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PROGRAM DAG FÖR DAG 

Tisdag 20 oktober FLYG FRÅN ARLANDA 
 
Dag 1: Onsdag 21 oktober ANKOMST PORT ELIZABETH (som numera heter Nelson Mandela Metropolitan) 
Vår svenska färdledare Christer Kjörneberg möter upp vid flygplatsen. Incheckning på gästhus. Därefter 
anordnas en kort stadsrundtur och besök på Nelson Mandela Metropolitan Art Museum. På kvällen middag på 
Ocean Basket. Övernattning på Beachwalk B&B.   www.beachwalk.co.za 
 

 
 
Dag 2: Torsdag 22 oktober ADDO ELEPHANT PARK 
Efter en ”Full English Breakfast” åker vi till södra infarten till Addo Elephant Park och åker långsamt genom parken till Main 
Camp för att checka in. Senare på eftermiddagen gör vi en tur i parken. 
Övernattning i Main Camp Addo Elephant Park.  https://www.sanparks.org/parks/addo/ 
 
 

 
 
Dag 3: Fredag 23 oktober GRAAFF-REINET 
Tidig morgontur i parken med frukost-picknick vid ett vattenhål. Sedan fortsätter 
vi mot Graaff-Reinet genom det vackra men karga Karoo. Incheckning på 
Chantelles Camdeboo Guesthouse, som ligger mitt i centrum (6 nätter). 
Gemensam middag på gästhuset. https://www.camdeboocottages.co.za/ 
 
Programpunkterna i Graaff-Reinet kan komma att flyttas om. 
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Dag 4: Lördag 24 oktober GRAAF-REINET 
Graaff-Reinet är en av de äldsta städerna i Sydafrika och här finns över 200 byggnadsminnesmärkta hus. Temat för 
dagen är att utforska stadskärnan med kamera, penna eller pensel. Vår lokala guide / samarbetspartner Chantelle tar oss 
på en stadspromenad. Vi har tillgång till en lokal i gästhuset för den som vill sitta där och skapa. 
Under en eftermiddag åker vi upp till Desolation Valley strax utanför Graaff-Reinet för att beskåda bergsformationerna och 
det omgivande landskapet och även spana på djur i Nationalparken. Lunch och middag på egen hand. 
 

   
 
Dag 5: Söndag 25 oktober GRAAFF-REINET 
Dagens tema är landskap och djur. Vi åker till ett privat djurreservat där vi får tillfälle att studera djur i landskap. 
Jeeprundtur med guide. Packed lunch. På kvällen blir det vinprovning med Karoo nibbles på Graff Reinet Club. 
https://www.graaffreinet.co.za/listing/graaffreinet_club_17_2018 
 

 
 
Dag 6: Måndag 26 oktober GRAAFF-REINET 
Resa till Neue-Bathesda genom det karga Karoolandskapet. Besök på Owl House  
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Owl_House 
och Art Cooperative. Eventuellt även besök hos någon av de lokala konstnärerna.   
På hemvägen stannar vi vid Zuurplaats där vi fikar hos farmarparet Kevin och Lisa som föder upp ekologiska ngonikossor. 
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Dag 7: Tisdag 27 oktober GRAAF-REINET 
Temat för dagen är människokroppen och vi har tillgång till en modell i vår studio. 
Efter lunch besöker vi den unika kaktusträdgården Obesa, skapad av juristen, som 
började intresserasig för kaktusar och suckulenter när andra pojkar började jaga 
flickor.   http://obesanursery.com/ 
 
På kvällen är det förhoppningsvis dags för Paint for a Purpose på restaurangen 
Polka. Vi fokuserar vårt skapande på en konststil. Övningen leds av en engagerad 
resursperson. Material, dryck och ”fingerfood” ingår.  
http://polkacafe.co.za/ 
 
Dag 8: Onsdag 28 oktober GRAAFF-REINET 
På förmiddagen får vi en guidad tur i Hester Ruperts konstmuseum av en lokal konstnär. Lunch och eftermiddag på 
egenhand. Här finns möjlighet att besöka ett township med lokal guide. Gemensam adjö-till-Graaff-middag på kvällen.   
https://www.rupertartmuseum.co.za/ 
 

 
 
Dag 9: Torsdag 29 oktober OUDTSHOORN 
Efter tidig frukost åker vi mot strutshuvudstaden 
Oudtshoorn via Willowmore med kaffe på Sophie's Choice. 
https://www.sophieschoice.co.za/ 
 
Efter lunch i Oudtshoorn gör vi ett besök på en strutsfarm. 
Övernattning på gästhus i Oudtshoorn Villa Ora eller likvärdigt. 
http://www.villaora.co.za/  
 
Dag 10: Fredag 30 oktober MONTAGU 
Efter frukost åker vi till portvinshuvudstaden Calitzdorp, där vi provar portvin mm på De Krans och  
eventuellt även Boplass. Sedan åker vi vidare söderut och intar lunch på Karoo Art Hotel.  
https://karooarthotel.co.za/ 
 
Vi fortsätter till Montagu Country Hotel för att övernatta i art decorum. Gemensam middag på hotellet. 
http://www.montagucountryhotel.co.za/ 
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Dag 11: Lördag 31 oktober  FRANSCHHOEK 
Efter frukost utforskas Montagu. Montagu är en pittoresk liten stad med rik historia och bjuder på respektingivande 
klippformationer, fruktträdgårdar och vinodlingar i dess omgivningar. Vi besöker först lördagsmarknaden med mycket lokalt 
hantverk och fortsätter sedan till Robertson Wine District med vinprovning på vingården Bon Courage. Därefter åker vi 
med vackra vyer till Franschhoek. Franschhoek, det franska hörnet, har fått sitt namn från de franska hugenotter som 
bosatte sig där på 1600-talet. De flydde religiös förföljelse och tog med sig sin kunskap om vinframställning och deras arv 
märks på många av vingårdarnas franska namn.  
 
När vi kommer till Franschhoek tar vi ”Wine Tram”, som är små bussar/spårvagnar som cirkulerar mellan ett stort antal 
vingårdar i Franschhoeks närområde, vi äter en lättare lunch tillsammans på en av vingårdarna. https://winetram.co.za/ 
Övernattning på Coach House i centrala Franschhoek (två nätter). https://www.thecoachhouse.co.za/    
 
Programpunkterna i vindistriktet kan komma att flyttas om. 
 

 
 
Dag 12: Söndag 1 november FRANSCHHOEK 
Efter en stadspromenad på egen hand i Franschhoek styr vi kosan mot vinhuvudstaden Stellenbosch.                          
Besök på lyxiga vingården Delaire de Graaff. 
 
Efter Cape Town är Stellenbosch den äldsta staden i Sydafrika, vars universitet är ett av del ledande. 
Vi besöker den vackra Botaniska trädgården och kollar bonsai- och suckulent-utställningarna och åker sedan tillbaka till 
Franschhoek. Middag på egen hand.  
 

 
 
Dag 13: Måndag 2 november STELLENBOSCH 
Utflykt till Dylan Lewis Sculpture Garden. http://www.dylanlewis.co.za/ 
Vinprovning på De Waal Estate. Övernattning gästhuset Alexander 10. 
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Dag 14: Tisdag 3 november HERMANUS 
Vi tar kurs mot kusten till valhuvudstaden Hermanus. Övernattning på Windsor Hotel med havsutsikt och valspaning.   
https://www.windsorhotel.co.za/https://www.boncourage.co.za/ 
 

 
 
Dag 15: Onsdag 4 november KAPSTADEN  
Före (eller efter) frukost på hotellet hinns med en kortare valkspaning på egen hand. Vidare först till Kleimond Harbour  
för fika och konstrunda och sedan till Bettys Bay med afrikanska pingviner. 
Till Kapstaden via Gordons Bay och Strand. Promenad längs Long Street till Green Market.  
Övernattning på Cape Town Lodge Hotell (3 nätter). http://capetownlodge.co.za/ 
 

 
 
Dag 16: Torsdag 5 november KAPSTADEN 
Besök på Zeitz  Mocaa – Museum of Contemporary Art, som ligger i ombyggda silon.  https://zeitzmocaa.museum 
Gemensam middag.  
 
Dag 17: Fredag 6 november KAPSTADEN 
Utforska staden och omgivningarna på egen hand med Röda bussarna. 
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https://www.hop-on-hop-off-bus.com/cape-town/cape-town-hop-on-hop-off-tour_5362 
 
Dag 18: Lördag 7 november HEMRESA 
 
Söndag 8 november HEMMA IGEN 
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