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Dina	  Vingårdars	  Resa	  till	  Sydafrika,	  10	  okt-24	  okt,	  2015	  (15	  d)	  
 
Nu	  är	  det	  åter	  dags	  för	  oss	  på	  Dina	  Vingårdar	  att	  ge	  oss	  ut	  på	  en	  upplevelserik	  resa	  till	  
Sydafrika.	  Med	  oss	  har	  vi	  som	  vanligt	  vår	  ovärderliga	  ciceron	  och	  vinguide,	  Thomas	  
Andersson.	  En	  stor	  vinpersonlighet	  inte	  bara	  i	  Sverige	  utan	  även	  i	  Sydafrika.	  Ett	  Sydafrika	  som	  
han	  har	  besökt	  så	  många	  gånger	  att	  han	  inte	  längre	  behöver	  någon	  karta	  när	  han	  reser	  runt	  
och	  besöker	  vingårdar.	  	  	  
	  
Jag	  vet	  att	  många	  av	  er	  som	  har	  anmält	  intresse	  att	  följa	  med	  oss	  för	  första	  gången	  till	  
Sydafrika,	  har	  hört	  talas	  om	  våra	  resor	  som	  vi	  gjorde	  2010	  och	  2013,	  och	  att	  de	  har	  inspirerat	  
er	  att	  vilja	  följa	  med.	  Vissa	  av	  er	  som	  visat	  intresse,	  har	  varit	  med	  på	  någon	  av	  våra	  tidigare	  
resor	  och	  jag	  förstår	  att	  ni	  längtar	  så	  mycket	  att	  ni	  troligtvis	  gör	  oss	  sällskap	  igen.	  Jag	  är	  
övertygad	  om	  att	  denna	  resa	  möter	  båda	  dessa	  gruppers	  förväntningar	  på	  nya	  upplevelser	  
och	  bra	  vingårdsbesök.	  
	  
Det	  är	  ingen	  tvekan	  om	  att	  Sydafrika	  är	  magiskt,	  en	  spännande	  blandning	  av	  Afrika,	  Europa	  
och	  Asien.	  En	  härlig	  kontrast	  mellan	  det	  civiliserade	  och	  det	  vilda.	  Många	  talar	  om	  vinerna	  
som	  är	  omåttligt	  populära.	  Men	  maten	  har	  gjort	  ännu	  större	  intryck	  på	  mig,	  inte	  minst	  den	  
mat	  som	  serveras	  på	  vingårdarna.	  Därför	  är	  nästan	  alla	  våra	  gemensamma	  måltider	  
förlagda	  hos	  de	  producenter	  som	  vi	  besöker.	  
	  
Efter	  vingårdsbesöken	  blir	  det	  Safari	  för	  de	  som	  väljer	  att	  följa	  med	  på	  det,	  vilket	  jag	  
verkligen	  kan	  rekommendera.	  Det	  blir	  vilt,	  men	  komfortabelt.	  Vi	  beger	  oss	  långt	  norr	  ut	  till	  
Entabeni	  Safari	  Conservace,	  nära	  gränsen	  till	  Botswana	  och	  Zimbabwe.	  Ett	  naturreservat	  
som	  är	  enastående	  vackert,	  rikt	  på	  djurliv	  och	  fritt	  från	  malaria.	  För	  er	  som	  har	  sett	  
Lejonkungen	  kommer	  tankarna	  att	  lätt	  föras	  dit.	  Alla	  fem	  ”stora”	  finns	  på	  plats,	  men	  man	  
skall	  inte	  glömma	  bort	  det	  som	  är	  smått.	  Exempelvis	  finns	  ett	  fascinerande	  rikt	  fågelliv.	  
	  
Nedan	  kan	  ni	  läsa	  mer	  om	  vårt	  preliminära	  dag-‐för-‐dag-‐program.	  Vi	  kommer	  att	  fylla	  på	  med	  
vingårdar	  när	  vi	  närmar	  oss	  avresa.	  Detta	  är	  som	  tidigare	  sagt	  vår	  tredje	  resa.	  De	  flesta	  
besöken	  kommer	  att	  vara	  nya	  vingårdar,	  men	  bli	  inte	  förvånad	  om	  några	  av	  höjdpunkterna	  
från	  våra	  två	  tidigare	  resor	  dyker	  upp	  igen.	  
	  
Janos	  Pataky	  
Dina	  Vingårdar	  
	  
Som	  vanligt	  reserverar	  vi	  oss	  för	  ändringar	  av	  innehåll	  och	  pris	  på	  grund	  av	  händelser	  och	  
omständigheter	  som	  ligger	  utanför	  vår	  kontroll.	  
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DAG	  FÖR	  DAG	  PROGRAM	  
	  
Dag	  1	  –	  10	  oktober	  
Avresa	  på	  eftermiddagen	  från	  Göteborg,	  Stockholm	  eller	  Köpenhamn	  för	  Kapstaden.	  
Mellanlandning	  troligtvis	  i	  London	  eller	  Frankfurt.	  Här	  ger	  vi	  dig	  som	  medresenär	  en	  
möjlighet.	  Antingen	  bokar	  vi	  in	  er	  på	  en	  gruppbokningsbiljett	  eller	  så	  bokar	  ni	  er	  biljett	  själva.	  
Fördelen	  med	  det	  senare	  är	  att	  ni	  själva	  kan	  välja	  när	  ni	  vill	  komma	  och	  lämna	  Sydafrika.	  
Vidare	  så	  har	  vi	  upptäckt	  att	  det	  oftast	  är	  klart	  billigare	  att	  boka	  själv	  och	  vissa	  av	  er	  som	  har	  
bonuspoäng	  kan	  utnyttja	  dem.	  Det	  enda	  viktiga	  är	  att	  ni	  är	  på	  plats	  i	  tid	  för	  att	  möta	  upp	  
antingen	  vid	  flygplatsen	  eller	  på	  hotellet.	  Men	  detta	  brukar	  sällan	  vara	  något	  problem.	  
	  
Dag	  2	  –	  11	  oktober	  
Thomas,	  Dina	  Vingårdar	  och	  vår	  lokala	  guide	  
möter	  upp	  på	  flygplatsen	  för	  transfer	  till	  vårt	  
centralt	  belägna	  hotell.	  Om	  vädret	  tillåter	  
besöker	  vi	  Taffelberget	  under	  eftermiddagen,	  
annars	  blir	  det	  en	  intressant	  och	  innehållsrik	  
stadsvandring.	  Första	  kvällen	  i	  Kapstaden	  äter	  
vi	  en	  gemensam	  middag	  för	  att	  tillsammans	  
fånga	  den	  rätta	  atmosfären.	  Vi	  är	  ju	  på	  den	  
spännande	  och	  stora	  kontinenten	  Afrika.	  
Hotell:	  Hollow	  on	  the	  Square,	  
www.hollowonthesquare.co.za	  
	  
Dag	  3	  –	  12	  oktober	  
Efter	  frukost	  gör	  vi	  en	  tur	  ut	  i	  det	  vackra	  vindistriktet	  Constantia	  på	  Kap-‐halvön	  för	  två	  
vingårdsbesök	  och	  lunch.	  Vid	  det	  första	  vingårdsbesöket	  passar	  vi	  även	  på	  att	  äta	  lunch	  och	  
får	  därmed	  möjlighet	  att	  prova	  gårdens	  viner	  till	  delikat	  mat.	  Efter	  lunch	  tar	  vi	  oss	  till	  nästa	  
provning	  och	  fortsätter	  att	  prova	  viner	  från	  detta	  område	  med	  enastående	  terroir.	  Efter	  våra	  
vingårdsbesök	  återvänder	  vi	  till	  Kapstaden.	  Om	  vi	  inte	  kom	  upp	  på	  Taffelberget	  dagen	  innan,	  
gör	  vi	  ett	  nytt	  försök	  denna	  dag.	  Vid	  återkomsten	  blir	  det	  kort	  sightseeing	  i	  Kapstaden	  om	  vi	  
inte	  hann	  med	  det	  dagen	  innan.	  Kvällen	  fri.	  Hotell:	  Hollow	  on	  the	  Square	  
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Dag	  4	  –	  13	  oktober	  
Efter	  frukost	  gör	  vi	  en	  heldagstur	  kring	  Kap-‐halvön	  och	  besöker	  Godahoppsudden,	  Boulder’s	  
Beach	  med	  pingvinerna	  m.m.	  Har	  vi	  tur	  kommer	  vi	  att	  se	  en	  del	  vilda	  djur	  på	  vår	  färd,	  zebror,	  
antiloper,	  babianer	  och	  kanske	  även	  valar.	  Vi	  äter	  lunch	  på	  den	  pittoreska	  och	  trevliga	  
fiskrestaurangen	  Harbour	  House	  i	  Kalk	  Bay.	  Kvällen	  fri.	  Hotell:	  Hollow	  on	  the	  Square	  
	  
Dag	  5	  –	  14	  oktober	  
Efter	  frukost	  lämnar	  vi	  Kapstaden	  och	  reser	  
mot	  Hermanus.	  Under	  vår	  färd	  genom	  det	  
vackra	  landskapet	  passar	  vi	  på	  att	  göra	  två	  
vingårdsbesök	  i	  området	  kring	  Hermanus.	  
Lunch	  intar	  vi	  på	  någon	  av	  gårdarnas	  
restaurang	  och	  fortsätter	  att	  njuta	  av	  det	  
utsökta	  köket	  tillsammans	  med	  lokala	  viner.	  På	  
kvällen	  checkar	  vi	  in	  på	  det	  anrika	  hotellet	  The	  
Windsor	  Hotel.	  Hotell:	  The	  Windsor	  Hotel,	  
www.windsorhotel.co.za	  	  
	  
Dag	  6	  –	  15	  oktober	  
Ännu	  en	  dag	  i	  vinområdena	  kring	  Hermanus	  med	  spännande	  vingårdsbesök.	  Innan	  vi	  ger	  oss	  
av	  från	  vårt	  hotell	  får	  vi	  tid	  till	  att	  speja	  efter	  valar	  på	  morgonen.	  Dagens	  besök	  förlägger	  vi	  i	  
det	  berömda	  vinområdet	  ”Himmel	  och	  Jord	  dalen”.	  Där	  produceras	  några	  av	  ”nya	  världens”	  
bästa	  viner	  på	  druvorna	  Pinot	  Noir	  och	  Chardonnay.	  Vi	  provar	  viner	  och	  äter	  även	  lunch	  
tillsammans	  på	  gården.	  Efter	  lunch	  tar	  vi	  oss	  vidare	  till	  nästa	  vingårdsbesök	  och	  fortsätter	  att	  
botanisera	  bland	  några	  av	  vinvärldens	  främsta	  Pinot	  Noir	  och	  Chardonnay	  viner.	  Kvällen	  fri	  
för	  egna	  aktiviteter.	  Hotell:	  The	  Windsor	  Hotel	  
	  
Dag	  7	  –	  16	  oktober	  
Vi	  checkar	  ut	  från	  hotellet	  i	  Hermanus	  och	  
fortsätter	  till	  Franschhoek,	  Sydafrikas	  
gastronomiska	  centrum.	  Vår	  färd	  tar	  oss	  över	  
den	  vidsträckta	  och	  bördiga	  Robetsons	  dalen.	  
Där	  passar	  vi	  på	  att	  göra	  ett	  vingårdsbesök	  
för	  att	  lära	  känna	  vinerna	  från	  denna	  
vinregion.	  Självklart	  äter	  vi	  lunch	  på	  gården	  
och	  fortsätter	  att	  lära	  oss	  mer	  om	  att	  
kombinera	  vin	  med	  mat.	  Sen	  eftermiddag	  anländer	  vi	  till	  Franschhoek	  där	  vi	  checkar	  in	  på	  
vårt	  fina	  hotell.	  Kvällen	  fri	  för	  egna	  aktiviteter.	  Passa	  på	  att	  insupa	  den	  speciella	  atmosfären	  
som	  Franschhoek	  har	  att	  erbjuda.	  Strosa	  omkring	  på	  den	  charmiga	  huvudgatan	  med	  ett	  rikt	  
utbud	  av	  restauranger	  och	  butiker.	  Hotell:	  Protea	  Hotel	  Franschhoek,	  
http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-‐hotel-‐	  franschhoek.aspx	  
	  
Dag	  8	  –	  17	  oktober	  
Efter	  en	  skön	  natts	  vila	  och	  en	  härlig	  frukost	  fortsätter	  vi	  att	  utforska	  Franschhoeks	  utbud	  av	  
viner.	  På	  förmiddagen	  hinner	  vi	  med	  ett	  vingårdsbesök	  innan	  vi	  tar	  oss	  till	  nästa	  vingård	  där	  
vi	  intar	  lunch	  tillsammans	  med	  gårdens	  viner.	  Kvällen	  fri	  för	  egna	  aktiviteter.	  Kanske	  skall	  ni	  
ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  boka	  bord	  på	  någon	  av	  Franschhoeks	  topprestauranger.	  Hotell:	  Protea	  
Hotel	  Franschhoek	  
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Dag	  9	  –	  18	  oktober	  
På	  morgonen	  lämnar	  vi	  Franschhoek	  bakom	  oss	  för	  
att	  ta	  oss	  till	  Stellenbosch.	  På	  vår	  färd	  tar	  vi	  oss	  
igenom	  det	  gästvänliga	  och	  vackra	  vindisktriktet	  
Paarl.	  Självklart	  gör	  vi	  även	  ett	  vingårdsbesök	  här.	  Vi	  
provar	  viner	  och	  äter	  lunch	  på	  gårdens	  restaurang.	  
När	  vi	  ändå	  är	  i	  Paarl	  passar	  vi	  även	  på	  att	  besöka	  
det	  berömda	  språkmonumentet	  fullt	  av	  minnen	  och	  
symbolik.	  En	  vacker	  plats	  att	  bara	  njuta	  utav,	  växter,	  
vyer	  och	  kanske	  en	  kopp	  kaffe	  bara	  för	  att	  pigga	  upp	  
sig	  inför	  eftermiddag	  och	  kväll.	  Vi	  checkar	  vi	  in	  på	  
vårt	  pittoreska	  hotell	  mitt	  i	  Stellenboschs	  gamla	  stadskärna.	  Kvällen	  fri	  för	  egen	  utforskning	  
av	  stadens	  restaurangutbud.	  Hotell:	  D’Ouwe	  Werf	  Country	  Inn,	  www.ouwewerf.co.za	  
	  
Dag	  10	  –	  19	  oktober	  
Efter	  en	  god	  frukost	  lämnar	  vi	  hotellet	  i	  Stellenbosch	  och	  reser	  till	  det	  natursköna	  Tulbagh.	  
En	  vinregion	  som	  omgärdas	  av	  stora	  bergskedjor	  där	  vingårdarna	  ligger	  skyddade	  som	  i	  en	  
kittel.	  Vi	  hinner	  med	  två	  gårdsbesök	  på	  vår	  dagstur	  och	  vi	  passar	  självklart	  på	  att	  äta	  en	  
gemensam	  lunch.	  Åter	  tillbaka	  i	  Stellenbosch,	  är	  kvällen	  är	  fri	  för	  egna	  aktiviteter.	  Hotell:	  
D’Ouwe	  Werf	  Country	  Inn,	  www.ouwewerf.co.za	  
	  
Dag	  11	  –	  20	  oktober	  
Denna	  vår	  sista	  dag	  på	  vår	  vinsafari	  förlägger	  vi	  helt	  och	  hållet	  i	  Stellenbosch.	  	  Vi	  besöker	  
minst	  en	  vingård	  på	  dagen	  och	  vår	  sista	  gemensamma	  måltid	  blir	  en	  överraskningsmiddag	  
där	  vi	  fortsätter	  att	  prova	  viner	  från	  detta	  underbara	  land.	  Hotell:	  D’Ouwe	  Werf	  Country	  Inn	  
	  
	  
SAFARI	  OCH	  HEMRESA	  	  
	  
Dag	  12	  -	  21	  oktober	  
Tidigt	  på	  morgonen	  lämnar	  vi	  Stellenbosch	  och	  
reser	  till	  flygplatsen	  i	  Kapstaden	  för	  flyg	  till	  
Johannesburg	  och	  safari.	  Även	  ni	  som	  skall	  åka	  
hem	  till	  Sverige	  denna	  dag	  eller	  fortsätta	  på	  egen	  
hand	  följer	  med	  på	  denna	  tur	  till	  flygplatsen.	  Där	  
tar	  vi	  farväl	  av	  vår	  guide	  och	  busschaufför	  som	  
sett	  till	  att	  vi	  har	  fått	  många	  oförglömliga	  minnen	  
och	  upplevelser	  att	  ta	  med	  oss	  hem	  till	  Sverige.	  
	  
När	  vi	  landar	  i	  Johannesburg	  väntar	  en	  ny	  guide	  och	  chaufför	  som	  skall	  ta	  oss	  till	  vår	  safari,	  
Entabeni	  Safari	  Conservace.	  Ett	  av	  få	  malariafria	  naturreservat	  i	  norra	  Sydafrika	  nära	  gränsen	  
till	  både	  Botswana	  och	  Zimbabwe.	  Där	  skall	  vi	  bo	  på	  Lakeside	  Lodge	  i	  2	  dygn.	  Efter	  
incheckning	  på	  lodgen	  ger	  vi	  oss	  ut	  på	  kvällssafari.	  Därefter	  serveras	  gemensam	  middag.	  
Hotell:	  Entabeni	  Safari	  Conservancy-Legend	  Golf	  &	  Safari	  Resort,	  
http://www.legendlodges.co.za/legend-‐golf-‐safari-‐resort	  
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Dag	  13	  –	  22	  oktober	  
Tidig	  väckning	  för	  att	  komma	  iväg	  på	  safari	  innan	  soluppgången.	  Efter	  några	  timmars	  safari	  
smakar	  en	  frukost	  underbart	  gott.	  Dagen	  är	  fri	  och	  man	  kan	  passa	  på	  att	  utnyttja	  
faciliteterna	  på	  och	  kring	  lodgen.	  Här	  finns	  ett	  poolområde	  med	  vacker	  utsikt,	  man	  kan	  göra	  
vandringar	  eller	  bara	  ta	  det	  lugnt	  och	  njuta	  av	  de	  vackra	  omgivningarna.	  Strax	  innan	  
solnedgången	  är	  det	  åter	  igen	  dags	  att	  bege	  sig	  ut	  i	  jeeparna	  i	  jakten	  på	  ”the	  big	  5”.	  Vid	  
återkomsten	  serveras	  vår	  sista	  gemensamma	  middag	  på	  lodgen.	  
Hotell:	  Entabeni	  Safari	  Conservancy-Legend	  Golf	  &	  Safari	  Resort	  
	  
Dag	  14	  –	  23	  oktober	  
Även	  denna	  morgon	  blir	  det	  tidig	  väckning	  för	  att	  få	  uppleva	  en	  sista	  safari	  innan	  det	  är	  dags	  
att	  packa	  ihop	  och	  resa	  med	  buss	  tillbaks	  till	  flygplatsen	  i	  Johannesburg.	  Där	  tar	  vi	  kvällsflyg	  
hem	  till	  Sverige.	  Middag	  serveras	  ombord.	  
	  
Dag	  15	  –	  24	  oktober	  
Hemkomst	  Sverige.	  
	  
PRISER	  OCH	  VILLKOR	  
	  
Totalpris:	  28.700	  kr	  (exklusive	  flyg	  Sverige	  –	  Sydafrika	  t.o.r)	  
	  
Enkelrumstillägg:	  4.500	  kr	  
	  
Ej	  deltagande	  på	  Safari:	  avdrag	  5.000	  kr	  
	  
Totalpriset	  är	  beräknat	  på	  20	  -‐	  26	  medresenärer,	  dagens	  tariffer,	  regler	  och	  valutakurser	  och	  
ges	  med	  reservation	  för	  ändring.	  
	  
I priset ingår: 
-‐	  12	  övernattningar	  inkl.	  frukost	  enligt	  program	  	  
-‐	  Måltider	  med	  dryck,	  vinprovningar,	  transporter,	  transfer	  och	  utflykter	  enligt	  programmet	  
-‐	  Flyg	  Kapstaden	  -‐	  Johannesburg	  
-‐	  Bagagehantering	  på	  alla	  hotell	  samt	  på	  flygplatser	  i	  Sydafrika	  	  
-‐	  Sydafrikansk	  tour	  guide	  	  
	  -‐Reseledare	  från	  Dina	  Vingårdar	  
-‐	  Svensk	  Vinguide	  	  
 
Ingår ej: 
-‐	  Flyg	  t.o.r	  	  Sverige	  -‐	  Sydfrika	  kan	  bokas	  kring	  november	  2014	  	  
-‐	  Dricks	  till	  lokala	  guider	  och	  chaufförer	  	  
-‐	  Reseförsäkring.	  	  
 
Mer om flyg t.o.r Sverige – Sydafrika 
Vi	  har	  tidigare	  erbjudit	  vår	  Sydafrikaresa	  inklusive	  flyg.	  Vi	  har	  dock	  upptäckt	  att	  det	  oftast	  är	  
billigare	  att	  boka	  resan	  själv.	  Thomas	  och	  jag	  bokade	  våra	  resor	  utanför	  gruppbokningen	  och	  
det	  blev	  ca	  3.500	  kr	  billigare	  per	  person.	  Vidare	  vet	  vi	  att	  många	  av	  våra	  medresenärer	  har	  
poäng	  och	  bonusprogram	  som	  de	  vill	  utnyttja.	  Dessutom	  finns	  också	  möjligheten	  att	  lägga	  
till	  extradagar,	  både	  före	  och	  efter	  vårt	  gemensamma	  reseprogram.	  
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Vi	  kommer	  dock	  som	  en	  extra	  service	  att	  fortsätta	  att	  erbjuda	  gruppbokning	  av	  flyg.	  Då	  krävs	  
det	  dock	  att	  minst	  10	  medresenärer	  väljer	  detta	  alternativ.	  Pris	  på	  flygbiljett	  genom	  
gruppbokning	  kommer	  vi	  att	  kunna	  ge	  i	  början	  av	  november.	  Indikativt	  pris	  för	  flyget	  är	  
10.800	  kr.	  
	  
	  

Dina	  Vingårdar	  ställer	  garantier	  till	  Kammarkollegiet	  som	  säkerhet	  för	  alla	  våra	  resor	  
	  


