
 
 

Sightseeing - Cruise - Safari - en kombinasjonsreise av de sjeldne!  
Opplevelsene vil stå i kø når vi inviterer til   

Sør Afrika 
24 mars - 09 april 2020 



INNHOLD 
Overnatting   Reisemål   Dato  Slutt  Varighet
Fly KLM   Stavanger - Cape Town 24. mars   
Cape Heritage Hotel  Cape Town   24. mar 27. mar 3 netter
MSC Orchestra  Cruise    27. mar 5. apr  9 netter
Devon Valley Hotel  Stellenbosch   5. apr  6. apr  1 natt
Sanbona Wildlife Reserve Sanbona Wildlife Reserve 6. apr  8. apr  2 netter
Fly KLM   Cape Town - Stavanger 8. apr.  9. apr

MSC ORCHESTRA



DAGSPROGRAM
24.mars Stavanger – Cape Town
Avreise om morgenen fra Stavanger via Amsterdam til Cape Town med KLM.  
Ved ankomst blir dere møtt av deres guide for transfer til hotellet i Cape Town.  

24. – 27. mars:  Cape Heritage Hotel, Cape Town 
Cape Town
Cape Town er en av verdens vakreste og mest magiske byer. Omringet av fjell, hav og unik natur er denne 
byen en av Afrikas mest besøkte turistbyer.  
 
Overnatting: Cape Heritage Hotel  
Cape Heritage Hotel ligger sentralt midt i den historiske delen av byen. Historisk sjarm er balansert med 
nåtidens trender på dette 4 stjerners boutique hotellet i moderbyen Cape Town. Direkte tilgang til byens 
travle liv, butikker og flotte restauranter.

   

25. mars: heldag guidet tur til Cape Point. Dette er uten tvil en av de mest populære utfluktene i hele Sør-
Afrika. Dere vil bli tatt med på en reise til det som Sir Francis Drake deklamerte som” the fairest Cape in the 
entire circumference of the Globe” Høydepunktet er berømte Cape Point og Kapp Det Gode Håp der to ver-
denshav møtes i dramatisk natur. Dette er en av Sør-Afrikas 7 verdensarver. Veien går om Chapmans Peak 
som er regnet for å være den vakreste kystveien i verden! Sjansene er store for å se både bavianer, struts, 
antiloper og en rekke rovfugler. Naturen er dramatisk og plantelivet unikt. 

26. mars: Dere blir hentet av deres guide på hotellet. Det blir en guidet tur i byen og deretter reiser dere til 
Table Mountain. Fjellet reiser seg 1000 meter over havet og er Cape Towns unike ikon og en del av byens 
identitet. Dere tar kabelbanen opp og ned men hvis ønskelig går gjerne guiden opp med dere til fots. 
Vi møtes igjen på kvelden for felles middag i gåavstand fra hotellet. 



27. mars – 5. april:  MSC Orchestra 

I dag blir det tidlig opp og fly til Durban, vi skal nemlig sjekke inn på MSC Orchestra. Møt gjerne opp på 
dekk for utseiling, felles middag om kvelden i skipets hoved spisesal før kos og underholdning.

DAGSPROGRAM

 
28. – 29 mars Portuguese Island, Mozambique
Nå er det bare å nyte sol, strand og deilige later dager. Her er havet krystallklart og det er bare å ta seg en 
dukkert i India havet. Eller du kan ta deg en spasertur på den 6 km. lange stranden. Lokal rom spesialitet 
med navnet Tipo Tinto som er framstilt av lokale sukkerrør anbefales.
 

30.mars Pomene, Mosambique
Pomene Bay er en av de mest billedskjønne steder I Mosambique. Lagoonen som omgir bukten er en  
blanding av blått indisk hav og «mangrove» grønne lignende busker som ser ut som de flyter på vannet.
En riktig eventyrskog som er del av Pomene Nature Reserve, beskyttet marine område.

31.mars deilig dag i sjøen, anbefaler et besøk i SPA avdelingen
      



01.april Durban, Sør Afrika
Durban er den 3 mest populære byen I Sør Afrika, etter Johannesburg og Cape Town, og den største byen i 
provinsen KwaZulu-Natal. Lokalisert på østkysten av Sør Afrika. Byen har den travleste havnen i landet.  
Durban er også en populær turistby pga. sitt subtropiske klima og fantastiske strender. Med sine om- 
liggende byer har området en befolkning på ca. 3.5 millioner. Durban er også kjent for å være en av de
 ( new7wonder Cities) sammen med Vigan, Doha, La Paz, Havanna og Beirut. I dag har du anledning til å 
utforske denne spennende og flotte byen Durban.

02.april deilig dag på sjøen

03.april Port Elizabeth, Sør Afrika
Port Elizabeth ligger på østsiden av Sør Afrika, og blir ofte forkortet til PE. PE er den største og sørligste  
byen på det afrikanske kontinentet, ligger faktisk lenger sør enn Cape Town og ble grunnlagt av britiske ny-
byggere. Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality ligger her og byen har over 1.3 mill. innbyggere.

04.april deilig avslappende dag på sjøen
 
5. – 6. april:  Devon Valley Hotel, Stellenbosch

I dag utforsker dere det vakre vindistriktet med majestetiske fjell og flere hundre vingårder. Dalen er full av 
historie som daterer tilbake til Hugenottene som kom hit for over 300 år siden og bragte med seg sine vin- 
og mattradisjoner. Dere besøker de forskjellige vinområdene Franschhoek, Paarl og Stellenbosch.  
Vinsmakinger er inkludert og lunsj nytes på egenhånd i Stellenbosch. 
     
Den sjarmerende lille byen Stellenbosch ligger cirka en time fra Cape Town blant de vakre Stellenbosch  
fjellene i naturskjønne omgivelser. Dette er Sør-Afrikas nest eldste by og gatene er fulle av vakre eksem-
pler på Cape Dutch, georgisk og viktoriansk byggestil. Dorp Street er et nasjonalmonument. En spasertur i 
denne delen av Stellenbosch med dens små gater, vann kanaler, kosmopolitiske restauranter og kafeer er  
en idyllisk morgen aktivitet!
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DAGSPROGRAM
Overnatting: Devon Valley Hotel  
Vinrankene på SylvanVale i Stellenbosch strekker seg over et 7 hektar stort område og midt blant dem 
finner man Devon Valley Hotel. Vinhøstingen finner sted en kort periode fra slutten av februar til slutten 
av mars hvert år. Hotellet tilbyr gratis vinsmaking og har tilrettelagt vandringsstier og en spasertur som de 
kaller 'winetasting by foot'. 

Hotellet har også et flott basseng. Vi samles på kvelden for felles middag på hotellets flotte restaurant. 

6. – 8. april:  Sanbona Wildlife Reserve, Sanbona Wildlife Reserve  

Etter frokost og utsjekking er det tid for safari. Det tar cirka 3 timer å kjøre til Sanbona. Ved ankomst blir 
det servert lunsj før dere reiser ut på ettermiddagssafari. 

Sanbona Wildlife Reserve
Ved foten av Warmwaterberg fjellet i hjertet av Little Karoo, ligger Sanbona Wildlife Reserve. Et vakkert 
naturreservat med San-folkets ånd i fokus, som en gang bodde i dette området. Reservatet er på over  
5400 hektar med fjell og sletter, dyr og natur, hulemaling og ikke minst hvite løver som Sanbona er kjent 
for. 



Overnatting: Sanbona Tilney Manor, Dwyka & Gondwana Lodge 

DAGSPROGRAM

Overnatting på eksklusive Tilney Manor, Dwyka Tented Lodge og Gondwana Lodge.  
2 safariaktiviteter per dag.

8. - 9. april, Sanbona - Cape Town
Etter morgensafari og frokost blir dere hentet for transfer til Cape Town. Det blir stopp underveis for 
lunsj på egenhånd. Om kvelden avslutter vi vår fantastiske opphold i en lokal restaurant for middag, før 
avreise til flyplass og fly hjem til Stavanger. Beregnet ankomst Stavanger kl. 13.40 den 09.april.

Følgende er inkludert:
• Fly Stavanger –  Cape Town - Stavanger tur/retur
• Fly Cape town - Durban 
• 3 hotell overnattinger i Cape Town m/frokost
• 2 sightseeingsdager i Cape Town  

(inkl. Inngangsbilletter)
• 1 middag Cape Town
• 1 lunsj under  utflukt
• 9 netters cruise ombord MSC Orchestra  

inkludert fullpensjon
• Underholdning,
• Tips til personalet
• Drikkepakke  til lunsj og middag
• 1 hotell overnatting Devon Valley m/frokost og 

middag
• 2 døgn på Sanbona Wildlife reservat
 -inkl. 2 safarier hver dag
 -Inkl. full pensjon i reservat
 -middag siste kveld i Cape Town
• All transport i henhold til program
• Skandinavisk talende guide i Sør Afrika
• Reiseleder fra Carica ved 20 påmeldte

Ikke inkludert:  
• Reiseforsikring                                                                                                                                       

Utflukter under cruiset   
• Andre måltider ikke nevnt i program

Pris pr. pers. i delt dobl. lugar og  
delt hotellrom kr. 47.900,-
                               
Tillegg pris. p.p. i andre lugarkategorier
Utvendig lugar fantastica  kr.  2.000,-
Lugar m/balkong bella kr.  3.000,-
Lugar m/balkong fantastica kr.  4.000-
Enkellugar/rom grunnpris fra kr.12.900,-   
(pris på forespørsel)

Depositum kr. 3.500,- p.p.   

Ta kontakt med vår gruppe avd. i dag på  
tlf. 51 63 74 00 eller send en mail til:  
Ragnhild@carica.no 
Michelle@carica.no                                     



 
BESØKSADRESSE OG ÅPNINGSTIDER:
Breigata 11, Stavanger Hverdager 10-17, torsdager 10-19, lørdager 10-15  
Jakob Askelandsv. 9, Lura  Hverdager: 08-16 
www.carica.no  Tlf (+47) 51 63 74 00  post@carica.no

  VI SES!


