Kapstaden november 2013

Vi, en familj på två vuxna och en 15-årig son, reste till Kapstaden med omgivningar för att
fira jämn födelsedag. Det blev som vi hoppades, fast bättre! Så många intryck och
upplevelser på bara två veckor i landet, Sydafrika är ett helt otroligt vackert och vänligt land
att turista i. Vi hoppas redan att vi kan återkomma en dag!
Med Minnas hjälp fick vi till en resa och boenden som passade oss perfekt. Det är den stora
fördelen med att anlita Sydafrikaexperten, att resan anpassas efter just dina önskemål. Vi
valde att bo i lägenhet i Kapstaden, för att sedan göra olika utflykter därifrån med hyrbil. Vi
trivdes utmärkt med att resa på egen hand, med vetskapen om att det gick att nå Minna om
det var något man behövde hjälp med under resans gång. Trevligt att vi också fick träffa
Minna och Fredric på plats, efter all kontakt vi haft .

Boenden


Kapstaden - Waterfront Village

Rymlig, fin tvårumslägenhet i Waterfront med utsikt över hamnen. Ett väldigt bra läge med
närhet till många restauranger och shopping. Hög säkerhet i hela området.


Wilderness - Cinnamon Boutique - Guest house

Varmt mycket personligt bemötande och bra familjerum i Wilderness. God frukost och fin
trädgård.


Plettenberg bay - Milkwood Manor on the Sea

Så vackert! Vilken utsikt och vilken strand! Ett charmigt gammalt hotell med härlig atmosfär och en
riktigt bra restaurang. Här bodde vi i två olika rum, balkongen visar rummet utan havsutsikt?!



Port Elizabeth – Pumba Private Game Reserve

Familjesvit på Pumba Water Lodge

Vilket fantastiskt ställe! Har aldrig och kommer nog aldrig att bo lika fint någonsin mer. Vi
bara njöt! Att få komma så nära de vilda djuren var helt magiskt. Safariupplevelsen får
högsta betyg, servicen, trivseln och boendet detsamma. Härligt med djur så nära boendet,
giraffer på avstånd och apor vid poolen. Vi fick även chansen att se en elefant betandes på
en buske precis vid vår entré!

Restauranger
Maten i Sydafrika är väldigt god! Färska skaldjur och god fisk, men framför allt VILKET KÖTT!
Mört, mycket och smakrikt.
Alla restauranger vi besökte i Waterfront var bra. Vi tyckte Belthazar, Den Anker, Balducci
och City Grill var bra kött/fisk restauranger. Vill man äta hamburgare är Gibson´s verkligen
stora, goda och prisvärda. Riktigt bra kaffe, gott bröd och färskpressad juice på Vovo Telo.
Födelsedagsmiddag blev det på The Bungalow i Clifton, här ser man solnedgången från
restaurangen. Bra barhäng utomhus, ofta med livemusik, på Ferrymans tavern.

Utflykter
Allmänt tips är att det är svårt att hinna med allt man vill och har planerat att göra. Det var
en del vägarbeten och avstängda vägar p.g.a. regn som gjorde restider längre än planerat. I
Sydafrika stressar man inte, så all service är mycket vänlig men tar sin tid. Svårt men nyttigt
för en effektiv svensk att vänja sig vid. I början av resan stressade det oss en del men i slutet
av resan hade vi börjat trivas och uppskatta och planera efter det lugna tempot. Att njuta av
det man gör och låta det ta tid.


Hop on - Hop off bussar: Det är ett enkelt och bra sätt att
bekanta sig med Kapstaden på. Guidning via hörlurar,
även på svenska! Vi valde bl.a. att få en personlig guidning
i kåkstaden Imizamo Yetho, vilket kan rekommenderas.
Det gav såväl föräldrar som tonåring perspektiv på
tillvaron. Vi hoppade även av vid Kirstenbosch botaniska
trädgård och Camps Bay för att nämna några.



Table Mountain: Vi fick rådet att välja första dagen när
toppen är molnfri, för man vet inte om man får chansen
igen. Under två veckor hände det bara två dagar.
Hänförande utsikt från toppen och linbaneturen är
spektakulär. Prisvärd mat på en av världens vackraste
uteserveringar. Vi körde upp till linbanestationen, men
”Hop on – Hop off bussarna” stannar givetvis här också.



Vingårdar: Med tips bl.a. från Minna valde vi en runda som vi kan rekommendera
andra med barn/ungdomar. Vi besökte Spier där vi åkte Segway bland vinrankorna.
Det var lika roligt för mor som för son . Ett stort plus också för deras alkoholfria
vinprovning vilket gjorde alla delaktiga. Vi valde även att besöka Ernie Els vackert
belägna vingård, då vi är lite golfintresserade. Förutom en trevlig lunch var vi inne i
Ernie’s Hall of fame och beskådade pokalerna. På hemvägen besökte vi Cheetah
Outreach, här får man klappa en gepard, om den är på humör. Vilken upplevelse att
klappa en gepard som spinner som en liten katt fast med jetmotor!



Cape Point och Godahoppsudden: Vacker kuststräcka och dramatisk natur. Vi fick se
både babianer längs vägen och pingviner vid Boulders beach.



Garden route och safari: Fin bilväg med vacker natur, roligt att ha upplevt den. Vi
körde relativt långa sträckor och hade få övernattningar, vilket fungerade helt OK.
Minna föreslog också att vi kunde flyga ena vägen, vilket är ett bra alternativ för att
slippa köra så långt. Att åka på safari var en upplevelse, en höjdpunkt på resan.

Vi rekommenderar varmt Sydafrikaexperten
för sin personliga service!

Christer, Jonathan och Eva

