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SØRLIGE AFRIKA PROGRAM 2 

Kundens navn:  
 

Ant. reisende:      Reisetidspunkt:  

Pris pr pers for programmet under  
pr pers NOK  

Flybilletter: Separat tilbud fra vår leverandør – se 
under 

Vi tar forbehold om ledig kapasitet på kalkulerte hotell, samt endringer i skatter, avgifter og valutakurser. 

Koder: B – kun overn, BB – inkl. frokost,  HB – inkl. frokost og middag,  FB – inkl tre måltider 
DAG STED INNHOLD 

1    Norge – Sør Afrika Egne billetter vi HRG, som også er ansvarlig for 
alle innenlands flygninger 

1 – 6   Cape Town Skyss til hotellet 
5 n BB på hotell 

6 – 8  Franschhoek Skyss til Franschhoek -  Vinruten 
2 n Goodling’s Groves Olive Farm 
Skyss til Cape Town 
Fly til Victoria Falls vi Johannesburg 

8 – 11   Victoria Falls 3 n Lokuthula Lodges 
Tur i fallene og elvecruise på Zambezi 

11 – 14  Hwange nasjonalpark i 
Zimbabwe 

3 n på The Hide 
Safari – se under 
Skyss til flyplassen 

14 - 15 Johannesburg – Norge  Flybilletter fra HRG 

 

“Et Afrikansk Eventyr”  

 

http://www.pearljourneys.com/
mailto:info@pearljourneys.com


Deres rundreise starter i Cape Town, en av de mest populære feriebyene i verden. Noen sier den er verdens 

vakreste. Med Table Mountain som kulisse, ligger byen der som “et stykke Europa i Afrika”. Dere vil få med dere 

mye av det som er å oppleve i Cape Town og omegn.   

Reisen fortsetter med et besøk til de mektige Victoriafallene. Dette er ”hjertet” av Afrika: Zambia, Zimbabwe og 

Botswana. Der Zambezi blir til Mosi-oa-Tunya: ”Tåken som tordner”. Dette er eneste sted i verden hvor fire land 

møtes (Namibia, Zambia, Zimbabwe, Botswana).  

  
Dag 1 – 6, Cape Town: Ankomst Cape Town. Dere blir møtt på flyplassen og tatt med til hotellet. Det er mye å 

oppleve i Cape Townområdet. Sentrum av Cape Town: V&A Waterfront, Green Market Square og å nyte 

solnedgangen over Cape Town fra Table Mountain. Middag på en av de mange sjømat-restaurantene ved 

Waterfront er absolutt å anbefale. Innkvartering på Protea Hotel Sea Point, som ligger rett ved sjøen med kort 

kjøreavstand til Waterfront. 

http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-sea-point.aspx   

Fakta: 3*hotell, 124 rom med sjø- eller fjellutsikt. Alle rom har bad, air conditioning, Tv, vannkoker.  

Fasiliteter: Svømmebasseng, restaurant, bar, treningsstudio, WIFI 

Innkvartering PH Sea Point, 5 netter 

Måltider: F 

Egenaktivitet i Cape Town: 

Kort om aktiviteter som kan arrangeres: (ikke inkludert, men vi reserverer gjerne) 

Alle utfluktene har en engelskspråklig guide og kan organiseres fra hotellet, eller hvis ønskelig kan vi 

forhåndsbestille utflukter som f.eks. 

 Vinruten! Full dag med besøk på fire-fem berømte vingårder.  

 Kapp Det Gode Håp, Chapmans Peak, Simon’s Town for å se de spesielle Kapp-pingvinene. 

 Båttur ut til den kjente fangeøya; Robben Island. Hvor Nelson Mandela sonet mesteparten av sin tid i 
fengsel. 

 Table Mountain. Ta gondolen, gå, eller klatre opp til det verdenskjente fjellplatået. Nyt fantastisk utsikt over 
byen, kanskje dere kommer dit i tide for solnedgang?  

 Walk to Freedom tour: Opplev den multikulturelle siden av Cape Town og bli kjent med lokale innbyggere. 
Vi besøker ”District six” hvor innbyggerne ble tvunget til å bo, til den rike kulturen som blomstrer i de lokale 
townshipene. 

 Museum: “The Slave Lodge”, “District Six Museum” og “South African National Gallery” er å anbefale. 

 Strender: Camps Bay eller Clifton Beach er begge nydelige sandstrender og verdt et besøk. 

 Two Oceans akvarium regnes blant de 10 beste i verden. 

 Hopp på / Hopp av bybuss: Lettvint og rask  måte se byen på egenhånd. Stopper ved Table Mountain, 
Waterfront og flere andre attraksjoner. 

 Kirstenbosch Gardens – en av de få botaniske hagene som er på UNESCO sin liste over verneområder. 

 Haidykk: Tillatt fra 12 år og oppover. Ingen behov for å være en erfaren dykker. Buret man er i vil ikke bli 
sunket helt under vann, men kan derfor selv bestemme hvor lenge man vil ha hodet under vann. Foregår i 

http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-sea-point.aspx


Gansbaai. I denne bukten ca 12 km ut fra kysten finnes to øyer med et grunt sund mellom.  Det er her ved 
Dyer Island at en av verdens mest unike hvithai opplevelser finner sted.  

 Uthando driver et utviklingsprogram for innbyggerne i Cape Towns fattigste områder, townshipene. Deres 
hovedmål er å bidra til at innbyggerne i disse bydelene kan bli økonomisk uavhengige og gi aktivitetstilbud 
til de som ikke har noen. En lærerik opplevelse!  

 Hvorfor ikke se denne fantastisk flotte byen fra luften? Ta en helikoptertur. Kan virkelig anbefales! Turene 
har forskjellig varighet. Be oss om priser 

  

 

Dag 6 – 8, Vinland: Dere blir hentet på hotellet i Cape Town og kjører ut til vinland. Her har de laget vin helt 

siden det 17. århundret, da de første Hugenottene som hadde flyktet fra forfølgelse i Frankrike kom til området 

og startet vinproduksjon. Dere bor på Goodling’s Groves Olive Farm som ligger flott til mellom vinrankene med 

kort avstand til Franschhoek, vel kjent for sine utmerkede restauranter, vakre fjell og store gjestfrihet. Her finner 

dere også mange kunstgallerier, kunsthåndverksutsalg og forretninger som selger antikviteter. 

http://www.goodingsgroves.co.za/home.htm 

 

Overnatting på Goodling’s Groves Olive Farm, 2 netter 

Måltider: Frokost 

 

Franschhoek Wine Tram: The Franschhoek Wine Tram hop-on hop-off tour er en av de beste måtene å 

oppleve Franschhoek dalen på. Nydelige vingårder, spektakulært landskap, gjestfrihet, måltider i verdensklasse, 

gode viner og 300 års historie. 

Dere drar på tur i en åpen tram eller en åpen tram buss. Trammen vil kjøre dere rundt hvor dere kan hoppe av 

på forskjellige vingårder og andre stopp for aktiviteter som tilbys på stedet. Turen går i hjertet av Franschhoek 

dalen, og dere vil bli fortalt historien og vinlaging, få tilbudt vinsmaking og herlig utsikt over vingårdene.  

Jernbanen ble bygd i 1904 som et alternativ for gårdsbrukere og deres okser som fraktet produksjonen til 

markedet. Damplokomotiv opererte langs ruten til diesel lokomotivene tok over på 70-tallet. På 90-tallet minket 

etterspørselen for denne sort transport. Og nå i 2012 startet vintrammen endelig opp igjen.  

Dere vil gå om bord på tram bussen på hovedveien som går gjennom Franschhoek Village. De første stoppene 

vil være ved Huguneot Museum og vingårdene Dieu Donnè og Chamonix, før dere går ombord på tog 

trammen som tar dere til Rickety Bridge. Her blir dere hentet med vintage traktor inn til vingården. Så videre 

http://www.goodingsgroves.co.za/home.htm
http://www.goodingsgroves.co.za/images/GG11.jpg
http://www.goodingsgroves.co.za/images/IMGP4219.JPG
http://www.goodingsgroves.co.za/images/gg-066.jpg


med trammen til Grande Provence som er det siste besøket. Avgang hvert 40. minutt mellom kl 10h00 og 

14h20. Innsjekk på billettkontoret 10 minutter før avgang. Komfortable sko, hatt, solbriller og solkrem 

anbefales. Om dere vil reservere bord på en av restaurantene på turen gjør gjerne det i forkant, og vi hjelper til. 

http://winetram.co.za/  

Dag 8 – 11, Victoria Falls: Dere blir hentet på gjestehuset og kjører til flyplassen. Dere flyr til Victoria Falls 

Aiport. Her blir dere møtt og kjører til Victoria Falls Safari Lodge med overnatting Lokuthula Lodges.  

 

Victoria Falls Safari Lodge / Lokuthula Lodges 

Overnatting på Lokuthula Lodges med flott overnatting i tillegg til en utrolig safariopplevelse rett ved Victoria 

fallene!Disse enhetene ligger i tilknytning til Victoria Falls Safari Lodge som står høyt på et naturlig platå hvor 

du kan nyte solnedgangen og bare 4 km unna den tordnende Victoria Falls. Oppholdet er basert på 

overnatting med frokost.3 netter og 3 middager: En i Bomaen og to i ala Carte restauranten på Vic Falls safari 

lodge: http://www.africaalbidatourism.com/accommodation_detailed.html?vcode=3 

 

Da 9 – Tur av fallene og elvecruise på Zambezi elva: Denne morgenen vil gjestene bli hentet fra hotellet og tatt 

på en tur av fallene. Dere blir tatt med forbi ”the Big Tree” hvor dere kan stanse for å ta bilder. Så vil dere bli ført 

gjenom regnskogen av våre kvalifiserte guider som vil gi en kort historie av fallene og om floraen, fauna, fugle- 

og viltlivet her. Regnkåper vil være tilgjengelige. Deretter tilbringer dere ettermiddagen fritt, før dere blir hentet 

til et elvecruise på kvelden på Zambezi River (inkluderer drikke og snacks). 

Zambezi elva er den fjerde største i Afrika etter Nilen, Zaire og Niger. Kilden befinner seg i nord-vest av Zambia 

og flyter ca. 2800 km ut til elvemunningen i Mosambik og inn i det varme indiske havet. Det er mulig å se 

flodhester og krokodiller fra båten, og i de tørre månedene kommer viltliv som elefanten og antiloper  kan ses 

på elvebankene eller svømmende for å krysse over til noen mindre øyer. Cruiset varer i ca. 2 timer. 

Under ser dere link til de forskjellige aktivitetene som er mulig å gjøre ved Victoriafallene: 

Ri på elefanter og gå med løver! 

 http://www.travel-africa.za.org/activities.html Dere går med ”tamme” løver fra 8-18 måneder gamle. På turen 

vil det være med en bevepnet guide.  

http://www.wildhorizons.co.za/elephants/Å ri på elefanter, da rir dere langs Zambezi juvet på gamle dyrestier i 

soloppgangen.  

Det arrangeres også dagsutflukt til Chobe viltreservat i Botswana, safari fra hesteryggen, og egen elefantsafari. 

http://www.wildhorizons.co.za/chobeDayTrip/#from_livingstone   

Padle kano: Antagelig den beste måten å oppleve skjønnheten, stillheten og viltlivet av Zambezi elva. 

http://www.wildhorizons.co.za/moreactivitiesZAM/#canoe  

Helikopter: En 12/13 minutters helikopter tur vil ta dere over Victoria fallene og Zambezi elva.  

http://www.wildhorizons.co.za/moreactivitiesZAM/#helicopter 

http://winetram.co.za/
http://www.africaalbidatourism.com/accommodation_detailed.html?vcode=3
http://www.travel-africa.za.org/activities.html
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Dag 11 – 14, The Hide, Zimbabwe: Dere blir hentet på Lokutula og kjører til The Hide 

The Hide ligger inne i Hwange nasjonalpark i Zimbabwe. Hwange er blant annet kjent for sine store flokker 

med elefanter og bøfler. Her er det gode muligheter for å se løve, leopard og African wild dog i tillegg til over 

hundre andre dyrearter og fire hundre fuglearter.   

The Hide tilbyr overnatting i komfortable og luksuriøse telt. De ti teltene er møblerte, har egne en suite bad 

med varmt vann og wc og både inne- og utedusj. Hvert telt har sin egen veranda med utsikt mot vannhullet, 

og her kan dere se dyr komme ned for å slukke tørsten: blant annet elefanter, giraffer, sebra, impala – og løver 

blir observert her. The Hide har blitt kåret til ”Best Tented Safari Camp” i Zimbabwe femten ganger. 

http://www.thehide.com/  

Fasiliteter: svømmebasseng, kaffe og te serveres til teltene på morgenen, daglig klesvasktjeneste. 

3 netter The Hide, (inkluderer alle måltider, drikke, klesvask og opptil fire safariaktiviteter daglig) 

De neste 3 dagene står det safari på programmet. Disse vil være i åpne biler og det er et utvalg av safarier å 

velge mellom, alle inkludert.  

3 desember – avreise: Morgensafari og brunch.  Dere blir hentet på The Hide og kjører til Victoria Falls  

flyplassen. – videre fly fra Johannesburg til Norge 

Prisen inkluderer: 

 Transfers:  
o Cape Town int. flyplass – PH Seapoint 
o PH Seapoint- Goodling’s Groves Olive Farm 
o Goodling’s Groves Olive Farm-  Cape Town int. flyplass  
o Vic Falls flyplass- Lokuthula 
o Lokuthula – The Hide 
o The Hide -Vic Falls flyplass 

 Overnatting 13 netter:  
o PH Seapoint – 5 netter inkl frokost 
o Goodling’s Groves Olive Farm – 2 netter inkl frokost 
o Lokuthula Lodge Vic falls – 3 netter inkl frokost og middag 
o The Hide – 3 netter inkl alle måltider 

 Måltider som beskrevet (Frokost alle/Lunsj 3/Middag 6) 

 Safariaktiviteter som spesifisert i programmet 

 Tur av fallene 

 Båtcruise 

 Service fra Get Africa Travel før og under oppholdet  
Prisen inkluderer ikke: 

 Flybilletter: Norge – Cape Town, Cape Town – Victoria Falls. Victoria Falls – Norge 

 Tips 

 Zimbabwe: Avgift for bruk av National Parks River må betales kontant av dere til Sunset Cruise operatør – 
pris (US$10 per person ) 

 Zimbabwe – Avgift for National Parks Victoria Falls Rain Forest betales direkte i kontanter til National Parks 
ved inngang – pris: (US$30per person) 

 Visum som fåes ved innreise Zimbabwe: US$45 per person Multiple visa 

http://www.thehide.com/


 

FLYTUREN 

Vær rask med å reservere den, gjerne gjennom oss. Send oss alles navn og vi kommer med et uforpliktende 

tilbud  gjennom vår partner HRG i Grimstad. Deretter kan du gjerne søke om du finner rimeligere billetter på 

nettet. 

SÅ ENKELT ER DET Å BESTILLE TUR FRA Pearl Journeys: 

 Vi justerer programmet over til du er helt fornøyd med både varighet, innhold og pris. 

 Du bekrefter at programmet er slik du ønsker – vi sender en kontrakt sammen med diverse info om land og folk. 

 Når kontrakten er signert og første betaling er på plass, blir turen bestilt av oss med alle detaljer. 

 Du kan begynne forberedelsene og nedtellingen: 

o Vaksinasjoner – din lokale vaksinasjonsklinikk eller helsestasjon gir individuelle råd. 

o Innkjøp til turen gjør du meget enkelt i VÅR nettbutikk, topp kvalitet og kort leveringstid:  

http://www.pearljourneys.com/NETTBUTIKK/content-19.html  

o Har du vurdert å invitere familie eller venner med på turen? Det er flott å dele spennende opplevelser, 

dessuten er rabatten vår større jo flere dere er med på turen. 

 Tre uker før avreise får du en ”voucher” fra oss på engelsk – en kvittering på at du har betalt for, som du tar med 

deg på turen, til nytte for både deg og dem som skal betjene deg på reisa. 

NYTTIGE LINKER MED RÅD OG TILBAKEMELDINGER fra våre kunder – AD Travel-kvalitet uansett reisemål :  

De har reist med Pearl Journeys (Tidligere AD Travel) fire år på rad: http://www.wahlvaagsreiser.com/ 

”Den syngende familien” som reiser jorda rundt, var i Tanzania med Pearl Journeys høsten 2011 og har lagt  

masse ut på YouTube: 

A) Sol, sjø og sterke natur- og kulturopplevelser på BOMANI beach BUNGALOWS: 

http://www.youtube.com/watch?v=7xkh8BP6KK0&feature=related 

B) Safari i Mikumi: http://www.youtube.com/watch?v=a2VoI6xhCQA  

C) Zanzibar – yndet turist-mål for mange: http://www.youtube.com/watch?v=FYNkJcjoSQg&feature=related  
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