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BLOMMOR, VALAR och VINGÅRD – dagsprogram* 
 

 
Babylonstoren Wine Estate 

 
• Specialresa för blommor, valar, kust och historia 
• Exklusiv vingård i Paarl med kryddträdgård och spa 
• Vi reser i september då kapfloran blommar och landet är grönt 
• Naturreservat i Augrabies, Namaqua, Cederbergen, De Hoop 
• Många trevliga och delvis exklusiva boenden 
• Vi färdas i minibuss med svensk färdledare 

 
Dag 1 
Vi flyger tidigt från Sverige via 
Amsterdam och anländer på kvällen till 
Johannesburg. Vi hämtar ut väskorna och 
går med dem till vårt flygplatshotell. 
 
Dag 2    v 3 t    ñ 1,5 t 
Vi flyger tidigt till Upington i nordvästra 
Sydafrika. Vi hämtar ut hyrbilen, inhand-
lar vissa förnödenheter och far mot 
Augrabies Falls nationalpark vid 
Oranjefloden. Där vandrar vi en naturstig 
ca 5 km och tar lunch. Fortsatt färd till 
Pofadder Hotel, Pofadder. 220 km. F 
 
Dag 3     v 2 t 
Efter frukost fortsätter vi mot Namaqua-
land. Vi tar lunch i Springbok och far till 
Naries Namakwa Retreat. Vi vandrar i de 
natursköna omgivningarna. F M. 190 km 
 

Dag 4    v 1 t 
Vi besöker Namaqualand och Goegap 
naturreservat med unika blommor och 
märkliga träd. Vi kan göra fotvandringar. 
Naries Namakwa Retreat. F M 
 
Dag 5    v 4 t 
Efter frukost far vi söderut och stannar vid 
de reservat vi passerar utefter vägen, om 
de ser intressanta ut. Målet är lodgen Klein 
Boschkloof vid de sköna Cederbergen. Här 
odlas citrusfrukter och Rooiboste. F. 370 km. 
 
Dag 6    v 4 t 
Efter frukost vandring i bergen. Sedan 
färd söderut via flera naturreservat i 
bergen där vilda proteor växer. Vi 
anländer till Hermanus och vårt hotell 
Auberge Burgundy. 340 km. 



                                        

 

 
 
Dag 7    v 2 t 
Efter frukost kan vi vandra utefter 
strandpromenaden och se valar och 
blommande pelargoner. Vi fortsätter mot 
De Hoops naturreservat och vårt hotell 
där De Hoop Collection. F M. 150 km. 
 
Dag 8 
Vi kan utforska De Hoopreservatet till fots 
och se mer av kapfloran samt djurlivet 
med bläsbockar och valar. Vi kan vila ut 
vid vår lodge De Hoop Collection. F M 
 
Dag 9    v 3 t 
Vi kan göra en sista tidig aktivitet i De 
Hoop före frukost innan vi far vidare mot 
Paarl. Utefter vägen ser vi troligen 
paradistrana på fälten. Vi anländer till 
exklusiva Babylonstoren Wine Estate med 
trädgårdar och utsökta omgivningar. F. 
230 km. 
 
Dag 10     
Efter frukost kan vi njuta av trädgårdarna 
med guidad visning. Här finns också en 
pool och många andra aktiviteter. Vi kan 
fara upp i de omgivande bergen. 
Babylonstoren Wine Estate. F.

 
 
Dag 11    v 1 t 
Frukost och avkoppling i lodgen. Mot 
kvällen far vi mot flygplatsen i Kapstaden 
för vårt flyg tillbaka mot Europa. F 
 
Dag 12 
Via Amsterdam åter till Sverige. 
 
DATUM: 10-19/9 2022. 
 
INGÅR: Flyg Johannesburg – Upington. 
Nio frukostar (F) fyra middagar (M). 
Svenskspråkig guide. Hyrbil, drivmedel. 
 
INGÅR EJ: Ej specificerade måltider, 
drycker, dricks, internationellt flyg. Ev 
inträden till parker. 
 
MAX gruppstorlek 12 personer. Min 
grupp för att resan skall bli av 6 pers. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 

 

 
De Hoops naturreservat 

 
 
 
 
 
 


