Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her

Del:

Sør Afrika
Sør Afrika har ”alt” hva et reisehjerte begjærer. Landet har storslagen natur, spennende dyreliv
gourmetmat på internasjonalt nivå, kvalitetsviner, flotte restauranter og designhoteller. Alt til fortsatt
gode priser. Denne gangen hadde vi 8 dager i midten av januar til rådighet fordelt mellom vindistriktet
Stellenbosch, Cape Town og Kapp området.
Sør Afrika har sommer når vi har vinter, og dette er klart høysesong. Sør Afrikanere har selv 3 uker
sommerferie i forbindelse med jul/nyttår, og det er derfor lurt å reservere lang tid på forhånd for denne
perioden. Mars og April er en veldig fin tid å reise, for vanligvis er det ikke så varmt som som tidligere
på ”sommeren”.
Landet er stort og klima/vær varierer veldig. Cape Town kan bli veldig varmt om sommeren. Men skal
man på safari bør man likevel ta med varme klær. Det kan bli ganske kjølig på kveldene også midt på
sommeren i Cape Town, for her kan det regne ganske ofte pga fjellene.

Flyreisen
Vi fløy KLM via Amsterdam til Cape Town.
Det kan være lurt å kjøpe seg opp til seter med bedre benplass på
Economy klassen. Det er ca 11 timer fra Amsterdam til Cape
Town, og serveringen ombord er upåklagelig.
Om du bestiller buinessklasse er det mange fordeler:
- Ingen kø for å levere bagasjen
- Fast track gjennom security i Amsterdam (unngikk lange køer)
- Schiphol er en oversiktelig flyplass
- Veldig gode seter og god mat på strekningen AMS-CPT.
Returen gikk med Air France fra Johannesburg via Paris og
Amsterdam. Vi var heldige og fikk prøve den nye A380 maskinen,
og fikk sitte på turistklasse i andre etasje. Veldig behagelig.
Turistklassen er liten oppe, og man hadde ikke følelsen av å reise
med et fly som tar ca 550 passasjerer. Maten og servicen var god.
Dette var nattflyging, så det ble et par filmer før vi sovnet i gode
stoler med god støtte for nakke/hode.

Kombiferie: 3 dagers guiding - 4 dager ferie
Vi ankom Regnbuelandet til Nelson Mandela ca kl 23.00 lokal tid etter en lang, men veldig behagelig
flytur. Ble møtt av Beaumont som var vår guide de neste dagene. Han viste oss noen av Kappprovinsens perler og, ikke minst, tok oss med for å smake på noen av landets beste viner.
Sør Afrika har venstre-kjøring, så det var godt å ha privatsjåfør.
Vi sjekket inn på Devonvale Golf and Wine Estate, et flott 4 stjerners hotell i Stellenbosch. Selv om vi
reiste bare mannen min og jeg , skal man ikke være redd for at det blir for dyrt å leie seg guide. Vi
ønsket ikke å leie bil men heller ha 3 dager med guiding. Å ha en guide som henter, organiserer,
kjenner området og er et oppslagsverk i seg selv ga oss den mest avslappende ferie noensinne, også
vel verdt prisen!

Devonvale Golf and
Wine Estate

Flott bassengområde med egen
grill og kjøkkenkrok om man vil
grille på eget initiativ. Hotellet
Dette hyggelige hotellet har egen arrangerer også utendørs grilling

friidrettsutøvere (tilknyttet
Stellenbosch Univerity)som
ligger ca 10 min kjøring unna
hotellet. Man kan fint være flere

18 hulls golfbane og både rom,
leiligheter og egne hus du kan
leie.Her finner du et flott Spa,
egen liten kafe hvor du får kjøpt
billig frokost og lunsj , restaurant
med egenproduserte viner samt
minibank. Kan være kjekt når
man er så langt ute på landet.
www.devonvale.co.za

for større grupper. Hele hagen
var oppdekt med runde bord og
hvite duker under Afrikasolen da
vi var der. Hotellet er feks
ypperlig for treningsgrupper, og
Stellenbosch har en av verdens
beste treningsfasiliteter for

familier sammen og leie både
hus og leiligheter med
selvhushold.
Stellenborsch ligger 30 minutter
med bil fra Cape Town og kjent
som en univeristetsby
omkranset av vingårder.

Fottur til Table Mountain
Byfjellet Table Mountain rager nesten 1100 meter over byen. Du kan ta kabelbanen opp til topps eller
velge en av de 100 stiene som går opp til toppen. Nyt den fantastiske utsikten over byen og
Penninsulahalvøya.
På toppen finner du flotte turstier, en restaurant og en souvenirbutikk. I høysesong kan det være lange
køer og banen er stengt når det er sterk vind eller begrenset utsikt.
Vi tok den lengste og eldste stien opp baksiden av fjellet fra Constantia. Spesiellt vakkert siden det gir
et innblikk i en svært rik flora, noe som min gartnermann satte stor pris på. Her finnes over 900 sjeldne
arter samlet på ett sted. Med stor matpakke og MYE drikke i sekken tar fjellturen 6 timer opp og ned.
Alternativt kan man ta kabelbanen ned igjen. Guiden vår fortalte historier om både slanger, aper og
firfisler langs stien men vi verken så eller hørte noen.Vi opplevde det som veldig trygt å gå med en
fjellvant og hyggelig guide, som hadde mange morsomme historier om alle de gangene han hadde
sprunget maraton over fjellet, nå siste gang med brukket tå.

Cape Point tur
Neste morgen møtte Beaumont oss til frokost, og vi var klar for den ”klassiske sightseeingen” til Cape
Point. Vår datter og hennes venninne var på treningsleir her i Cape Town og begge ønsket å bli med
oss denne dagen. Vi kjørte via Camps Bay, Hout Bay og Chapman’s Peak. Vi stoppet på Chapman`s
Peak som er regnet for å være verdens vakreste kystveg, for å nyte utsikten.
http://www.capepointroute.co.za/moreinfoOther.php?aID=280
Så bar det videre mot ”Kapp det Gode håp”, der to hav møtes. Strendene langs vestkysten er
fantastiske med kilometerlange hvite sandstrender, men vannet er kaldt. På den andre siden mot øst
er vannet varmt. Vi kjørte tilbake mot Cape Town via Simons Town og stoppet og spiste lunch i
Boulders Bay . Men først måtte vi hilse på de koselige Sør-afrikanske pingvinene. En koloni med 3000
pingviner på fastlandet er meget sjeldent syn, og jentene synes nok dette var høydepunktet på turen.

Guidet tur i Cape Town - vinsmaking i Constantia
Vi startet dagen med å besøke byens mest kjente hotell Mount Nelson, flott gammelt luksushotell
bygd i engelsk kolonistil. Ta turen hit på søndagene for en kopp te og et gigantisk kakebord, og nyt
synet av den flotte hagen og byens finere fruer.
Deretter besøkte vi Greenmarket Square, et at byens mange marked med afrikansk kunsthåndverk.
Jeg kjøpte med en fin giraff til peishylla hjemme. Prut ned til halv pris, da er både kjøper og selger
happy:) Dette sjarmerende torget var stedet man kunngjorde frigjøringen av alle slaver i 1834. Markedet
er omkranset av hyggelige fortauskafeer. Det slår meg idet jeg setter meg ned på en kafe, at det er
historien til alle stedene vi besøker som gjør oppholdet så spesielt. Kontrastene i denne byen er store.

BoKaap er Cape Towns historiske islamske bydel. Beboerne i dette området er etterkommere av
slaver importert av nederlenderne på 1600 tallet. Husene er bygd tett inntil hverandre og malt i nonstop
farger.

Kirstenborch er Sør-Afrikas eldste og mest utsøkte botaniske hage. Midten av januar er
høysommer og mye er avblomstret, men alikevel ble dette en flott opplevelse.
Hagen strekker seg fra vestre fjellsiden av Table Mountain og glir over i fynbosvegetasjonen i det bratte
terrenget.
Den beste måten å oppleve hagen på er under solnedgangskonsertene hver søndag hele
sommeren.Hit tar mange med seg piknikkurven og slapper av med livekonserter i verdensklasse.
Søndagen før vi kom hadde Michael Bubble hatt konsert, den som hadde vært der da du!
http://www.kirstenborch.co.za

Vindistriktet
Sør Afrika er en av verdens største produsenter av vin og de kjente vindistríktene ligger rett utenfor
Cape Town. De fleste vingårder tar imot gjester til omvisning i kjelleren, vinsmaking, en god mat
opplevelse og overnatting.
Vi besøkte områdets eldste vingård Grooth Constantia som har noe av den flotteste nederlandske
arkitekturen i hele Sør Afrika. Vakkert omgitt av vinranker så langt øye kan se med majestetiske fjell i
bakgrunnen nøt vi gårdens 5 utvalgte viner. De fleste vingårdene kan sende vinkjøpet ditt direkte hjem
så man slipper å drasse med dette i kofferten. Praktisk!

Simonsig Vingård

Tokara

Et annet hyggelig sted å spise og drikke godt er
denne vingården, den ligger også i
Stellenbosch.Godset har vært i Malan- familien i ti
generasjoner og produserer eksepsjonelt gode
viner. Fint utendørsområde for smaking med
nydelig utsikt over fjellene. 4 retters middag med
vinpakke kr 320 kr pr pers. Prøv Kaapse Vonkel,
en musserende vin som ansees for Sør Afrikas
beste i sitt slag.
cuveearsimonsig.co.za/

Romantisk: Tokara, en av mine favoritter! Det er
en vingård utenfor Stellenbosch som ligger på en
høyde med utsikt over vinrankene, og man ser helt
til Table Mountain. Et glass iskald musserende vin
her til en gyllen solnedgang, er en opplevelse og
garanterer starten på et uforglemmelig måltid.
tokara.co.za

Waterfront
De siste 2 dagene av vårt opphold tar vi i selve Cape Town på et hyggelig hotell i nærheten av
Waterfront. Waterfront er Sør-Afrikas mest besøkte turistattraksjon, og det med god grunn. Her finnes
restauranter, butikker, markeder, amfiteater, underholdning og mye mye mer.Prisene her er høyere
enn ellers og noen mener det er både striglet og kunstig. Åpningen av Nelson Mandela Gateway museum og utgangspunktet for båtturen ut til fengselet på Robben Island - har bidratt til å styrke
områdets kulturelle profil.
www.waterfront.co.za/

Winchester Mansion Hotel, Sea
Point
Lekkert hotell i Sea Point. Nærme til strand, men
ikke gåavstand til sentrum. Hotellet er bygd som
et atrium, med servering og arrangementer i
atriumet. Søndager arrangeres det f eks
”jazz-brunch”. Hotellet har også en
bistro/restaurant med utsikt mot Atlanterhavet.
God frokostbuffet, med ”live”piano-musikk.
http://www.winchester.co.za/

Two Oceans
Aquarium
Hovedattraksjonen i
havnen er akvariet hvor
det fokuseres på Capes
enestående marinemiljø,
skapt ved at Atlanterhavet
og Det indiske hav her
flyter sammen. Tanker
fylt med fargerike
fisker,gigantiske
pyntekrabber og
selvlysende magneter.
Rosinen i pølsa er en
gigantisk haitank hvor du
til og med kan dykke. Et
virkelig fantastisk
opplevelsessenter for
både liten og stor.
www.aquarium.co.za

Madame Zingara

Mat og kunstmarked

Dette omreisende restaurantsirkuset kan
sammenlignes med Circus de Soleil
som vi kjenner bedre til i Europa og USA.
Verdens dyktigste akrobater og
sirkusartister er samlet på ett brett i et
fantastisk Magic Mirror telt rett utenfor
hovedinngangen på Waterfront.

I hjertet av Waterfront ligger 2
store haller, den ene V/A
Market on the Wharf og det
andre Art market Waterfront.

Billettene er utsolgt i månedsvis i forkant
men er du så heldig som oss, fikk vi
billetter samme kveld pga av avbestillinger.
Underveis i showet serves nydelig 4 retters
middag med vinmeny.
En magisk aften.
http://theatreofdreams.madamezingara.com

Vi rakk bare matmarkedet
denne gang, men dette er et
hyggelig sted å smake på
byens spesialiteter. Fint sted
å ta lunsj eller kaffe.
I 2 . etg spilles hyggelig live
musikk, skulle bare ønske vi
hadde mere tid her!
www.marketonthewharf.co.za

Fakta om Sør Afrika
Styreform: Parlamentarisk demokrati Hovedstad: Pretoria (administrativ), Cape Town (lovgivende),
Bloemfontein (juridisk)
Innbyggere: 49millioner Cape Town: 3 millioner
Valuta: Rand (ZAR) 1 ZAR = ca 0,63(jan 2014) NOK
Språk: Engelsk og afrikaans er hovedspråkene.
Sikkerhet: Vinområdene er fredelige, og Cape Town er som alle storbyer: man følger med hvor man er
og går ikke alene utendørs på ukjente steder på kvelden/ natten.
Prisnivå: Viner selges fra 30, opp mot 200 rand, i butikker og på gårdene. Det er stort sett de samme
prisene på vin i restaurantene, spesielt de som er drevet av produsenter. Et måltid med flere retter, vin,
kaffe og dessert havner sjelden over 200 rand pr. person.
Overnatting fra 400 rand, som eksempel har flotte Rosendal rom fra 450 rand pr. person inkl. frokost.
Hvor skal man starte? Det er enkelt å leie bil fra Cape Town flyplass og kjøre ut til vindistriktene, tar
ca. 1 time. Der bor man i idylliske omgivelser og er greit utgangspunkt for utflukter.
Eller start i Cape Town, og opplev byen og kysten noen dager. Fortsett så ut til vindistriktene for å
smake på god vin og god mat.
Lei av mat og vin? Området er lagt opp for turisme. Det er mye å gjøre, som å oppleve naturen fra
sykkelsetet eller ri gjerne mellom vinrankene, bli med på utflukter, som helikoptertur, padling, rafting,
dykking, svømming, hvalsafari, haimating, gå fjellturer, og ikke minst se hvor Mandela gikk sin
Freedom Walk fra Franschhoek-området til Cape Town for 20 år siden.

Lisbet`s inside tips
Norske statsborgere trenger ikke visum til Sør Afrika, men passet må være
gyldig min 6 mndr etter ankomst.
Vaksine er ikke nødvendig.
Malariatabletter anbefales i enkelte perioder (regntiden) og hvis man skal
helt nord i landet.
Sjekk: www.landsider.no
Ring oss gjerne for mere info og for å sette sammen din drømmeferie på
73 88 41 80

TRAVELNET Reisevarehuset
Thomas Angelsgt.7-9, 7011 Trondheim
Tlf: 73 88 41 80, mail: ferie.tt@travelnet.no
www.reisevarehuset.no
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