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Vandra genom Sydafrika 14 dagar 

• 14 dagars vandringsfokuserad safari med minibuss 
• Ni bor i fasta camper eller gäststugor 
• Ni besöker Drakensbergen i norr, Krugerparken, Swazilands berg, 

Zululand och Natal på fantastiska vandringar 
• Bra året runt, fasta avgångsdatum 
• Engelskspråkig guide 
• Viss medverkan med packning mm 

 
Dag 1 Till Johannesburg 
Tidigt flyg från Sverige via Amsterdam. 
Ankomst sen kväll till Johannesburg och 
kort promenad till ert flygplatshotell. 
 
Dag 2 - 3 Mpumalanga 
Vi möts klockan 06:30 och går kort igenom 
resan. Därefter avreser vi i minibuss från 
Johannesburg österut mot Mpumalanga. 
Under eftermiddagen besöker vi 
guldgruvstaden Pilgrims Rest och 
utsiktsplatsen God’s Window. Vi kan 
sträcka på benen under en kort promenad 
från Mac Mac Pools till våra stugor på 
kanten av sluttningen. 
 
Vi är upp tidigt nästa morgon för vår 
första långpromenad vid Blyde River. Vi 

går ner i kanjonen med utsikt över ”de tre 
systrarna” och floden nedanför, innan vi 
tar oss tillbaka uppför branten igen. Efter 
lunch tillbringar vi eftermiddagen med att 
utforska skogarna och vattenfallen i 
närheten. 
 
Svårighetsgrad:  
Avkopplande - Mac Mac Walk - kort enkel 
promenad för att sträcka på benen. 2-3km, 
mindre än en timme. Stig med begränsad 
höjdförändring. 
 
Måttlig - Blyde River Canyon - 3,5 timmars 
promenad på bra stigar med några steniga 
sektioner och höjdskillnader. 
Stuga. F (frukost) L (lunch) M (middag) 
 



                                          
 

 
 

 

 
 
Dag 4 -5 Krugerparken, privat reservat 
Efter tidig frukost reser vi mot Kruger 
National Park. Vi tillbringar dagen med 
spännande gamedrive. Vi stannar för en 
picknicklunch innan vi avslutar med 
gamedrive under sen eftermiddag. Vi 
lämnar parken och tar oss till ett privat 
reservat i Krugerområdet med stuga. 
 
En höjdpunkt på vår resa är walking safari 
tidigt på morgonen med en lokal guide. 
Tyst vandrar vi över savannen och lär oss 
spår och andra tecken från vilda djur, som 
vi hoppas kunna se till fots. 
 
Svårighetsgrad 
Lugnt – Walking safari tidig morgon 3 - 4 
timmar med guide för att upptäcka vilt. 
Stuga. F L M 
 
Dag 6-7 Kungariket eSwatini (Swaziland) 
Efter tidig safari och frukost reser vi mot 
kungariket eSwatini och grönskande frukt-
odlingar, innan vi når bergen. Vi tillbringar 
två nätter i utkanten av Malalotja natur-
reservat. En hel dag ägnas åt att vandra 
genom detta sällan utforskade, bergiga 
reservat. Swazifolket har ett rikt kulturarv, 
och vi kommer att besöka hantverks- och 

 
medicinmarknaderna dag 8 när vi passerar 
genom huvudstaden Mbabane. 
 
Svårighetsgrad 
Utmanande - 4 - 6 timmars vandring ge-
nom böljande kullar i Malalotja viltreser-
vat, fram till ett vackert vattenfall. Ojämna 
stigar och sektioner med branta stigningar. 
Stuga. F L M 
 
Dag 8 - 9 Zululand naturreservat 
Vi reser in i Sydafrika igen till ett privat 
område som ligger vid Msinene natur-
reservat. Vi gör en vandring med vår 
lokala guide, som kommer att peka ut 
några av de drygt 540 fågelarter som finns 
i området. Guiden hjälper oss spåra den 
blyga Nyala-antilopen i vegetationen vid 
Msinene -floden.  
 
Följande morgon besöker vi Hluhluwe 
viltreservat, där man specialiserat sig på 
bevarandet av noshörningar. Vi besöker ett 
zulu-samhälle för att lära oss mer om mo-
dern zulukultur. Vi kan njuta av solned-
gången och naturens ljud innan vi intar 
middag på campen.  
 
Svårighetsgrad 
Lugn-2-3 timmars skonsam vandring i 
naturreservatet 
Tältcamp. F L M 
 
Dag 10 - 11 Zululands slagfält  
Vi lämnar kusten och tar oss genom de 
natursköna kullarna och dalarna i 
Zululand till den lilla staden Dundee. Här 
utkämpades strider mellan zuluerna, 
britterna och boertrupperna – man kan 
nästan höra krigsropen eka mellan 
kullarna fortfarande. Vi besöker det 
informativa Tulana -museet innan vi slår 
oss till ro i vår lodge och har lite ledigt på 
eftermiddagen. 
 
Följande morgon utforskar vi Islandlwana, 
som var ett annat slagfält, innan vi ger oss 
ut på en spännande 4-5 timmars vandring 
genom de böljande kullarna i Zululand till 
Buffalo River. Senare på dagen besöker vi 
Rourkes Drift innan vi återvänder till 
lodgen. 
 
Svårighetsgrad 
Utmanande 4-5 timmars vandring på 
ojämna stigar. Vissa sektioner har några 
branta lutningar och är ansträngande. 
Lodge F L  
 



                                          
 

 
 

 
Dag 12 - 13 Drakensbergen 
Vi får bevittna storheten i Drakensbergen 
eller uKhahlamba "Spjutbarriären". Vi 
övernattar på 1 600 meters höjd. Vi ägnar 
en hel dag åt att vandra på bergsstigarna 
innan vi tar ett uppfriskande dopp i de 
klara bäckarna nedanför berget. Den klara 
bergsluften är vederkvickande och vår 
lodge är en utmärkt plats för att njuta den 
fantastiska utsikten. 
 
Svårighetsgrad 
Måttlig 5-6 timmars vandring upp genom 
Tugelaravinen på bra stigar, som dock har 
sektioner med sten. 
Stuga. F L M 
 
Dag 14 Drakensbergen  
Efter tidig frukost reser vi till Witsieshoek 
vid foten av den magnifika Sentinel Peak. 
Vid slutet av en grusväg börjar vi vår 
vandring, som också inkluderar en kort 
kedjestege, till toppen av Drakensbergens 
Amfiteater och de vackra Tugela-fallen på 
3 000 meter höjd. Här har vi en makalös 
utsikt mot ner mot KwaZulu-Natal. Efter 
vandringen färdas vi i bil till vår stuga, 
som ligger på 2 300 meters höjd med utsikt 
över bergskedjan Mont-Aux-Sources. 
 
Svårighetsgrad 
Utmanande. 5-6 timmars vandring på 
ojämna leder och med en kedjestege. 
Stuga. F L 
 
Dag 15 Johannesburg 
Vi startar dagen lugnt och har chans att 
skåda den utrotningshotade Lammgamen. 

 
Därefter reser vi tillbaka mot Johannesburg 
och är vid flygplatsen ca 16.00. 
F L 
 
Dag 16 Sverige 
Efter byte av flyg i Europa återvänder ni 
under dagen till Sverige. 
 
 
PRIS: 18 900 kr* per person i delat dubbel-
rum. Tillägg enkelrum 2 700 kr. 
 
Avresedatum 2022: 21/1, 18/2, 25/2, 18/3, 
25/3, 15/4, 27/5, 24/6, 8/7, 22/7, 12/8, 
19/8, 9/9, 23/9, 30/9, 28/10, 11/11, 2/12, 
23/12 
 
Antal: Max 12 personer. Friskhetsintyg 
krävs över 65 år. 
 
Viss medverkan: Ni medverkar genom 
viss hjälp med disk vissa dagar enligt 
roterande schema, hjälper till att packa 
bussen på morgonen, bära er väska. 
 
Ingår: Professionella guider. Transport i 
minbuss. 13 frukostar, 14 luncher, 10 
middagar. Inträdesavgifter. 13 övernatt-
ningar. Hotell första natten i Johannes-
burg 
 
Ingår ej: Internationellt flyg, dricks. 
Drycker. Middag i Johannesburg.  
 
*) Vi reserverar oss för ändringar i pris pga valuta-
kursförändringar eller ändringar av parkavgifter be-
slutade av myndigheter

 


