Forlængelse – 6 nætter
Cape Town og Franschhoek
Waterfront og de smukke vindale
Cape Town og turen i vinlandet byder på et væld af oplevelser. Der er alt lige fra Cape
Towns sprudlende Waterfront, Taffelbjerget i baggrunden, de hvide sandstrande på
Camps Bay til det vidunderlige vinland med vingårde i Cape Dutch stil og masser
hyggelige top restauranter med mad på højt niveau.
•
•
•
•
•

Cape Town en af verdens smukkest beliggende byer
Den grønne Franschhoek dal med top restauranter
Charmerende vingårde
Smukke landskaber og storslåede strande
Hyggelige guest houses med høj kvalitet

Velkommen til Sydafrika og Afrikas Horisonter
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Dag 8. Cape Town
I ankommer fra indenrigslufthavn i Sydafrika. I ankomsthallen i Cape Town lufthavn modtages I af Afrikas
Horisonters kontaktperson, som byder jer velkommen og hjælper jer hen til biludlejningen samt med alle
spørgsmål I evt. måtte have. Efter I har fået jeres bil, er der ca. 40 min kørsel til jeres lejlighed på Waterfront
og I kan godt glæde jer.
Resten af dagen er til fri disposition, og et hav muligheder er nu åbne i Cape Town og omegn.
Selve Cape Town er en af verdens smukkest beliggende og mest attraktive byer at besøge. Det er en metropol
af kultur, cafeliv, musik og håb, teater og optræden og top restauranter, ikke mindst på den historiske
Waterfront med Taffelbjerget i baggrunden. Alene på Waterfront, kan man få et par dage til at gå. Oprindelig
var Cape Town kun en handelsstation for hollandske søfarende på vej til Østen, men i dag er Cape Town
nærmest hele verden samlet et sted. Besøg Roben Island hvor Mandela sad fængslet, og hvor der hver dagg
går både fra Waterfront. I kan også nyde en gåtur i centrum til Green Market Square via Long Street med de
mange butikker og Bo-Kaap, et muslimsk kvarter med de berømte maleriske huse i alle mulige farver.
Kører man uden for Cape Town, er det oplagt at køre ned over Kap halvøen til Kap Det Gode Håb. Tag
svævebanen op på Table Mountain eller tag på frokost-tur til Camps Bay, Cape Towns svar på Saint Tropez
med smukke strandområder og lækre frokost-restauranter. Eller kør f.eks. over bag Table Mountain til Cape
Flats og Kirstenbosch, en af verdens smukkeste botaniske haver som virkelig er et besøg værd.
Idag foreslår vi, at I koncentrerer jer om selve Cape Town og besøger Waterfront om aftenen, hvor der er en
fantastisk stemning. Det er en blanding af hele verdenens gastronomi med et utal restauranter, cafeer og
musik steder. Nyd det og udse jer et spisested som I mener, passer til jer – der er nok at vælge imellem.

Overnatning i luksus-lejlighed på waterfront med eget bad og toilet - selvforplejning
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Dag 9. Cape Town
Dagen er til fri disposition. Nyd fortsat Cape Town der med sin gastronomi, cafeer, musik og teaterliv gerne
vil blande sig med de største. Det er Afrikas New York, Paris eller London med en blanding af alle kulturer.
Forslag:
Cape Town og Robben Island
Udforsk fortsat Cape Town og Waterfront, by day. Der er sjovt, spændende og afvekslende fra morgen til
langt ud på natten. Fornemme butikker, jazzcafeer, havnerundfart, vin og øl, musik og optræden, ja alt kan
opleves her. Tag turen ud til Robben Island. Der er afgang med båd fra Mandela Gateway på Waterfront.
Rundture i det gamle fængsel med en af de tidligere fanger som guide. Det er en stærk oplevelse at høre
fortællingerne om den elendige mad, arbejdsforholdene i kalkbruddet og straffen for ulydighed. Mandelas
celle står der stadig - som dengang.
Cape Flats og Kirstenbosch
Kør over bag Table Mountain til Kirstenbosch en af verdens smukkeste botaniske haver, som virkelig er et
besøg værd. Området er også Cape Towns ældste vinområde – Constantia. Er du her, så tag aftensmaden på
Harbour House Restaurant. Den er superlækker med god mad og udsøgte vine. Ydermere med udsigt over
Constantia.
Svævebanen til Table Mountain
Stå tidligt op og start dagen med den berømte svævebane op til Table Mountain. Cape Town ligger som et
amfiteater foran det smukke Taffelbjerg, med kulisser som Kap Det Gode Håb, vinlandet og det mørkeblå
Atlanterhav med Nelson Mandelas fange-ø ude i bugten. Bjerget er godt 1.000 meter højt. Et vidunderligt
sted at vandre eller blot nyde udsigten. Der er adgang med svævebanen fra foden af bjerget. Eller til fods
hvis du er i form. Et godt tip er at stå tidligt op og være blandt de første, når svævebanen åbner – så slipper
man for lange køer.

Overnatning i luksus-lejlighed på waterfront med eget bad og toilet - selvforplejning
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Dag 10. Cape Town
Nyd fortsat dagene i og omkring Cape Town. Forslag:
Hvis I vil lidt væk fra det hele, er en tur ned over Kaphalvøen til Kap Det Gode Håb et oplagt valg. Her findes
storslået natur, fredfyldte fiskerbyer, oplevelser der giver ro i sjælen.
Kør ad den smukke kystrute med havet på din højre side hele vejen ned til Kap det gode håb og Cape Point.
Det er en skøn tur med det ene udsigtspunkt efter det andet langs kysten. Stop f.eks. i Hout Bay og dyp
fødderne i strandkanten og få en forfriskning på Mariners Wharf Harbourfront. Kør videre ned til Kap Det
Gode HåB og den unikke natur med plantearter, der kun findes her. Når du kommer til Kap Det Gode Håb og
går op til det gamle fyrtårn, ender du på et af verdens sydligste punkter - næste stop er Antarktis. Så tag en
dyb indånding, kig ud over det endeløse blå hav, for der er langt til alting.
Tag hjemturen tilbage via False Bay til Simons Town og Boulders Bay. Her findes nemlig pingvinkolonien
Boulders Penguin Colony og den lille charmerende sortfodede afrikanske brillepingvin, som her har et
hvilested. Det er en sjov oplevelse at se de små pingviner vralte rundt, komme op og ned af stranden hvor
de har deres rede-steder oppe under buske i skygge for den afrikanske sol. Oplevelsen er et succesfuldt
rednings-projekt af den stadig truede lille pingvin.
Simons Town er en hyggelig by med et lille udvalg af cafeer og restauranter. Byen rummer også en stor
flådestation, som i dag er Sydafrikas vigtigste. På torvet kan man se en statue af hunden Just Nuisance, en
Grand Danois som under 2. verdenskrig officielt blev optaget i den britiske flåde som maskot. Ved havnen er
hyggelige restauranter, men en af de bedste er The Light house Cafe, ved siden af det gamle ”British Hotel”.
Spis aftensmaden på Waterfronts, Fish Market V&A Waterfront, som serverer en fantastisk Sea food.
Velbekomme.
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Dag 11. Cape Town – Franschhoek
Nu går turen til gastronomiens højborg – Franschhoek. Det er en smuk tur gennem bakker og dale og
vinmarker på skråningerne. Vi anbefaler at gøre et frokost-stop i Stellenbosch på vinfarmen og restauranten
Boschendal, især kendt for sin populære frokostrestaurant hvor man i skyggen under store duftende træer
får de mest delikate store madkurve. Prøv også deres udsøgte Chardonnay - Bon appetit.
Franschhoek som betyder “det franske hjørne”, og hele regionen emmer af sin historiske begyndelse, og den
franske indflydelse i vinfremstilling, spisning, kunst og design. Hvis du elsker mad og elsker luksus, som er til
at betale, så er dette stedet for dig. Langs Franschhoeks vinrute ligger der ca. 40 aktive vingårde, lige fra
populære mærker som Boschendal og L’Ormarins til meget små kunsthåndværkere som My Wyn og Black
Elephant Vintners, hvilket gør Franschhoek til en “must do” for enhver vinentusiast.
I skal overnatte de næste 3 dage på Lavender Farm guesthouse. Stedet ligger 20 min. gang fra Franschhoek
hovedgade.
Resten af dagen er til fri disposition.
En god ide er naturligvis at tage ind til Franschhoek og udforske mulighederne. Hyggelige cafeer og lækre
restauranter ligger side om side med kunstgallerier, og diverse ture udbydes i vinlandet. Et godt bud på
aftensmad er Restaurant Monneaux eller Le Petit Manoir, begge restauranter er et sikkert hit, superhyggelige
og med særdeles god mad og vin.
Eller kør f.eks. op til La Roca som ligger lidt oppe ad skråningerne, med dalens bedste solnedgang og udsigt
over hele Franschhoek dalen. Et skønt sted hvor man bare nyder og nyder udsigten, maden og det behagelige
klima. Det er svært at vælge og kun fantasien sætter grænser. Velkommen til Franschhoek.

Overnatning på Lavender Farm Guest House med morgenmad i værelse med eget bad og toilet
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Dag 12. Franschhoek
Dagen er til fri disposition. Nyd morgenen, morgenmaden og det smukke område omkring Lavender Farm.
Omgivelserne taler for sig selv – her er virkelig meget smukt. Forslag til dag 5:
I kan tage på vandre- eller cykeltur. Der er et væld af vandre- og cykelstier, der krydser det fantastiske
maleriske landskab. Bare spørg på det lokale turistkontor i Franschhoek. Nyd frokosten på den berømte La
Petite Ferme restaurant med udsigt over dalen og til bjergene. (Reservation anbefales i god tid hjemmefra)
Vintur
Der er blevet dyrket vin i Sydafrika siden 1659, syv år efter at de første hollændere kom til Cape. Men rigtigt
styr på det kom der først, da franskmændene ankom. Det var i 1688-90. Cirka 200 protestanter på flugt fra
religiøs forfølgelse i Frankrig slog sig ned i og omkring Franschhoek. Mange af dem gav sig til at dyrke vin, og
det kan vi glæde os over i dag. Mens vinen utvivlsomt er højdepunktet i regionen, kan gæsterne også nyde
et måltid på nogle af landets bedste restauranter, der tilbyder lækker mad og vinforretninger.
Vinguide
Afrikas Horisonter har sin egen vinguide i Franschhoek. Hun hedder Carmen og efter en dag med hende,
bliver man aldrig den samme igen. Hun kan tage jer rundt til de små listige steder, hvor den almene turist
ikke kommer, og hendes entusiasme og viden om vin er kun få forundt. Og så er hun ovenikøbet et rigtig rart
menneske at være sammen med. Til hverdag er hun tilknyttet vinfarmen Stark Conde lige lidt uden for
Franschhoek. Når man nævner, at man har smagt eller købt Stark Conde vine bliver der nikket anerkendende,
for alle i Franschhoek ved, at det er vine i topklasse. Se evt. https://www.stark-conde.co.za/
Carmen kan bookes for en halv eller dag gennem Afrikas Horisonter.

Overnatning på Lavender Farm Guest House med morgenmad i værelse med eget bad og toilet
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Dag 13. Franschhoek
Dagen er til fri disposition.
Nyd at have endnu en hel dag i vinlandet. Det betagende smukke landskab byder på utrolige bjerglandskaber
og vinmarker, der strækker sig over frodige frugtbare dale.

Er I glade for at vandre, kan vi anbefale at bruge tid i Mont Rochelle Nature Reserve. Her er spektakulære
udsigter bl.a. ned over den lange Franschhoek dal. Hør nærmere på turistkontoret.
En anden mulighed er at køre den smukke tur ned til kystbyen Hermanus en flot og hyggelig kystby og måske
det bedste sted at observere hvaler, hvis man er der mellem juli og december. Kysten er rå og består af
imponerende klipper, som bølgerne fra Atlanterhavet slår ind på. Sammen med den britiske charme gør det
Hermanus til noget helt enestående og et populært stop på rejser i Sydafrika. Byen har mange hyggelige
butikker, pubs, cafeer og flere gode restauranter. Spis frokosten på den hyggelige Pear Tree Bistro som ligger
ud til vandet i centrum.
Er I trætte af at køre eller vandre kan dagen sagtens nydes i de dejlige omgivelser på jeres Bed and Breakfast.
Alle muligheder er åbne til endnu en dejlig dag.

Overnatning på Lavender Farm Guest House med morgenmad i værelse med eget bad og toilet
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Dag 14. Franschhoek – Cape Town - Hjemrejse
I dag skal I forlade dette lille paradis. Check-ud er normalt inden middag, og I skal påregne 1½ times køretid
til lufthavnen fra Franschhoek. Alt afhængig af hvornår jeres fly afgår, kan frokosten spises på en af de
mange vingårde på vejen.

Dag 15. Ankomst i Danmark
Ankomst i lufthavn i Danmark formiddag / frokosttid.
Slut på en oplevelsesrig rejse.
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Her skal I overnatte

Waterfront
Waterfront Apartments ligger i forbindelse med selve Waterfronts område centralt for alting. Lejlighederne
er superlækre i forskellige størrelser alt efter behov.
Se fotos og læs mere – klik her

Lavender Farm House
Lavender Farm House ligger med udsigt til Franschhoeks dalens bjerge og kun 20 minutters gang fra
centrum af den hyggelige vin-by Franschhoek. Stedet er omgivet af lavendelmarker, og duftene er
vidunderlige, når lavendlerne blomstrer. Værelserne er lækre, rummelige og komfortable. De fleste
værelser har egen veranda med dejlig udsigt over lavendelmarkerne, bjergene og haven. I kan også nyde
den fælles gårdhave, en elegant lounge og en swimmingpool. Tilmed har Lavender Farm sin egen butler.
Se fotos og læs mere – klik her
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Pris information
Se priser under rejsen – klik her
Vi tager forbehold for udsving i dollarkurser eller andre ting, som er uden for vores kontrol.

Arrangementet inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyforbindelse fra indenrigslufthavn i Sydafrika
Modtagelse af vores repræsentant ved ankomst i Cape Town
3 overnatninger på Waterfront i Cape Town - selvforplejning
3 overnatninger i Franschhoek på Lavender Farm - Bed & Breakfast
7 dages billeje m. fri kilometer og fuld forsikring
Hjælp 24 timer i døgnet under hele rejsen
Udenrigsflyforbindelse hjem til Danmark
Rejsegarantifonden

Inkluderer ikke
•
•
•
•
•

Mad under ophold på Waterfront
Frokost og aftensmad i Franschhoek
Egne drikkevarer
Vacciner
Drikkepenge

Teknisk Arrangør
Afrikas Horisonter ApS
Medlem af rejsegarantifonden nr. 3392
Strandmarksvej 6
3630 Jægerspris
Tlf.: 60 16 75 90 / 22 82 75 90

______________________________________________________________________________________
info@afrikashorisonter.dk

Tlf. 60 16 75 90 / 22 82 75 90

Tilvalg

Tilvalg
Få jeres egen private guide som henter og bringer jer i 2 dage med udflugtsprogram i Cape Town. Ring og
hør nærmere.
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