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Garden Route Sydafrika  
 
Upplev det bästa med Sydafrika, längs med 
The Garden Route i Sydafrika. Här kombinerar 
du Kapstaden, besök vid vingårdar i 
Stellenbosch-och fantastiska golfupplevelser 
längs med vägen. På resan genom Sydafrika 
kan du njuta av landets enorma skönhet, 
aptitväckande kök, världsberömda viner, 
unika golfupplevelser och möjligheten att stå 
öga mot öga med Afrikas största rovdjur (‘The 
Big 5’). Resan är ett smakprov av det bästa 
som Sydafrika har att erbjuda. 
 
Kapstaden 
Resan startar vid Kapstaden, där du har 
möjlighet att utforska den här vackra stadens 
höjdpunkter, förslag är utflykt till det kända 
Table Mountain (Tafelberget) och åka upp på 
toppen. Utforska Cape Penisula, Cape of Good 
Hope och se pingvinerna vid Boulders Beach.  
I Kapstaden bor du centralt vid Commodore 
Hotel.  
 
LÄNGS MED THE GARDEN ROUTE 
Sedan fortsätter resan längs med Garden 
Route som sträcker sig hela vägen från Mossel 
Bay till Storms River och innefattar städerna 
Knysna, Oudtshoorn, George, Plettenberg 
Bay, Sedgefield och Wilderness – kustnära 
underverk med många spännande saker att se 
och göra. Denna sträcka kallas Garden Route 
på grund av sin rika flora och fauna som omger 
kusten. Det finns många väldigt intressanta 
saker att göra längs Garden Route såsom 

PLATS: SYDAFRIKA 
RESEORT : STOCKHOLM/KÖPENHAMN 
 
Paketet inkluderar 
3 nätter Commodore Hotel inkl frukost 
4 nätter på Spier Hotel i Cape Winelands inkl frukost 
2 nätter Gondwana Lodge i privat Game Reserve Fynbos 
Villa inkl helpension och morgon och kvälls safari 
3 nätter på Fancourt Resort inkl frukost och voucher att 
användas på Resorten för Spa, middagar eller extra golf 
2 nätter på Simola Hotel i ensovrums Suite inkl frukost 
GOLF 
18 hål Clovelly Country Club 
18 hål Pearl Valley inkl del i golfbil 
18 hål Erinvale Golf Club inkl del i golfbil 
18 hål Pinnacle Point inkl del i golfbil 
18 hål Fancourt Montagu 
18 hål Simola inkl del i golfbil och fika vid Halfway House 
18 hål Pezula Golf inkl del i golfbil TRANSPORT 
Alla vägtransporter under tiden i Sydafrika 
MÅLTIDER OCH AKTIVITETER 
Afrikansk middag med Djeme Drumming  
En heldagsflykt till Table Mountain (inkl biljetter)  
En heldagsutflykt till Cape Penisula inkl Cape Point 
Nature Reserve, inträde Boulders Beach (vingviner) 
Heldagsutflykt till vingårdar i Cape Winelands inkl lunch 
Komplett Engelsk frukost varje morgon 
Alla måltider är inkluderade vid er vistelse Gondwana 
2 Safariturer dagligen under er vistelse vid Gondwana  
En heldagsutflykt i Winelands med besök på vingårdar 
med provsmakning och lunch  
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valskådning, grottexkursion, möten med elefanter, safariturer, turer genom bergspass, stränder, 
fantastiska restauranger och självklart superb golf vid Sydafrikas allra bästa banor som Fancourt, 
Pezula, Oubaai, Simola och Pinnacle Point.  
 
 

  
 
SAFARI - GONDWANA GAME RESERVE 
En upplevelse utöver det vanliga är Gondwana 
Game Reserve, ett 11 000 hektar stort området 
med rikt djurliv. Här bor du väldigt exotiskt mitt 
bland djuren och får vara med om safari där 
man har möjlighet att på mycket nära håll få 
möta the big 5” (elefant, buffel, noshörning, 
leopard, lejon). Man bor i härliga bungalows ute 
i det fria där djuren kan smyga upp alldeles intill.  
 
 
 
 
 
Fancourt 
Fancourt är Sydafrikas främsta ’Leisure Resort’, 
och medlem i ”The Leading Hotels of the World” 
Resorten har även mottagit flera prestige fyllda 
priser som golfresebranschens pris för Golf 
Resort of the Year.  
 
 
 
 
 
 
Simola 
Simola Resort är en pärla längs med Garden 
Route. Resorten är vackert, spektakulärt 
belägen intill Jack Nickulas Signature 
golfbanan med Knysna och Indiska Oceanen i 
bakgrunden. 
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Program Garden Route  
 
 
Dag1 
Ankomst till Kapstaden, upphämtning från flygplatsen transfer till Commondore Hotel 3 nätter 
inkl frukost 
Dag2 
Golf på Clovelly CC 
Utflykt till Table Mountain upp på toppen med linbana 
Middag och Djeme Drumming vid Restaurant Gold 
Dag3 
Heldagsutflykt till Cape Peninsule inkl Cape Point, Boulders Beach 
Dag4 
Transfer och incheckning vid Spier Hotel för 4 nätter inkl frukost 
Dag5 
Golf vid Pearl Valley inkl del i golfbil 
Dag6 
Heldagsutflykt till Cape Winelands inkl provsmakning 
Lunch vid vingård 
Dag7 
18 hål golf Erinvale GC inkl del i golfbil 
Dag8 
Transfer till Gondwana Game Reserve för 2 nätter inkl helpension och morgon och kvällssafari 
Dag9 
Fri dag med safari 
Dag10 
Transfer för golf vid Pinnacle Point inkl del i golfbil.   
Transfer för incheck vid Fancourt 3 nätter inkl frukost och 2 vouchers per person som kan användas på 
något av följande Middag med ett värde av R320 per voucher, Spa behandling med ett värde av R570 
per person och voucher eller ytterligare golf vid Montagu/Outeniqua bana per voucher.  
Dag11 
18 hål golf på Fancourt Montagu  
Dag12 
Fri dag vid Fancourt 
Dag13 
Transfer till Simola Resort för 2 nätter inkl frukost. 
18 hål Simola inkl del i golfbil och fika vid Halfway House 
Dag14 
18 hål golf på Pezula Golf inkl del i golfbil 
Dag15 
Transfer till Cape Town International Airport 
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