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Dina Vingårdars Sydafrikaresa, 14-28 oktober 2017 
 

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 faktiskt även i Sydafrika, där han 
är ett välkänt och omtyckt ansikte hos flera vinmakare. Ett Sydafrika som han har besökt så 
många gånger att han inte längre behöver någon karta när han reser runt och besöker 
vingårdar.   
 
Det är ingen tvekan om att Sydafrika är magiskt, en spännande blandning av Afrika, Europa 
och Asien. En härlig kontrast mellan det moderna och det vilda. Många talar om vinerna som 
är omåttligt populära, men maten är minst lika minnesvärd. Vi kommer äta många härliga 
måltider tillsammans, på vingårdar och på restauranger. De vingårdar vi har valt 
representerar det som Sydafrika erbjuder idag. Klassiker såväl som nytänkande, inhemskt 
och internationellt. Dessutom kommer vi att få bekanta oss med ett begynnande 
sydafrikanskt ”terroirtänk”, något som är flera hundra år gammalt i Europa, men ett relativt 
nytt koncept i denna del av världen, trots den mycket långa vintraditionen. Vi har dessutom 
en lokal guide med oss hela tiden, så vi kan passa på att fråga om allt som har med Sydafrika 
att göra, samhälle, historia och natur. 
 
Efter alla vingårdsbesök, måltider och naturupplevelser i Kapprovinsen beger vi oss till 
Johannesburg och vidare på Safari för de som har valt att följa med på det. Det blir vilt, men 
komfortabelt. Vi beger oss långt norrut till Entabeni Safari Conservace, nära gränsen till 
Botswana och Zimbabwe. Ett naturreservat som är enastående vackert, rikt på djurliv och 
fritt från malaria. Ni som har sett Lejonkungen kommer kanske tycka att landskapet är 
bekant. 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 vår resa. Vi ses i Sydafrika! 
 
Tom och Thomas 
Dina Vingårdar 
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Dag-för-dag-program 
 
Dag 1 – 14 oktober 
Avresa på eftermiddagen från Sverige till Kapstaden.  
 
Dag 2 – 15 oktober 
Thomas och Tom möter upp på flygplatsen för 
transfer till vårt hotell. Om ankomsttiderna är 
spridda så ordnar vi med fler transfers. Vi ser 
till så att alla kommer fram. 
 
Om vädret och tiden tillåter besöker vi kanske 
Taffelberget redan på vår väg från flygplatsen. 
Det gäller ju att utnyttja tiden och vädret så 
långt det går. Vi får anpassa utflykterna de 
kommande dagarna efter vad vädret tillåter, så 
var beredda på små justeringar. Första kvällen i 
Kapstaden äter vi en gemensam middag på The Africa Café för att tillsammans fånga den 
rätta atmosfären. Vi är ju på den spännande och stora kontinenten Afrika.  
 
Dag 3 – 16 oktober 
Efter frukost åker vi på en heldagstur kring Kap-halvön och besöker Godahoppsudden och 
Boulder’s Beach med pingvinerna. Har vi tur kommer vi kanske att se en del vilda djur på vår 
färd, zebror, antiloper, babianer och kanske även valar. Vi äter lunch på den mycket trevliga 
fiskrestaurangen Harbour House i Kalk Bay. På vägen under dagen ser vi också ett mycket 
vackert landskap med den typiska fynbos, en vacker buskvegetation som präglar halvön. 
Kvällen är fri, och ett bra tillfälle att prova någon av de många riktigt bra restaurangerna i 
Kapstaden. 
 
Dag 4 – 17 oktober 
Efter frukost gör vi en tur ut i det vackra vindistriktet Constantia på Kap-halvön för 
vingårdsbesök och lunch. Vi besöker två gårdar i detta vackra distrikt, och självklart äter vi en 
god lunch på en av gårdarna. Efter våra vingårdsbesök återvänder vi till Kapstaden. Om vi 
inte kommit upp på Taffelberget tidigare gör vi kanske ett nytt försök denna dag. Kvällen fri 
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för egna äventyr, kanske på en trevlig restaurang i närheten av hotellet, eller varför inte i 
livliga Waterfront?  
 
Dag 5 – 18 oktober 
Idag checkar vi ut från vårt hotell i Kapstaden, 
och efter frukost reser vi mot Hermanus. 
Under vår färd genom det vackra landskapet 
passar vi på att göra två vingårdsbesök i 
området kring Hermanus, ett område som 
alltmer tillägnas druvsorter som trivs i lite 
svalare klimat, Pinot Noir, Chardonnay och 
Riesling. På vägen till Hermanus besöker vi två 
gårdar och äter lunch i källaren på en av 
gårdarna. Mycket inspirerande vågar vi lova. På 
kvällen checkar vi in på det anrika hotellet The Windsor Hotel med den vackra utsikten. Ät en 
god middag på egen hand, njut av utsikten, och håll ögonen öppna på jakt efter Sydkapare, 
eller Southern Right whale, som valen heter på engelska. Hermanus är en av världens bästa 
platser för att se valen under denna period. 
 
Dag 6 – 19 oktober 
Ännu en dag i vinområdena kring Hermanus med spännande vingårdsbesök. Innan vi ger oss 
av från vårt hotell får vi mer tid till att speja efter valar på morgonen. Dagens besök förlägger 
vi i det berömda vinområdet Hemel en Aarde, eller ”Himmel och Jord dalen”. Här produceras 
några av ”nya världens” bästa viner på druvorna Pinot Noir och Chardonnay. Efter lunch tar 
vi oss vidare till nästa vingårdsbesök och fortsätter att botanisera bland några av nya 
vinvärldens främsta Pinot Noir- och Chardonnay-viner. Kvällen fri för egna aktiviteter.  
 
Dag 7 – 20 oktober 
Idag checkar vi ut från hotellet i Hermanus 
och fortsätter till Franschhoek, franska 
hörnan, som också kan betraktas som 
Sydafrikas gastronomiska centrum. Vår färd 
tar oss över den vidsträckta och bördiga 
Robertson Valley. Här passar vi självklart på 
att utforska vad området har att erbjuda, och 
på vägen äter vi en god lunch.  
 
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, det är vackert, pittoreskt och fullproppat med bra restauranger. Strosa omkring på 
den charmiga huvudgatan eller gå en promenad upp mot de närliggande bergen.  
 
Dag 8 – 21 oktober 
Efter en skön natts vila och en härlig frukost fortsätter vi att utforska Franschhoeks utbud av 
viner. Vi ägnar dagen åt att utforska Franschhoeks viner och lära oss mer om vad området 
kan prestera. Vi passar på att äta en gemensam lunch på en av gårdarna och njuter av det 
vackra landskapet. Kvällen är återigen fri för egna aktiviteter. Kanske skall ni ta tillfället i akt 
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att boka bord på någon av Franschhoeks topprestauranger. Kanske kan ett svalkande dopp i 
poolen innan middag vara uppfriskande innan middag. 
 
Dag 9 – 22 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. Vi börjar dagen med ett besök vid Afrikaanse 
Taalmonument, språkmonumentet över språket 
afrikaans. Detta betraktades länge som ett 
förtryckarnas språk som uppstod i och med 
koloniseringen. Idag vinner det terräng som världens 
mest moderna språk omtalat för dess grammatiska 
enkelhet. Språkets olika ursprung och historik är 
oavsett bakgrund mycket intressant, och monumentet dessutom en vacker plats att bara 
njuta av med växter, vyer och kanske en kopp kaffe. Därefter fortsätter vi till dagens 
vingårdsbesök. Efter provningen äter vi lunch i Paarl. innan vi checkar in på vårt läckra hotell 
mitt i Stellenboschs gamla stadskärna. Kvällen fri för eget utforskande av stadens 
restaurangutbud, om man orkar efter lunch vill säga.  
 
 
Dag 10 – 23 oktober 
Idag ägnar vi oss helt åt Stellenbosch och dess viner. Här provar vi så klart områdets viner, 
och kanske reflekterar vi över likheter och skillnader mellan vinerna som produceras här och 
de som produceras i Bordeaux. Gemensam lunch i härlig miljö under dagen står på agendan 
så klart. Kvällen är fri för utforskning på egen hand av Stellenbosch. Kanske har ni lyckats 
upparbeta en god aptit så att ni kan glädjas åt en god middag på någon av de många 
restaurangerna. 
 
Dag 11 – 24 oktober 
Efter en god frukost lämnar vi hotellet i Stellenbosch och reser till Tulbagh, en vinregion som 
omgärdas av stora bergskedjor där vingårdarna ligger skyddade som i en kittel. Här besöker 
vi en vingård för vinprovning. Swartland, som denna del av Kapprovinsen heter, upplevs som 
ett mycket varmt område, men vi får lära oss att den stora variationen i dygnstemperatur 
mellan natt och dag verkligen påverkar vinerna. I Swartland pågår också mycket av 
experimenterandet sompågår i Sydafrikas vinvärld, och här återfinns många små 
”garageproducenter” som blivit vinkändisar bara över de senaste 5 åren. Vi passar också på 
att äta lunch i Swartland. Tillbaka i Stellenbosch sen eftermiddag är det dags att förbereda 
vårt bagage inför en tidig avfärd imorgon. På kvällen avnjuter vi en gemensam 
avskedsmiddag. Denna kväll är det dags att ta farväl av Kapprovinsen för vidare äventyr på 
savannen, eller kanske för hemresa om man väljer att inte resa med på safari. 
 

Safari och hemresa 
 
Dag 12 - 25 oktober 
Tidigt på morgonen efter frukost lämnar vi 
Stellenbosch och reser till flygplatsen i Kapstaden 
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för flyg till Johannesburg och safari. Även de som skall åka hem till Sverige denna dag kan 
åka med till flygplatsen, men vill man hellre sova ut och strosa i Stellenbosch innan man 
reser till flygplatsen på egen hand så går det också bra. På flygplatsen 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 malariafritt naturreservat i norra Sydafrika nära gränsen till 
både Botswana och Zimbabwe. Här bor vi på Lakeside Lodge i två dygn. Efter incheckning på 
lodgen ger vi oss ut på kvällssafari. Därefter serveras gemensam middag.  
 
Dag 13 – 26 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 återigen dags att bege sig ut i jeeparna i jakten på ”The Big 5”. Vid 
återkomsten serveras vår sista gemensamma middag på lodgen. 
 
Dag 14 – 27 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 tillbaka till flygplatsen i Johannesburg. Vi ser till att vi 
kommer fram i tid för alla att hinna med sina respektive flyg tillbaka. Johannesburg är en stor 
flygplats med gott om restauranger för de som vill fylla på lite innan flygresan. Vill man passa 
på att handla lite är utbudet stort. 
 
Dag 15 – 28 oktober 
Hemkomst Sverige. 
 
 

 

I erlagt pris ingår: 

- 12 övernattningar inkl. frukost enligt program.  
- Måltider med dryck, vinprovningar, transporter, transfer och utflykter i enlighet  med 
programmet. 
- Flyg Kapstaden – Johannesburg (för de som deltar i safarin och har betalt tillägget). 
- Sydafrikansk tour guide  
 -Reseledare från Dina Vingårdar 
- Svensk Vinguide  
 

Ingår inte: 

- Flyg t.o.r  Sverige - Sydafrika  
- Dricks till lokala guider och chaufförer  
- Reseförsäkring.  
 
Om guiderna: 

Denna resa genomför vi med reseledare från Dina Vingårdar, en svensk vinguide samt en 
lokal, sydafrikansk guide. I Sydafrika är det lag på att en certifierad lokal guide skall medfölja 
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arrangerade resor. De certifierade guiderna genomgår regelbundna kunskapsprov och kan 
berätta om i princip allt som har med det sydafrikanska samhället att göra. Detta är 
dessutom en kvalitetssäkring som vi tycker är riktigt bra. Reseledarna från Sverige talar 
svenska, guidningen av den lokala guiden sker på engelska. 
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