
Sydafrika är ett mångfacetterat land. Allt går att finna från den 

traditionellt afrikanska kulturen till den moderna livsstilen. Den 

vackra dramatiska naturen är obeskrivbar, och måste upplevas. 

Safari är en självklarhet. I Sydafrika finns stora möjligheter att 

möta samtliga ”big five” djuren. Garden Route är vägen mellan 

Port Elizabeth och Kapstaden. En väg med otroligt vackra vyer, 

storslagna stränder, vinodlardistrikt och nationalparker. Kapstaden, 

med Taffelberget ”vakande” över staden är en spännande 

dagsutflykt eller Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad 

berör djupt. Ytterligare ett måste är Godahoppsudden, längst 

söderut på Kaphalvön. En mer dramatisk natur går nästan inte att 

finna. Sydafrika erbjuder en stor variation och ett mångkulturell 

spännande samhälle. Oavsett vilka intresseinriktningar eller 

önskemål, när det gäller mat, boende, aktiviteter eller safari kan vi 

på AllResor hjälpa er. Aktivitets-utbudet och möjligheterna är 

enorma.  

 

Kombinera gärna din Sydafrikaresa med Victoriafallen i Zambia. 

Kategori: Lodge **** 

Transport: Safari bil  

Start:  Johannesburg 

Slut:  Johannesburg 

Dag 1 - Krüger (Middag) 

Avresa Johannesburg kl. 08.00 från flygplats 

eller från hotell kl .07.00, safaribil mot 

Neilspruit, White River och Hazyview till 

Mpumalanga och safari i Krügerparken. 

Parken etablerades år 1889 har en yta på över 

2 miljoner hektar, mer än 146 olika 

däggdjursarter. Vi bor på Protea Hotel 

Krüger Gate eller likvärdigt. 

 

Dag 2 - Krügerparken (Frukost, middag). 

Heldags safaritur med öppen safaribil med 

frukost längs turen. Med förhoppning om att 

få syn på så många av parkens djur som 

möjligt. Målet är att räkna in ”The Big Five”.   

Åter till Protea Hotel Krüger Gate eller 

likvärdigt för middag.  

 

Dag 3 - Krüger - Johannesburg (Frukost). 

Avresa i gryningen på en safaritur för att 

hinna få se så mycket djur som möjligt. Efter 

frukost, vidare mot Sabie och det vackra 

Long Tom Pass till Lydenburg via Dullstrom 

och tillbaka till Johannesburg. Vi 

rekommenderar en tilläggsnatt i 

Johannesburg, då vi kommer sent på em.  

 

 

 

Kategori: Pensionat / hotell *** 

Transport: Buss med guide 

Start:  Kapstaden 

Slut:  Kapstaden 

Dag 1 - Cape Town – Montagu 

Ni möts av vår guide vid flygplats eller hotell 

ca kl. 09.00. Åker till Rawsonville där de 

goda vinerna finns. Fortsätter till Worcester 

(Brandy Route). Detta område är länken 

mellan Cape och Garden route. Mimosa 

Lodge eller likvärdigt. 

Dag 2 - Montagu - Oudtshorn .(Frukost, middag). 

Efter frukost åker vi mot Barrydale och den 

bördiga Tradouw Valley. Besöker 

vingårdarna i området. Vidare mot Little 

Karoo och Klein Swartberg. Här har vi 

strutsarnas land blandat med vinlandskap. 

Övernattning på LanPlume Guesthouse eller 

likvärdigt. 

Dag 3 - Oudtshorn - Knysna 
Frukost och sedan tur i Oudtshorn, världens 

strutsstad. Besöker Highgate Ostrich ranch 

där ni har möjlighet att ta en ridtur på någon 

lämplig struts. Besöker de unika grottorna i 

Cango och fortsätter till Knysna. 

Övernattning vid Knysna Log Inn eller 

likvärdigt.  

Dag 4 - Knysna - Mosel Bay (Frukost, middag) 

Utforska den lilla mysiga staden. En tur med 

färjan och en fin kväll på lokal restaurant.  

Protea Hotel Mosselbay eller likvärdigt. 

 

 

Dag 5 - Mosel Bay - Hermanus (Frukost). 

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och 

åker mot Hermanus. Staden är mest känd för 

sin vackra belägenhet och för valarna, som 

leker i dessa vatten (aug-okt). Semesterort för 

inhemska. Övernattning vid Windsor Hotel 

eller likvärdigt.  

Dag 6 - Hermananus - Cape Town. 

Denna dag måste vi lämna för att köra retur 

till Kapstaden efter frukosten. Beräknar vara 

framme på em. vid 15-tiden, men vi 

rekommenderar att ni bokar in en extranatt 

 

 

Sydafrika 

 Safari- & Upplevelseprogram 
 Krüger Express 

 3 dagar  (RADJ3S) 
 Winelands Discovery 

 6 dagar  (RADC5P) 



 

 

Sydafrika 

Kategori; Hotell / pensionat *** 

Transport; Buss 

Start;  Kapstaden  

Slut;  Port Elizabeth  

 

Dag 1 - Kapstaden - Oudsthoorn  
Ni möts vid flygplatsen eller ert hotell och 

reser via Barrydale & Calitzdorp i Karoo-

området till Oudtshoorn. Välkänd för sina 

strutsfarmer, denna tur är första delen av den 

berömda Garden route. Besök vid någon av 

de många strutsfarmerna såsom Cango 

Wildlife Ranch. Övernattning vid La Plume 

Guest House eller liknande. Eftermiddagen 

fri. Måltider tillkommer. 

Dag 2 - Oudthoorn - Knysna  
Efter frukost besöker vi Highgate Strutsfarm 

där ni har möjlighet att rida på de stora 

fåglarna, Vi åker sedan vidare mot Cango 

Caves, en magisk tur genom fascinerande 

grottor och kalkstensformationer. Vidare från 

Little Karroområdet via Outeniquabergen via 

George och Sedgefield samt Knysna Lagoon. 

De lokala fiskrestaurangerna i Knysna ger på 

kvällen möjlighet att smaka på dagens fångst. 

Övernattning Protea Knysna Quays eller 

likvärdig. 

Dag 3 - Knysna 
Morgonen på egen hand i Knysnas konst- 

och hantverksbutiker. Här får ni fånga dagen 

på egen hand i denna vackra stad, fylld av 

mysiga caféer, gallerier och allahanda 

affärer. Övernattning Protea Knysna Quays 

eller likvärdigt (Frukost).  

Dag 4 - Knysna - St Francis 
Frukost och vidare mot den pittoreska 

stranden St Francis, som ligger vid den 

vackra  bukten med samma namn. 

Möjligheter till att se delfiner och valar 

beroende på tidpunkt vilken ni är där (period 

aug-okt). 

Övernattning vid Sandals Guest House eller 

likvärdigt. 

 

Dag 5 - St Francis 

Först frukost och sen härlig dag vid St. 

Francis beach, den renaste sandstranden 

längs Sydafrikas långa kustlinje. Glöm inte 

den vackra solnedgången. Övernattning vid 

Sandals Guest House eller likvärdigt. 

 

Dag 6 - St Francis-Port Elizabeth 

Efter frukost checkar ni ut från hotellet och 

åker till Port Elizabeth och ankommer 

omkring kl. 13.00. Transport till flygplatsen 

eller väljer ni att stanna i staden till valt 

hotell. 

 

 

 

 

Transport; Mellanklassbil  

Start;  Kapstaden 

Slut;  Kapstaden 

 

Följ med på en heldagsutflykt till Goda-

hoppsudden, längst söderut på Kaphalvön. 

Avfärd på morgonen vid hotellet. Dagen 

erbjuder 9 timmars utflykt med vacker natur 

och spännande omgivningar. Inte ovanligt att 

möta pingviner, sjölejon, och sälar. 

 

Transport: Mellanklassbil 

Start:  Kapstaden 

Slut:  Kapstaden 

Turen utgår från ditt hotell mot Stellenbosch. 

En fantastisk heldagsutflykt väntar. 

Huvudsyftet är att uppleva vindistriktets 

olika begivenheter. Självklart med många 

spännande avsmakningar och möjligheter att 

köpa gott billigt vin från området. Guiden 

visar också landskapet, dess historia och 

Kategori; Hotell 

Transport; Buss eller med egen hyrbil 

Start;  Johannesburg  

Slut;  Durban 

 

 

Dag 1 - Johannesburg-Hazyview  

Ni möts av vår guide på flygplatsen eller vid 

valt hotell. Reser panorama route mot 

Blyderiverspoort reservatet nära Graskop. 

Blyde River Canyon ger en fantastisk natur- 

upplevelse, sandstenklipporna ”Three 

Sisters” och därefter utsikten vid God´s 

Widow. Inckeck på Protea hotel Hazyview 

med middag. 

 

Dag 2 - Krüger National Park   

Efter frukost kör vi in i Krügerparken för en 

heldagssafari. Sydafrikas mest välkända 

turistområde. Här ges  nu möjlighet att möta 

Afrikas vilda djur eller som man brukar 

säga om de stora = ”the Big Five”. 

Åter hotellet för middag. 

 

Dag 3 - Hazyview - Swaziland 

Idag åker vi vidare mot södra Swaziland. 

Det lilla kungadömet mitt i Sydafrika. Med 

all sin natur kultur kvar. Kommer till 

Ezulwini Valley och checkar in på hotell 

Lugogo Sun. 

 

Dag 4 - Swaziland - Mkuze 

Efter frukost kör vi från Swaziland till Kwa-

Zulu - Natal och vi checkar in på det 

legendariska Ghost Mountain Inn vid foten 

av berget med samma namn. Kvällen blir 

det en safari med förhoppning att se leopard 

och andra djur i området. Middag vid 

hotellet.  

 

Dag 5 - Mkuze 

Efter frukost gör vi en båttur på Lake Jozini 

som ligger vid foten av Lebombo 

Mountains. Runt Sydafrikas största damm/

sjö finns ett stort utbud av fågelarter men 

även vid den sydliga delen elefant, flodhäst 

och noshörning. På eftermiddagen gör vi en 

safari i Hluhluwe Game reserv.  Missade ni 

någon av ”The Big Five” får ni här en ny 

chans. Middag vid Ghost Mountain Inn.  

 

Dag 6 - Mkuze - Durban 

Frukost och därefter lämnar vi hotellet och 

kör mot Durban och flygplatsen eller annat 

valt hotell för extra dagar vid t.ex. 

Umhlanga Beach. Underbara stränder vid 

Indiska Oceanen. Det går  även bra att ta 

hyrbil och stanna norr om vid St.Lucias 

beacher.  

 Klassiska Garden Route 

 6 dagar  (RADC1P) 

 Cape Peninsula 

 1 dag  (RACS1) 

Vinlandskap 1 dag  (RACS3) 

 Panorama Tour med Krüger 

 6 dagar  (RADJ5P) 



  Sydafrikas golfparadis med 

  Garden Route - 10 dagar  (ra) 

 

Sydafrika— Golfresor 

Kategori: Hotell  ****   alt.  ***** 

Transport: Buss, guide 

Start:  Kapstaden 

Slut:  George  

Dagar:  10 

 

 

Dag 1 - Kapstaden 

Ankomst Kapstaden, där vår representant möter och hjälper till 

med incheckningen på hotell City Lodge (4 stj) dag 1-5 eller 

likvärdigt.  

Dag 2 - Kapstaden 

Efter frukost möts ni av vår guide och ni besöker Taffelberget och 

därefter en tur runt staden. Avslutar vid Alfreds Waterfront.  

Dag 3 - Kapstaden - Golfrunda 

Frukost och en golfrunda på Royal Cape Golf Club fina bana. 

Greefee inkl. Vill uppmärksamma er på att guide och chaufför 

finns till din service hela dagen 

Dag 4 - Kapstaden - Goda-Hoppsudden 

Denna dagen avsätter vi till en heldagstur runt Capehalvön och 

besök vid Goda-Hopsudden. Vi passerar Hout Bay och Champans 

Peak. Vi tar en tur ut till Seal Island och möter hundratalet 

sjölejon. Besök vid pingvinkolonin vid Boulders Beach och 

Kirtsenbosch botaniska trädgård.  

Dag 5 - Kapstaden - Golfrunda - Stellenbosch 

Denna dag går till Vinodlingarna och ni hinner med en golfrunda 

vid De Zalze Golf Club. Greenfee är inkluderad.  

På kvällen avnjuter vi en afrikansk afton med middag vid Moyo 

Restaurant, som ligger i Stellenbosch. 

Dag 6 - Garden Route 

Efter frukost tar vår guide med er  ut från Kapstaden och ni åker 

längs den berömda Garden Route. Nu får ni  en upplevelse av 

vacker natur och utsikt över havet. Turen går inte att beskriva utan 

måste upplevas. Kör mot Mosselbay och in till den mysiga staden 

George. Checkar in på Protea Hotel King George (4 stj) alt. Fan 

court (5 stj). 

Dag 7 - George - Golfrunda vid Fancourt 

Idag är det golf efter frukosten på en av de vackraste banorna, 

Fancourt Golf Club, greenfee inkluderad. Hotell som dag 6. 

Dag 8 - Garden route - Knysna 

Färden går vidare längs Garden Route till Knysna. Staden ligger 

vid havet med Outeniqua Mountain i bakgrunden och den vackra 

lagunen i förgrunden. Checkar in på vårt hotell på eftermiddagen. 

Protea Hotel Knysna Quays (4 stj)/ alt. Simola Hotel (5stj). 

Dag 9 - Knysna - Golfrunda på Simola 

Nu har vi en efterlängtad golfdag igen. Transfer efter frukost till 

Simola Country Estate Golf club. Greenfee inkluderad.  

Guide och chaufför finns med hela dagen. 

Dag 10 - George - flygplats 

Nu säger vi farväl och åker till flygplatsen vid George för att ta 

flyget hem. Naturligtvis går det att förlänga vistelsen med att 

kombinera med Krüger Nationalpark. 

 

 

 

Kategori: Hotell  ****** 

Transport: Buss, guide 

Start:  George 

Slut:  George 

Dagar:  4   ( stängt 16dec– 2011– 15 Jan 2012) 

 

Dag 1 - Ankomst George flygplats och transfer till Sydafrikanska 

landsbygden där finns en av de bästa golfbanorna på Country 

Club Estate  

 

Dag 2 - Efter frukost kan man välja att spela på Outeniqua eller 

Montagu golfbana. Båda banorna är i världsklass. Efter 

golfrundan njuter ni av en unik SPA-anläggning. 

 

Dag 3 - Denna morgon efter frukost spelar du på Links Course. 

En bana som är byggd i olika sandynsformationer och som 

följsamt smälter in i det vackra landskapet. Banan var värd vid 

President cup 2003. 

 

Dag 4 - Transfer till George flygplats eller annat val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Hotell  ****** 

Transport: Buss, guide 

Start:  Durban 

Slut:  Durban  

Dagar:  4  ( stängt 16dec– 2011– 15 Jan 2012) 

Dag 1 - Ni möts vid flygplatsen och åker till subtropiska Kwa 

Zulu Natal längs kusten ca 25 km norr om Umhlsanga och nära 

det populära semesterorten Ballito Checkar in på Zimbali Lodge. 

Exklusiv och avslappande miljö  

Dag 2 - Efter frukost, en golfrunda på Country Club, en superbana 

nära Indiska Oceanen. Banan binder samman kust och 

parkvegetation. Efter middagen kan ni testa den lyxiga 

relaxanläggningen. 

Dag 3 - Denna morgon spel på 18 håls championbanan. På 

eftermiddagen kan man göra en tilläggstur till en Zuluby och se 

deras danser och testa det loka ölet. 

Dag 4 - Efter frukost, transfer till flygplatsen i Durban eller något 

annat tilläggsalternativ du valt. 

  AllResors  Golfpaket—Priser sid .5 

  - Det finns många fler !! 

  Fancourt Hotel & Country Club Estate 

  George  4 dagar  

 Zimbali Lodge & Country Club 

 Durban  4 dagar 



 

 

Sydafrika 

Kategori; Hotell / pensionat *** 

Transport; Minibuss 

Start;  Port Elizabeth  

Slut;  Port Elizabeth  

 

 

Denna tur ger dig 2 alternativa privata 

parksafari i området kring Port Elisatbeth. 

1. Kwandwe Game Logde  

2. Shamwari Long Lee Manor  

3. ( pris se sid 5) 

 

 

Dag 1 - Port Elisabeth - Game Park  
Ni möts vid  ert hotel omkring kl.11.00 elleer 

vid flygplatsen. . Vi kör sedan längs med 

huvudvägen N2 mot Grahamstown till den 

park ni valt. Båda parkerna är malariafria. 

Eftermiddagen är det safari i 4 x 4 bil.  

 Safari fortsätter till solnedgång. Därefter 

serveras middag viad vald lodge . 

 

Dag 2 - Safari i vald park  
Tidig morgon safari, den bästa tiden för att 

uppleva Afrikas djur. Frikost serveras efter 

morgonsafari. 

Efter lunch ytterligare safari. Glöm inte 

kamera och kikare. 

Avkopplande kväll vid lodgen med  middag 

. 

Dag 3 - Safari—Port Elisabeth 
Tidig morgonsafari och tillbaka för frukost. 

Avresa mot Port elisatbet vid  13-tiden, till 

ditt hotell eller flygplatsen 

 

AllResor har stor erfarenhet av olika 

bilpaket i Afrika. Vi har själva kört de olika 

områden på egen hand. Vi vet var du kan 

köra säkert och vi delar med oss av vår 

erfarenhet för att du skall känna dig trygg. 

 

Här följer förslag som startar i Kapstaden, 

går mot Stellenbosch och ut mot östkusten 

och Garden Route, men kan lika gärna starta 

i J-Burg 

Första delen kan avslutas i Port Elisabeth. 

Andra delen startar i Durban eller vi Krüger 

National airport. 

 Dagsporgrammet är flexibelt och priserna 

beror på vilket hotellalternativ du väljer samt 

storlek på bil. Reser ni fyra personer är det 

prisvärt men naturligtvis kan ni var två.  

Dag 1. Ankomst Kapstaden 

Oftast nakommer man med ett kvällsflyg och 

vi rekommenderar däärför att ni har transfer 

till hotellet den kvällen 

 

Dag 2—3 Kapstaden—rundt och Goda 

Hoppsudden 

Ni får er hyrbil på hotellet och kan då 

uppleva en av världen vackraste städer på 

egan hand men ni kan även boka en citytur 

med guide och vänta med bilen till dag tre. 

 Ni gör en  heldagsutflykt till Goda-

hoppsudden, längst söderut på Kaphalvön. 

Avfärd på morgonen vid hotellet. Dagen 

erbjuder er vacker natur och spännande 

omgivningar. Inte ovanligt att möta pingviner 

vid Boulders beach,Stanna vi Haut Bay och 

besök Seal island. Besök  Simon Town och 

Kirstenbosch botaniska trädgård 

 

 

 

 

Dag 4-5  Vindistrikten vid Stellenbosch 

Med en natt vid Hotel spier och besök på 

olika vingårdar får du en upplevelse av  

landsbygden och de berömda vinodlingarna 

i Sydafrika. Ni kan även göra dagarna med 

guided tur.  

 

Dag 6 –8   Stellenbosch -Aquila Private 

Game Reserve  eller direkt till George 

Town och Mosel bay 

 Vill ni se afrikas vilda djur är dag 6 en 

möjlighet att köra via en privat gamepark 

med övernattning och safari. 

När ni kommer till Mosel bay och hermanus 

kan ni stanna några dagar för sol & bad. 

 Har ni tur att komma rätt tid på året ( Okt) 

möter ni också valar och deas nyfödda 

ungar. 

 

 Dag 9    Mosel bay—Oudtshoorn  
  Cikra två timmars körning så kommer ni 

till området med alla strutsfarmer. Här 

beösker ni också den säregna grottan—

Cango caves– och naturligtvis övernattar i 

området . Varför inte på Oudtshoorn Inn  

 

Dag 10 .  Mor Knyssna 

Idag kör ni mot havet igen och stannar i den 

pitoreksa fiskebyn Knyssna. Njuter av 

fisken påen av de många restaurangerna vid 

hamnen.  

 

Dag 11 osv. Knyssna—Port Elisabeth 

Ni lämnar nu för att köra till Port 

elsisabeth . 

Här kan ni göra en avtickar till Shamwari 

eller Kwandwe för safari dagar. Eller om ni 

tar flyget till Durban och ny hyrbil för att 

köra genom Swaziland och upp till  Krüger 

Parken.  

Nu kan ni bygga på er tur med olika 

alternativ som tex  Motswarei Private Game 

reserv eller på egen hand in i Krügerparken. 

I detta område finn flera mycket bra privata 

parker tex Shinduli.  

Returen från Krüger gör ni sedan genom 

den vackra naturområdet vid Gods Window, 

Pilgrims rwest och Canyon området inna ni 

kommer till Johannesburg för flyget hem. 

 

 Port Elisabeth 

 3 dagar  (RADP2P) 

 Bilpaket  
 Kör på egen rundtur  eller kombinera 

  med förbokade delpaket . 

Kwandwe 

januari 

till 

mars  

2012 

april 2012 

maj 

till 

september 

2012 

oktober till  

15  december 

2012 

2-3 personer  

del i dubbelrum 
11.870:- 16.050:- 10.100:- 11.890:- 

4-5  personer 
del i dubeblrum 

10.770:- 14.920:- 8.990:- 10.770:- 

6-7 personer 

del i dubbelrum 
10.400:- 14.550:- 8.620:- 10.400:- 

Priser på olika  hyrbilsprogram  är berodne på 

antal dagar,resenärer och hotellstandard.  

Är ni 4 personer kan ni får en tur fr. ca 13.000kr per 

person  + hyrbil unde  ca  10 dagar.  

Eller om ni skall ha med norra delen av Sydafrika 

blir priset ca 20.000 kr/pers 
 

Varje bilpaket pris räknas individuellt. Kontakta oss 

för pris på din planerade tur . 
 

 



 

 

Sydafrika 

Min. antal personer 2012 

2-6 personer med del i dubbelrum 7.175:- 

Enkelrumstillägg 900:- 

Extra natt: Fr. 480 kr per person med del i dubbelrum, flygplats hotell  

Shamwari  
 

Min. antal pers 

Pris per person 

Januari  

till April 

Maj till 

September 

Oktober till 

15 December 

2-3  9.815:- 9.325:- 9.815:- 

4-5  9.050:- 8.555:- 9.050:- 

6-7 8.800:- 8.300:- 8.800:- 

Min. antal pers 

Pris per person 
2012 

Min. antal pers 

Pris per person 
2012 

2-3 1060:- 4-5 1.720:- 

Min. antal pers 

Pris per person 

Januari  

till Mars 

November 

till  

15 December 

April till 

September  
Oktober 

2-3 20.100:- 20.685:- 19.700:- 20.100:- 

4-5 14.400:- 14.885:- 13.950:- 14.365:- 

6-7 11.900:- 12.390:- 11.470:- 11.885:- 

Enkelrumstillägg 1.940:- 2.040:-  1.800:- 1.940:- 
 

 

 

 Safariprogram & Hotellpriser 

  Krüger Express  -  3 dagar  (RADJ3S) 

  Wineland Discovery - 6 dagar  (RADC5P) 

  Klassiska Garden Route - 6 dagar  (RADC1P)

  Cape Peninsula/Vinlandskap - 1 dag (CS3) 

 Panorama Tour med Krüger - 6 dagar (RADJ5P) 

Golf  på Sydafrikas bästa banor 
 

 1. Fancourt Hotel & Country Club Estate   4 dagar George    

 2. Zimbali Lodge  & Country Club   4 dagar Durban 

  Sydfrikas Golfparadis kombinerat med 

 

  Garden Route - 10 dagar   

Min. antal pers 

Pris per person 
16/1 - 31/3 1/4 - 30/9 1/10 - 31/10 

          Fancourt 

2 - 3 
14.500:- 21.300:- 22.190:- 

4 - 5 10.950:- 17.450:- 18.290:- 

 16/4 - 30/4 1/5 - 31/8 1/9 - 31/10 

Zimbali Lodge 

2 - 3 

8.220:- 

 

7.970:- 

 
8.220:- 

4 - 5 6.940:- 6.500:- 6.940:- 

  Safari  -Port Elisabeth - 3 dagar  (RADP2P-K/S ) 

Dag 1 - Port Elizabeth - Game Reserve (Lunch, middag) 

Ni möts på flygplatsen eller vid ert hotell vid 11-tiden. Åker längs 

med N2 mot Grahmstown till den malariafria parken, framme 

lagom till lunchen. Eftermiddagen är det 4 x 4 safari i parken med 

möjlighet till upplevelse av Afrikas djur. Middag vid lodgen efter 

safarin. Övernattning på Kwandwe Game Lodge eller Shamwari.   

Dag 2 -  Game Reserve (Frukost, lunch, middag) 

Tidig morgon, safari och därefter tillbaka till lodgen för frukost. 

Fram till lunch på egen hand och därefter ytterligare safari med 

förhoppning att se de stora  kattdjuren. Middag serveras på 

kvällen.  

Dag 3 - Game Reserve - Port Elizabeth ( PLZ) (Frukost) 

  Safari Port Elisabeth - 3 dagar  (RADP2P-S ) 

Min. antal personer 

Pris per person 

Januari  

till Mars 
April 

Maj till 

Augisti 
September 

Oktober till 

December 

2-3 pers 12.570:-  12.130:- 11.275:- 12.145:- 12.700:- 

 

4-5 pers 

 

7.930:- 7.515:- 7.085:- 7.530:- 8.000:- 

 

6-7 pers 

 

6.690:- 6.280:- 5.995:- 6.295:- 6.800:- 

Min. antal personer 

Pris per person 

Januari  

till mars 
April 

 

Maj till 

Augusti 

 

September 
Oktober till 

December 

2-3 17.190:- 17.110:- 

 

15.000:- 

 

17.175:- 17.400:- 

4-5 11.155:- 11.090:- 9.910:- 11.130:- 11.300:- 

6-7 9.010:- 8.960:- 8.120:- 8.995:- 9.160:- 

Min. antal pers 

Pris per person 

4 stjärnigt hotell 

Januari  

till Mars 

  

April 
Maj till 

Augusti 
September 

Oktober till  

15 December 

 

2-3 30.400:- 29.675:- 27.535:- 29.965:- 30.380:- 

4-5  22.900:- 22.245:- 21.250:- 22.530:- 22.850:- 


