
Följ med och upptäck den magnifika Garden Route. Denna subtropiska naturlandskapsväg 
bjuder på skiftande natur, otroliga vyer och många härliga upplevelser. Vår resa börjar i Ka-
pstaden, vi färdas sedan längst Sir Lowry’s Pass med enastående utsikt, igenom bergspass 
och ökenlandskap till den västra Kapprovinsen. Vi passerar Cape Aghulas, Afrikas sydligaste 
spets där Atlanten och Indiska Oceanen möts. Första stoppet är i Mossel Bay , sedan fortsätter 
vi till Cango Caves vid Oudtshoorn innan vi åker vidare till Knysna och avslutar i Port Eliza-
beth. Möjlighet till tilläggsresa i Port Elizabeth och i Addo nationalpark finns tillgängligt.

Sydafrika Garden Route

Dag 1:  Mossel Bay
Vi lämnar Kapstaden tidigt på morgonen och kör längs Sir Lowry’s Pass med dess 
magnifika utsikt. Vi passerar Grabouw och Elgin med sina frodiga landskap om-
givna av majestätiska berg, och fortsätter sedan till Cape Agulhas, Afrikas sydli-
gaste spets, där Atlanten och Indiska oceanen möts. Området har till stor del varit 
orört och outforskat, och dess kustlinje är en kyrkogård för många fartyg genom ti-
derna. Att se den historiska Cape Agulhas-fyren som anses vara ikonen för Afrikas 
sydligaste spets blir ett oförglömligt minne. Efter denna spännande upplevelse 
fortsätter vi via historiska Swellendam, den tredje äldsta staden i Sydafrika, till 
Mossel Bay där vi sedan stannar över natten.

Hotell: Diaz Hotel & Resort  eller liknande |  Måltider:  -

Dag 2: Cango Caves / Oudtshoorn
Efter en smakrik frukost packar vi ihop oss. Innan avfärd får vi en provsmak-
ning på några av deras lokalprodukter, perfekt energiuppladdning inför dagens 
äventyr. På resan idag kör vi igenom Meiringspoortpasset med sina enastående 
bergsformationer och skönhet. De slingriga vägarna tar oss sedan vidare igenom 
Swartskoopbergen fram till byn Little Karoo. Vi har kameran nära till hands, chauf-
fören stannar gärna om vi vill ha ett fotostopp. Tillslut når vi strutsarnas huvud-
stad Oudtshoorn som också är hemmet för de kända grottorna Cango Caves. Vi 

Antal dagar: 
4

Höjdpunkter: 
Naturlandsvägen, Cango Caves, 
Oudtshoorn, Knysna
 
Kombinera med: 
Kapstaden, Botswana

RESFAKTA

En oslagbar naturlandskapsväg 
med helt magiska vyer
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checkar in och följer med på en vinprovning på en av områdets lokala vingårdar. 
Efter härliga smakupplevelser är det dags för en guidad rundtur i Cango Caves. 
Grottorna är helt spektakulära droppstensformationer, här hittar vi några av värl-
dens största stalagmitformationer, som bildat ett av de naturliga underverken i 
världen. Som grädde på moset avslutar vi dagen med en guidad tur på en struts-
gård.

Hotell: La Plume guest house eller liknande  |  Måltider:  Frukost, middag

Dag 3: Knysna
Idag fortsätter vi äventyret längs Garden Route. Vi åker igenom Outeniquapasset 
till storstaden George, en av Sydafrikas sex äldsta städer. Färden fortsätter förbi 
Wilderness där ökenlandskapet övergår till tätvuxna skogar. När vi kommer fram 
till Knysna (uttalas [naisna]), känt som Sydafrikas ostronparadis så tillbringar vi 
resten av dagen där. Det är en attraktiv turiststad, vackert belägen vid en lagun. 
Utöver sina ostron är staden också känt för sina många hantverk, många av Sydaf-
rikas fina trämöbler kommer härifrån. Här börjar vi upplevelserna med en mysig 
båttur på lagunen till naturreservatet Featerbed. Vi lägger till vid reservatet där 
du kan åka tåg upp på bergstoppen eller utforska det på en av dess många vand-
ringsleder. Sen åker vi båt tillbaka till Knysnas hamn där vi äter en smakrik lunch 
i skuggan av de karakteristiska Milkwood-träden. Resten av dagen spenderas på 
egen hand i den charmiga staden. 

Hotell: Rex Hotel eller liknande  |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4: Avresa Port Elizabeth 
Idag har detta äventyr lidit mot sitt slut. En lokalchaufför kör oss till den tätbe-
folkade staden Port Elizabeth. Längs vägen passerar vi Tsitsikamma, känd som 
den vänliga staden med ett behagligt klimat. Väl framme i Port Elizabeth kan du 
antingen släppas av på flygplatsen för fortsatta resa, eller vid hotellet för tilläggs-
resorna. Vi säger våra farväl och tackar för denna gång.

 Hotell: - |  Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa från Kapstaden Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrumstillägg

1 januari 2020 - 30 april 2020 4 dagar 7 900 kr 700 kr

1 maj 2020 - 30 september 2020 4 dagar 7 600 kr 700 kr

1 oktober 2020 - 31 december 2020 4 dagar 7 900 kr 700 kr

Avresa från Kapstaden sker varje måndag, vänligen kontakta Thabela Africa för att bekräfta avresedaturm.

I priset ingår:
• 3 nätter på 3 - 4 stjärninga hotell inklusive frukost
• 1 lunch och 2 middagar
• Transporter och utflykter enligt resebeskrivningen
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Måltider som ej anges i resebeskrivningen
• Aktiviteter bokade på plats
• Dryck
• Dricks till chaufförer och guider
• Reseförsäkring
• Avbeställningsskydd

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra 
internationella resenärer.


