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DETALJ INFORMATION
SYDAFRIKA RESAN, Krüger området – Cape Town
Djur, Kultur, Natur, Vin, Mat och Golf
www.south-african-tourism.org
NOVEMBER RESAN, 19 DAGAR
Med 3 dagars safari camp
Utresa Tisdagen 4/11 2006 med hemkomst Lördagen den 22/11 2006
Resebyrå:
Flygmäklarna Resebyrå
Ansvarig:
Jörgen Tjörnvall. Har erfarenhet av Sydafrika resor sedan 1981.
Tel: 040-987400, Fax: 040-917040
Mobil: 0707-505066, e-mail: info@flygmaklarna.se
Guide:
Registrerad sydafrikansk National Cultural Guide medföljer på hela resan, Svensktalande (bor i
Sydafrika och Sverige).
Teknisk Reseledare:
Sydafrikansk engelsktalande teknisk reseledare medföljer på hela resan.
Har mycket stor och lång erfarenhet av att ta hand om våra resenärer
OBS! Svensktalande guide samt en teknisk reseledare medföljer alltså på hela resan.
Programmet i sin helhet dag för dag med ungefärliga tidsangivelser där slutliga
justeringar/avvikelser kan förekomma.

Vill ni veta mer om Sydafrika-resan, öppna gärna vår internet hemsida som visar resrutten från början till slut
ur ett annat perspektiv med färgbilder, video, kartor m.m

www.flygmaklarna.se/sydafrika
Dag 1 Lördag 4/11 2006

ÄVENTYRET BÖRJAR

15.00: Utresa Kastrup med SAS SK 505 till London LHR
15.55: Ankomst London LHR
18.00: Utresa från London LHR till Johannesburg Int. Airport
(middag ombord på planet samt frukost), South African Airways SA 235 – nonstop)
South African Airways är med i Star Alliance för bonuspoäng se:
http://ww2.flysaa.com/en/en_content_frameset.html?contents=/about_saa/za_star_alliance_content.html

MPUMALANGA PROVINSEN
www.mpumalanga.com
Dag 2 Söndag 5/11 2006
07.05: Ankomst Johannesburg, Johannesburg Int. Airport. Buss och guider möter på
flygplatsen. Gruppen samlas.
09.00: Ca, avresa Johannesburg flygplats nordost via städerna Witbank, Middelburg, Belfast.
Några korta stopp på vägen. Vi är i provinsen Mpumalanga www.mpumalanga.com
12.30: Ankomst Walkerson Manor i den lilla staden Dullstroom.
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4 stjärnigt hotell i kolonial stil http://www.critchleyhackle.co.za/walkersons/home.html
Dagen fri i Dullstroom. www.dullstroom.co.za
18.30 Samling för välkomstdrink och 3 rätters middag i hotellets restaurang.
Dag 3 Måndag 6/11
PANORAMA ROUTE - SAFARI
07.30: Frukost på hotellet
08.15: Avfärd längs Panorama Route mycket vackert och speciellt. Hade man inte vetat
att vi är i Afrika så hade ingen kunnat gissa på det.
www.mpumalanga.com/regions/panorama.asp?id=intro
Vi kör via Lydenburg, Pilgrims Rest (längre stopp) och Graskop.
11.00: God´s Window – hissnande utsikt.
12.15: Blyde River Canyon och Three Rondavels – det var här Afrika och Asien gled isär.
En av Afrikas mäktiga canyons. Mycket vacker natur. www.blydecanyoncountry.com
Vi åker vidare via Ohrigstad Valley, Abel Erasmuspasset och Strydomtunneln.
14.00: Ankomst Edeni Game Reserve nära gränsen till Kruger Parken.
Här skall vi bo på den 4 stjärniga tältcampen Hoyo-Hoyo
Lunch och inkvartering www.edeni.com
17.00: Safari Game Drive i privata jeepar.
20.00: Middag
Dag 4 Tisdag 7/11
SAFARI
05.30: Morgon safari i privat öppen jeep med rangers.
09.00: Tillbaka till campen – frukost serveras.
Vi vilar med avbrott för lunch och förbereder oss inför eftermiddags safari
16.00: Vi åker ut på en ny safari i öppna jeepar med våra rangers.
18.30: Är vi klara med safarin och äter middag .
.

Dag 5 Onsdag 8/11
SAFARI
05.30: Morgon safari i privat öppen jeep med rangers.
09.00: Tillbaka till campen – frukost serveras.
Vi vilar med avbrott för lunch och förbereder oss inför eftermiddags safari
16.00: Vi åker ut på en ny safari i öppna jeepar med våra rangers.
19.30: Är vi klara med safari och äter middag ute i bushen under öppen himmel..

Garden Route-Knysna området
www.gardenroute.co.za www.knysna.co.za
Dag 6 Torsdag 9/11
GARDEN ROUTE
06.30: Efter en stadig frukost skall vi nu åka till Johannesburg med
några korta stopp på vägen.
09.30: Fikastopp i Lydenburg alt. Dullstrom och senare utanför Middelburg
12.40: Ankomst Johannesburgs flygplats
14.55: Avresa med British Airways inrikesflyg SA 1509 till George
16.50: Ankomst George. Buss väntar och kör oss till vårt hotell.
18.15: Ankomst till Graywood, (aircondition)
19.30: 3-rätters middag i Restaurangen på vårt hotell i Knysna
Dag 7 Fredag 10/11
AVKOPPLING
Slappedag
10.00: Valfria egna aktiviteter*
Exempelvis badtur till Plettenberg Bay (sol och bad, ca. 20 km); eller golf på någon av de absolut bästa banorna i
Sydafrika: Pezula & Fancourt; båttur på lagunen med John Benn; ev. färjan till Featherbed Nature Reserve vid den
västra höjden som bevakar inloppet till Knysna Lagoon – sagolika utsikter – en 2.2 km lång och valfri vandring
nedför; eller shopping i byn.
Utfärd i lagunen/till Featherbed: www.featherbed.co.za
Pezula Golfbana www.sparrebosch.co.za/golf/golf_intermediate.htm
Simola Golfbana: www.simolaestate.co.za
Fancourt Golfbana: www.fancourt.co.za
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19.00: 3-rätters middag i Rest. Legendary, Knysna Hollow Country Estate
www.knysnahollow.co.za

Dag 8 Lördag 11/11

NATUR OCH STRUTSAR

07.00: Frukost på hotellet
07.45:
Avfärd till Oudtshoorn genom Outeniqua Pass, 120 km (fantastisk natur, vi kör
i bergen och genom
halvökenlandskap), www.oudtshoorn.com
09.45: Crocodile and Cheetah Wildlife Ranch,
Oudtshoorn, www.cango.co.za
11.15: Cango Ostrich Farm, Oudtshoorn, (strutsridning,
frivilligt)
www.cangoostrich.co.za
12.45: Lunch - delikatesstallrik på Rest. Cango Caves, Oudtshoorn
14.00: Guidad rundvandring nere i grottan Cango Caves, Oudtshoorn (vackra stalagmiter
och stalagtiter,1 timmes tur www.cangocaves.co.za
19.30: 4-rätters middag på Rest. Pembreys, Belvidere, Knysna
Dag 9 Söndag 12/11

ÅNGTÅGET TILL GEORGE

08.30: Frukost på hotellet
09.45: Ångtåget Outeniqua Choo-Tjoe från Knysna till George ( ca 7 mil )
12.30: Besök på tågmuseet i George, www.southafrica-travel.net
13.30: Lunch på restaurang gammal järnvägsrestaurang ( i ett tåg).
Eftermiddag fri för avkoppling eller egna aktiviteter.
19.30: 3-rätters middag på mycket spännande restaurang i Knysna
http://www.pezula.com/zacharys/zacharys2.htm
Vinområdet
Allmänt om Sydafrikanskt vin: www.wine.co.za www.wosa.co.za
Information om vingårdar i Stellenbosch: www.stellvine.co.za
Information om vingårdar i Franschhoek: www.franschhoek.org.za
Information om vingårdar i Paarl: www.paarlwine.co.za
Dag 10 Måndag 13/11
KNYSNA TILL STELLENBOSCH
07.30: Frukost på hotellet
08.15: Avfärd till Stellenbosch 450 km, via George, Riversdale, Heidelberg, Swellendam
till Bonnievale i vinområdet Robertson.
På vägen stannar vi till för besök av en aloe tillverkare/fabrik nära Albertinia.
(visar tillverkning, inköp samt kaffepaus) www.alcare.co.za
13.00: 3-rätters lunch med viner från Weltevrede Wine Estate, Bonnievale (inkl.liten
vinprovning) www.weltevrede.com
15.30: Mot Stellenbosch via Robertson, Worcester och Paarl
17.45: Ankomst Stellenbosch Devon Valley Hotel. Vackert beläget på en höjd omgiven av
vingårdar. Gammal underbar 30-tals miljö. Nyrenoverat med alla moderniteter. http://www.devonvalleyhotel.com
www.africa-adventure.org/d/devon/
19.30: Middag på hotellet.
Dag 11 Tisdag 14/11
STELLENBOSCH & FRANSCHHOEK
09.00: Frukost på hotellet
10.00: Boschendal Wine Estate, Groot Drakenstein (vinprovning), www.boschendal.com
12.15: Pick-nick lunch på Boschendal i parken (vid dåligt väder lunch i restaurangen)
14.00: Sightseeing & shopping i Stellenbosch. Poolen, Golf för de som inte nöjer sig med att
besöka en vingård.
14.15: Morgenhof Wine Estate (vinkällarbesök och vinprovning ) www.morgenhof.com
19.00: 3-rätters middag på Rest. Bread and Wine, Franschhoek (tillhör Rest. Le
Quartier Francais)
vinprovning innan middagen på Moreson Wine Estate ), www.moreson.co.za
Dag 12 Onsdag 15/11
AVKOPPLING I STELLENBOSCH
08.00: Frukost på hotellet
10.00: Valfria egna aktiviteter*
Sightseeing & shopping i Stellenbosch. Poolen, Golf, utflykt till flera vingårdar.
10.00: Möjlighet till guidad promenad genom gamla Stellenbosch www.stellenbosch.org.za
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Vi arrangerar denna sightseeingtur för de som är intresserad )kl 10.00-13.00)
Det finns även möjlighet att besöka fler av era favorit vingårdar. Vi arrangerar en tur
för intresserade.
13.00: Valfria egna aktiviteter*
19.00: 3-rätters middag på restaurang i Stellenbosch.

Cape Town och Cape Halvön
www.capetourism.org www.cape-town.org

Dag 13 Torsdag 16/11
STELLENBOSCH TILL CAPE TOWN
08.00: Frukost på hotellet
09.00: Avfärd till Cape Town, 210 km via Hermanus www.hermanus.com
09.45: Vergelegen Wine Estate i Somerset West, (vinprovning), www.vergelegen.co.za
12.30: 3-rätters lunch på Rest. Burgundy, (fisk och skaldjursrest. belägen vid havet)
15.00: Vi stannar för att bada i Kleinmond om väder och vind samt vågor tillåter.
14.30: Till Kapstaden via sykusten, Hawston, Kleimond, etc.
16.00: Mot Cape Town via sydkusten, Hawston, Kleinmond, Bettys Bay, Gordons Bay,
och Strand (fantastisk natur, liknar Islands karga och vindpinade slätter)
17.15: Ankomst till President Hotel, Bantry Bay Cape Town (aircondition, pool,
100 m från stranden, invigdes 1998 av Nelson Mandela), 4-stjärnigt hotell.
http://www.intervalworld.com/iw/cs?a=1503&resortCode=PDT&parentResortCode=PDT

19.00 3-rätters middag i hotellets restaurang

Dag 14 Fredag 17/11
TABLE MOUNTAIN
07.45: Frukost på hotellet
08.30: Avfärd till Table Mountain, linbana upp till toppen, 1003 m. över havet,
otrolig utsikt över hela Cape Town, Lions Head, Signal Hill, Robben Island,
Atlantkusten norr- och söderut, Camps Bay Beach, Cape halvön och Indiska
Oceanen, måste vara vackert väder annars är liften stängd, vid blåsigt väder får vi
skifta om denna tur mot någon av dom andra dagsturerna), www.tablemountain.co.za
10.30: Liten stadsrundtur och orientering om Kapstaden
12.00: Avfärd till Kirstenbosch Botanical Gardens vackert beläget på sluttningar
vid sidan av Taffelberget www.nbi.ac.za . De som inte är intresserade av Kirtsenbosch
kan exempelvis shoppa i Waterfront.
18.00: Avfärd till Hout Bay Harbour, Mariners Wharf m.m. (liten fiskeort)
19.00: 3-rättersmiddag på Rest. Wharfside Grill, Hout Bay, (tillhör en av världens
förnämsta fisk och skaldjurs restauranger.) www.marinerswharf.com

Dag 15 Lördag 18/11
HELDAGS UTFLYKT
07.45: Frukost på hotellet
08.30: Avfärd till Cape halvön, 160 km via Chapmans Peak, Noordhoek, Scarborough till Cape of Good Hope Nature
Reserve, vi besöker Cape Point (litet tåg upp till fyren), Cape of Good Hope. www.capepoint.co.za
www.cpnp.co.za
12.45: 2-rätters lunch på Rest. Seaforth, Seaforth Beach, Simonstown,
www.networksa.com/Web%20Pages/seaforth.htm
14.00: Boulders Beach, Simonstown (vi badar och solar bland pingvinerna),
www.simonstown.com/tourism/penguins/penguins.htm
15.15: Tillbaka till hotellet
20.00: 3-rätters middag på Restaurang 95 i Cape Town.
Dag 16 Söndag 19/11
ROBBEN ISLAND
08.00: Frukost på hotellet
09.15: Bussen avgår till Waterfront
10.00: Avfärd med båt till Robben Island (guidad tur, Nelson Mandela satt fängslad här),
www.robben-island.org.za
13.30: Tillbaka i Waterfront. Eftermiddagen ledig för shopping m.m. i Waterfront
19.00 3-rätters middag på spännande restaurang i Kapstaden.
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Dag 17 Måndag 20/11
TOWNSHIP
08.00: Frukost på hotellet
08.45: Guidad tur till District 6 museet www.d6.co.za och en township. Vandring genom Langa, det äldsta bostadsområdet i
byggt för svarta, med lokal guide. Vi besöker alltså kåkstäderna eller formella och informella bostadsområden i Cape
området. Vi möter båda vuxna och barn och hälsa på vid ett daghem och en skola. Man kan handla presenter direkt
från tillverkarna, eller skänka bort leksaker/avlagda kläder.
Obs! ger ett otroligt starkt intryck känslomässigt efter all det lyx man har upplevt.
Ingår i programmet men vill man avstå går det bra
http://www.idrc.ca/es/ev-45816-201-1-DO_TOPIC.html
Vi beräknar vara tillbaka på hotellet ca 13.00
10.00: Valfria egna aktiviteter* för de som inte vill följa med.
19.00: 3-rätters meny på Rest. Five Flies i centrala Cape Town, (tillhör en av Sydafrikas
100 förnämsta rest. internationellt kök), www.fiveflies.co.za

Dag 18 Tisdag 21/11
HEMRESA
08.00-10.00: Frukost på hotellet
Valfria egna aktiviteter*
17.40: Transfer till Cape Town Int. Airport
20.55: Avresa från Cape Town Int Airport till London. (African Airways, SA 220). Middag och frukost ombord. Non-stop.
Dag 19 Onsdag 22/11
06.55: Ankomst Heathrow London Int. Airport
London Int. Airport till Copenhagen Int. Airport (Kastrup),
SAS SK 502 (lätt måltid ombord på planet,
13.40: Ankomst Copenhagen Int. Airport (Kastrup)

10.50: Avresa Heathrow

Valfria egna aktiviteter
OBS! kostnader för dessa aktiviteter ingår ej i resans pris och arrangeras och bekostas av resenärerna själva.
Givetvis så kommer vi att göra allt för att hjälpa er med förslag, och uppfylla era önskemål avseende olika aktiviteter
och hjälpa till med reservationer.

Vem reser med ?
För dig som vill uppleva det mesta och bästa av Sydafrika. Våra resor måste anses som de mest omfattande och
prisvärda på marknaden. Programmet kan tyckas digert, men den som önskar ta paus en hel- eller halvdag kan göra
detta. Det finns inget som är obligatoriskt. Ta tillfället i akt och följ med på en fin resa med god stämning & trevliga
medresenärer i åldersgruppen 15-85 år.

Resans längd
Många anser att en resa på 19 dagar är för lång. Men med facit i hand tycker många av våra resenärer att resan är
för kort ! Man trivs så bra att man gärna vill stanna
Ett par dagar till.
Många bokar på 3-7 extra nätter på hotellet i Kapstaden (se info om detta vid resans pris / tilläggspaket)
Sydafrika är 3 gånger så stort som Sverige och det finns ingen möjlighet att se ett så stort land på exempelvis 14
dagar. Vi åker omkring i ett lugnt tempo och bor flera nätter på varje hotell. Filosofin med resorna är att de skall
vara en behaglig och givande tur i sällskap med trevliga människor. Vi skall njuta av tillvaron inte rusa igenom den.

Säkerhet
Vi får ständigt frågan om säkerhet. Medias spegling av det våldsamma och kriminella Sydafrika är missvisande.
Varje stad och land är farligt om man uppsöker farliga platser och agerar övermodigt. Vi rör oss i och besöker
platser som betraktas som trygga, och har alltid med minst 2 personer från vår egen personal som hela tiden håller
uppsikt över deltagarna. Praktiserar man bara normal aktsamhet och lyssnar på vår personals anvisningar så är
Sydafrika inte farligare än något annat land.
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Vi har inte upplevt några som helst incidenter på våra tidigare resor

PRIS SYDAFRIKA RESAN 19 dagar enligt program:
Totalt pris per person exklusive flygskatter = 33 890:Flygskatter och säkerhetsavgifter tillkommer (ca. 1950:- dags dato från Kastrup)
Alla priser är i Svenska kronor.
Lägg märke till att vi har totalpris på resan och att det inte tillkommer några andra kostnader förutom
måltidsdrycker (ca.100 kr/dag/pers.) och eventuella personliga inköp som kläder, smycken och souvenirer m.m. Vi
rekommenderar dock att resenärer ger den sydafrikanska guiden respektive chauffören ca. 7-10 rand / dag och
person om man uppskattar deras service.
Priset för Sydafrikaresan 19 dagar är beräknad på valutakursen i Maj månad 2006. Detta innebär att vi reserverar
oss för eventuella kursändringar mellan den Svenska kronan och den Sydafrikanska randen. Det kan medföra en
prisjustering vid slutbetalning.

I resans pris ingår:
FLYG

I resans pris ingår:

FLYG

South African Airways London-Johannesburg & Kapstaden-London. i ekonomiklass
Inrikesflyg Johannesburg-George med South African Airways ekonomiklass

Anslutningsflyg från Kastrup till London ToR med SAS i ekonomiklass
Bagaget checkas alltid direkt till slutdestinationen.

HOTELL
16 övernattningar på 3-4 stjärniga hotell inklusive frukost pension
Walkersons Dullstroom *****
1 natt
Hoyo-Hoyo Tält Camp Edeni ****
3 nätter helpension
Graywood Knysna ***
4 nätter
Devon Valley Hotel Stellenbosch ***
3 nätter
President Hotel Kapstaden ****
5 nätter
Totalt
16 övernattningar
MAT
09 st. luncher
16 st. 3-rätters middagar på förstklassiga restauranger
DRYCK
Dag 2. Vi bjuder på välkomst drink innan maten.
Dag 7. Vi bjuder på vinprovning före maten
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Dag 10. Vinprovning i samband med lunch
SAFARI
Safaris i privata jeepar med egna privata rangers / guider i Edeni dag 3,4 och 5.
Edeni Private Game reserve ligger inte inne i själva Krüger parken men äger ett fantastiskt och stort naturområde nära mot
Krüger nationalpark.
SIGHTSEEING
Alla entréer, utflykter, vingårdsbesök inkl. vinprovningar enligt program.
20 st. entré avgifter
7 st. vinprovningar
GUIDER / RESELEDARE
En sydafrikansk svensktalande auktoriserad guide
En Sydafrikansk engelsktalande teknisk reseledare
Viktigt att veta är att ovan (2 personer) guide och reseledare är med gruppen hela tiden från ankomsten i Johannesburg tills
hemresan i Kapstaden. De bor på samma hotell och viker inte från gruppen.
BUSS TRANSPORTER
Modern långfärdsbuss, 44 platser, fullt utrustad med toalett, PA system, aircondition m.m.
Samma buss och chaufför under rutten Johannesburg-Panorma Route-Johannesburg
Samma buss och chaufför från George till sista dagen flygplatsen i Kapstaden.
Vi har alltid samma buss till förfogande och byter inte buss och chaufför på daglig basis.

I resans pris ingår ej:
Enkelrums - tillägg:
Kostnaden är 4970:- kronor.
Anslutningsflyg:
Tillägg anslutning från Stockholm = 740:-SEK ToR
Anslutningsflyg från Stockholm blir i görligaste mån Stockholm-Frankfurt & London -Stockholm med direktflyg
Tillägg anslutning från Göteborg = 890:-SEK ToR
Anslutningsflyg från Göteborg blir i görligaste mån Göteborg-Frankfurt & London - Göteborg med direktflyg alternativt via
Kastrup.
Om ni önskar ytterligare anslutningsflyg till ovan orter, vänligen ange detta vid bokningstillfället.
Tilläggspaket Kapstaden
För er som vill stanna kvar ett par extra dagar i Kapstaden
3 extranätter i Kapstaden på Sea Point eller President Hotel
Frukostpension
Privat transfer till flygplatsen på avresedagen.
Pris: 2378:-SEK pp i dubbelrum
Vill ni stanna fler eller mindre antal nätter kontakta Flygmäklarna AB
på telefon: 040-987400 så räknar vi ut ett pris. Detta paket måste bokas i Sverige.
Tilläggspaket Johannesburg
För er som vill komma ner en dag innan huvudgruppen för att se lite av Johannesburg
och Pretoria samt acklimatisera er.
1 övernattning på förstklass hotell i närheten av Johannesburg inkl frukostpension.
Guide möter på flygplatsen.
Sightseeing i Johannesburg och Pretoria
Pris: 1845:-SEK pp i dubbelrum
kontakta Flygmäklarna AB
på telefon: 040-987400 så räknar vi ut ett pris. Detta paket måste bokas i Sverige.
Avbeställningsskydd:
Resenärerna kan skydda sig mot avbeställningskostnaden vid en annullering av resan senare än 30 dagar före avresa, genom
att vid anmälan av resan utöver anmälningsavgiften erlägga en avgift på 360:- per person. Avgiften återbetalas ej vid
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annullering av resan.
Detta skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenären själv eller resenärens maka/make
(allmänt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon.
OBS! Detta avbeställningsskydd gäller bara för avbokning fram till 30 dagar innan avresa. Därefter gäller
avbokningskostnader enligt nedan.

Övrigt
Vi reserverar oss för eventuella mindre justeringar av programmet.
Alla tider i programmet är ungefärliga.
Reseförsäkring:
Det är viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring. Vi anser att Europeiska har marknadens bästa och mest omfattande
försäkringspaket.
Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring kan med fördel teckna en kompletteringsförsäkring.
Kontakta ert försäkringsbolag för att utröna om ni behöver tilläggsförsäkring.
Om inte er hemförsäkring är heltäckande kan ni boka särskild reseförsäkring med
Europeiska .
Europeiska Försäkringar AB
För mer information och för att teckna försäkring kontakta Europeiska kundservice på 0770-45 69 00.
www.europeiska.se/templates/euro_FormOld.asp?id=2178

Har ni några frågor eller något annat ni undrar över, ring gärna oss,
Jörgen Tjörnvall Flygmäklarna på tel.nr: 040-987400.
Mer information:
För ytterligare beskrivning av resan och bilder, öppna de olika www-adresserna i programmet.
Har ni några frågor eller något annat ni undrar över, ring gärna oss,
Jörgen Tjörnvall Flygmäklarna på tel.nr: 040-987400
Golf:
Generellt är avgifterna såsom green fee och hyra av klubbor ca: 1/2 mot priserna hemma, vill ni veta mer om våra golfbanor,
se:
www.g-i.co.za/clubs
www.sa-venues.com/golf_courses_south_africa.htm
Det har generellt blivit svårare att få loss bra start tider på populära banor.
Vissa banor har dessutom höjt avgifterna kraftigt för icke medlemmar.
De dagar i November resan som är lämpliga att spela golf på är:
10-15-20 November.
Golf bokas innan avresan från Sverige.
Kontakta Flygmäklarna vid intresse.
Det banor vi använder mest är:
Knysna området:
Pezula Golf Estate –Knysna
Simola Golf Estate - Knysna
Fancourt – George
Stellenbosch området:
Stellenbosch Golf Club
Erinvale
Devonvale
De Zalze Golf Estate

Cape Town:
Steenberg
Atlantic Beach
Rondebosch
Metropolitan Golf Club
Clovelly
Royal Cape Golf Club
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Referenser:
Kontakta gärna oss så kan vi förmedla kontakten till tidigare resenärer.
Vi har nöjda resenärer på följande orter:
Alingsås
Alnö
Angered
Askim
Bjärred
Boden
Borås
Båstad
Danderyd
Eskilstuna
Eslöv
Falun
Farsta
Furulund
Grödinge
Gällivare
Gävle
Göteborg
Haninge
Heberg
Helsingfors
Helsingborg
Hindås
Hjärup
Hovås
Huddinge
Hällefors
Hässelby
Hässleholm
Höllviken
Höör
Ingarö
Järfälla
Jönköping
Karlshamn
Karlstad
Kristianstad

Kullavik
Kungsbacka
Kågeröd
Köpingebro
Laholm
Leksand
Lerum
Lidingö
Limhamn
Linköping
Ludvika
Luleå
Lund
Lycke
Löddeköpinge
Malmö
Marieholm
Munkedal
Mölndal
Mölnlycke
Nacka
Norrtälje
Nybro
Olsfors
Onsala
Oxie
Partille
Piteå
Rydebäck
Råå
Rävlanda
Saltsjö-Boo
Sigtuna
Simrishamn
Sjulsmark
Skanör

Skara
Solna
Spånga
Staffanstorp
Stenungsund
Stockholm
Särö
Södertälje
Södra Sandby
Sölvesborg
Taberg
Torslanda
Trollhättan
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Uppsala
Valda
Vaxholm
Vellinge
Vimmerby
Visby
Vollsjö
Vrångö
Vänersborg
Värnamo
Västervik
Västerås
Västra Frölunda
Ystad
Åkersberga
Älvsjö
Ängelholm
Ödåkra
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

SYDAFRIKA AFTON – Information + möt reseledarna
Vi har återkommande Sydafrika aftnar på följande orter:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Sydafrika aftnar genomförs i Maj + September.
Ring: Flygmäklarna Tel: 040-987400 för information eller se: www.flygmaklarna.se/sydafrikaafton

Övriga villkor
Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 1000:- kronor per person, och betalas när bokningsbekräftelsen kommer.
Vid bokning inom 15 dagar före avresa betalas hela resans pris.
Vid anmälan betalas 1000:- kronor per person till Flygmäklarna Resebyrå på
PG: 60 57 87 – 1 eller BG: 5195 – 8296. Flygmäklarna skickar bokningsbekräftelse samt
informations brev nr 1.

Avbokningskostnader:
Expeditionskostnaden är vid avbokning av resan som följer:
Mer än:
30
dagar före avresa
5%
av resans totalpris
Från:
30 – 15
dagar före avresa
15%
”
”
Från:
14 – 01
dagar före avresa
50%
”
”
Inom:
24 timmar före avresa
100%
”
”
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Kontrollera noga med ert försäkringsbolag vilka villkor de har gällande ersättning vid eventuell avbokning.
Europeiska Försäkringar AB har en heltäckande avbeställningsförsäkring för info kontakta Europeiska kundservice på
0770-45 69 00. Se även: www.europeiska.se/templates/euro_page.asp?id=2058
Vid betalning med kreditkort – kontakta Jörgen Tjörnvall eller Kjell-Göran Johansson på Flygmäklarna Resebyrå.
jorgen@flygmaklarna.se eller telefon 040-987400.
Färdhandlingar:
Färdhandlingar skickas via avrop 3 veckor innan avresa.
Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla anmälda beträffande tekniska detaljer såsom incheckning, pass, bagage
samt praktiska tips och råd inför resan m.m.
Ni får 2 st informationsbrev från Flygmäklarna. Brev 1 skickas i samband med anmälan,
och brev 2 skickas tillsammans med färdhandlingarna.
Vänliga Hälsningar
Jörgen Tjörnvall
Flygmäklarna AB
Tel: 040-987400
Mobil: 0707-505066
info@flygmaklarna.se

Kjell-Göran Johansson
Bokningschef Flygmäklarna AB
Tel:040-987400
Mobil: 0704-411527
info@flygmaklarna.se
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