 
en gemensam middag i vinkällaren på den franska restaurangen Bouchon Bistro. 
Och firar Anders födelsedag. 
 
 
Dag 5 – tisdag 18:e oktober - Kapstaden (F/-/-) 
 
Nu har ni lärt känna Kapstaden så idag är det en Fri dag i 
Kapstaden. Besöka Robben Island, bestiga Lions Head, kabinen 
upp på Taffelberget, helikopterfärd över staden – ja, idag gör ni 
precis vad ni känner för! 
 
 
 



 
 
 Dag 6 – onsdag 19:e oktober – Paternoster (F/L/M) 
 

Efter frukost och utcheckning åker vi till Paternoster 
och äter lunch på omtalade Die Strandloper, som 
erbjuder en 10-rätters  matupplevelse vid havet.   
 
Sedan åker vi vidare till Gonana Guest House 

https://gonanaguesthouse.com/sv/hem/ och checkar in, innan vi äter en 
gemensam middag på Voorstrandt Restaurant. 
 
 
Dag 7 – torsdag 20:e oktober – Paternoster (F/L/-) 
 
Förmiddagen spenderas på stranden som är belägen framför 
Gonana Guest House.  
 

Strax innan lunch beger vi oss till West 
Coast National Park, där vi avnjuter vår picknick vid lagunen.  
 
På eftermiddagen är vi tillbaka i Paternoster och låter er 
spendera kvällen så som önskas. Vi rekommenderar gärna våra 
favoritrestauranger. 

 
 
Dag 8 – fredag 21:a oktober – Franschhoek (F/L/M) 
 

Denna morgon checkar vi ut och beger 
oss vidare mot vinlandet till den mysiga 
byn Franschhoek. På vägen stannar vi 
på Babylonstoren. Här får vi en rundtur i 
trädgården med trädgårdsmästaren och 
äter lunch i deras orangeri.  
Vi checkar in på Klein Waterval Riverside Lodge 

http://www.kleinwaterval.com och äter gemensam middag på Foliage. 
 
Dag 9 – lördag 22:a oktober – Franschhoek (F/L/-) 
 
Ni får tid att upptäcka mysiga Franschhoek på egen hand under 
förmiddagen. Här finns en massa gallerier, butiker och caféer. Vi åker 
gemensamt till Boschendal för vinprovning och en härlig picknick-
lunch i deras rosenträdgård. Vi åker vidare för gemensam vinprovning 
på Grand Provance.  
 
Vi åker tillbaka till hotellet och på kvällen äter ni egen middag. Här 
finns många väldigt bra restauranger och vi kommer gärna med 
rekommendationer.  
 
 



 
Dag 10 – söndag 23:e oktober - Gondwana Game Reserve (F/L/M) 
 

Efter att vi har checkat ut på hotellet tidig 
morgon färdas vi ca 2 timmar till Barrydale 
och äter en gemensam brunch på Diesel & 
Crème.  
 
Efter det fortsätter vi vidare ca 3 timmar till 

Gondwana Game Reserve där vi kommer att spendera 2 nätter bland vilda djur.  
Efter incheckning startar dagens eftermiddagssafari där ni får möjlighet att se the Big 
Five. Kvällens middag äter vi tillsammans på lodgen.  
 
Dag 11 – måndag 24:e oktober - Gondwana Game Reserve (F/L/M) 
 

Idag går vi upp tidigt för att få vara med på en 
morgondrive. Det är den här tiden på dygnet som 
djuren är som mest aktiva. 

Lunch serveras på lodgen och efter en lugn stund 
och Afternoon Tea startar dagens 
eftermiddagssafari. På kvällen äter vi middag 
tillsammans och diskuterar dagens upplevelser och intryck 

Dag 12 – tisdag 25:e oktober – Hermanus (F/L/M) 

Efter morgonsafarin checker vi ut för att sedan bege oss 
mot resans nästa stopp: Hermanus. Vi checkar in på 
originella Windsor Hotel https://www.windsorhotel.co.za/ 
och äter gemensam middag på Bientangs Cave 
Restaurang. 

 
 
Dag 13 – onsdag 26:e oktober – Hermanus (F/L/-) 
 

Efter en god frukost blir det vandring med 
specialguide i Fernkloof Nature Reserve och 
sen en mysig lunch på Mogg's 
Country Cookhouse i vindalen Hemel en 
Aarde.  
 

Efter lunch beger vi oss på mot nästa aktivitet där ni får möjlighet att 
se ett av jordens mäktigaste djur på en valsafari.  
 
Kvällen är fri att upptäcka Hermanus och vi rekommenderar gärna restauranger.     
 
 
 
 



 
 
 
Dag 14 – torsdag 27:e oktober – Kapstaden (F/-/M) 
 
Idag beger vi oss tillbaka till vårt hotell i Kapstaden. Ni får egen tid 
för lunch och därefter kan de som önskar göra en guidad vandring 
upp för Table Mountain. Middag äter vi gemensamt på The Shop.   
 
 
 
 
Dag 15 – fredag 28:e oktober – Kapstaden (F/-/M) 
 

På morgonen besöker 
vi välgörenhetsorganisationen Philani, som startades 
av svenska Ingrid le Roux. Här får vi lära oss mer om 
deras arbete med barn- och mödravård (vilket ni kan 

läsa om här http://www.philani.org.za/ ).  
 
Ni får sen fri tid att äta lunch, handla, strosa runt i Waterfront eller 
kanske åka till stranden? Kvällen avslutar vi med en gemensam 
afrikansk afton med avskedsmiddag och trummor 
på restaurangen Gold.  
 
 
 
Dag 16 – lördag 29:e oktober – Kapstaden (F/-/-) 
 
På morgonen checkar vi ut och tar oss till flygplatsen. På vägen gör vi ett stopp i den 
vackra botaniska trädgården. 19.15 går flyget! 
 
Dag 17 – söndag 30:e oktober – hemma i Sverige (-/-/-) 
 
Flyget landar 12.50 på Arlanda! 
 
Flyginformation 
 
QR  168 Y  14OCT ARNDOH HS1  1615   2330  O        
QR 1369 Y  15OCT DOHCPT HS1  0215   1100  O   
QR 1370 Q  29OCT CPTDOH HS1  1915  #0545  O          
QR  167 Q  30OCT DOHARN HS1  0805   1250  O           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
I priset Ingår:  
 
All transfer och transporter enligt programmet.  
 
Boende på hotell 14 nätter. Frukost ingår på samtliga ställen.  
 
Enkelrumstillägget minskar betydligt om man delar boende på safarin. 
 
Svensktalande guide under hela resan. 
 
Måltider enligt program (exkl dryck) 
 
Dricks till vår huvudguide, våra chaufförer och övriga guider. Utöver detta är ni 
välkomna att ge egen dricks. 
 
Inträden till museer och andra besök som finns med i programmet.  
  
Sundström Travel svarar på alla frågor under resan och alla våra tips på de olika 
resmålen. 
 
Informationsmöte i juni 2022 tillsammans med Jonas Sandström (och ev. Pär Darj som 
startade upp H&M i Sydafrika) och tips på rabatterbjudande hos Vaccin 
Direkt. 
 
Ingår ej:  
 
Flyg: Vi flyger med Qatar Airways via Doha. Pris cirka 7.000 per person med aktuella skatter. 
 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring, övrig mat och dryck och andra egna påhitt under resan. 
 

Vår resefilosofi 
 
När vi organiserar resor, skapar vi ramverket men det är upp till våra Travelers att måla 
själva tavlan! Med andra ord, vi låter resenärerna ta egna initiativ och skapa sina egna 
upplevelser på de platser vi besöker. Därför kommer vi att låta er styra er egen tid så mycket 
som möjligt på de platser vi besöker. 
 
Du som håller i penseln och målar dina egna färger på din egen tavla utifrån vår tavelram. 


