Tränings- och upplevelseresa Sydafrika
Precis som en helt vanlig solresa. Fast med ett rörligare innehåll.

PROGRAM - SYDAFRIKA
Torsdag 21 januari/28 januari

Vi reser från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn/Oslo sen eftermiddag med Turkish Airlines till Istanbul där vi byter plan för
att sedan flyga vidare till Kapstaden.

Fredag (22 januari/29 januari)

Ankomst till Kapstadens flygplats mitt på dagen. Vi blir mötta på flygplatsen och åker direkt ut på en guidad stadsrundtur
som också inkluderar ett besök upp på Taffelberget om vädret tillåter.
Vi åker därefter till vårt hotell och checkar in.
För dem som vill kör vi ett lättare träningspass före middagen.
På kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag på La Boheme. En lokal bistro som är en favorit bland Kapstadenborna.

Lördag (23 januari/30 januari)

23/1 Dagen börjar med frukost på hotellet följt en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrkepass, stavgång/löpning. Dagen
fortsätter med en guidad stadslöptur. Vi springer förbi många historiska landmärken så som Castle of Good Hope, City
Hall, färgglada Bo-Kaap innan vi avslutar i grönskande Company’s Gardens. Gemensam lunch på The Company’s Garden
Resturant. Middag på egen hand.
30/1 Dagen börjar med morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt frukost på hotellet. Därefter en guidad
heldagstur söderut längs Kaphalvön och Chapmans Peak, med stopp på bl a Godahoppsudden och Cape Point.
Vi äter lunch längs med vägen i form av en enklare picknickbox. På vägen tillbaka till Kapstaden åker vi förbi den del av Table
Mountain National Park som heter Silvermine.
Tillsammans beger vi oss ut på ett bergspass (löpning/stavgång) genom delar av reservatet, med möjlighet till ett uppfriskande dopp i sjön. På kvällen samlas vi i receptionen avfärd och gemensam middag på exotiska Gold Restaurant, en restaurang
som bjuder på en måltid med olika Afrikanska specialiteter från hela kontintenten och spännande underhållning.

Söndag (24 januari/31 januari)

24/1 Dagen börjar med frukost på hotellet följt en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning. Därefter åker vi till
vackra Kirstenbosch Botanical Gardens där vi vandrar en av deras många vackra leder. På eftermiddagen slår vi oss ned i gräset
och äter en härlig picknic tillsammans ackompanjerat av en utomhuskonsert som hålls varje söndag i parken. Eftermiddagspass.
Middag på egen hand.
31/1 Dagen börjar med morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet. Gemensam lunch på
hotellet. Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass. Därefter löpning och
stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Middag på egen hand.

Måndag (25 januari/1 februari)

25/1 Dagen börjar med frukost på hotellet följt en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning.
Därefter är det dags att bege sig till Gugulethu som är ett township ca 20 min utanför Kapstadens stadskärna.
Här upplever vi kultur och sevärdheter i form av en guidad löptur/promenad längst gatorna i Gugs. Efter den guidade turen
äter vi en gemensam lunch innan vi åker tillbaka till Kapstaden. Eftermiddagspass.
På kvällen äter vi gemensam middag på Sotano som är en lokal pärla i Moullie Point beläget precis vid havet, underbar utsikt!
1/2 Dagen börjar med morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet.
Gemensam lunch på hotellet. Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass.
Därefter löpning och stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Middag på egen hand.

Tisdag (26 januari/2 februari)

26/2 Dagen börjar med frukost på hotellet följt en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning. Därefter finns
två alternativ på aktiviteter:
1) Hika upp på Lions Head - halvdag. Efter lunch åker vi upp till foten av Lions Head. Därefter vandrar vi gemensamt upp till
dess topp på ca 600 m.ö.h. (väderberoende). I ett bra tempo är denna hike en fysisk ansträngning, men upp kommer alla.
Belöningen på toppen är en fantastisk panoramavy över Kapstaden.
2) Pilates på Stand up Paddle board, SUP, i waterfrontkanalen - halvdag. Kombinationen av pilates och en flytande surfingbräda på en kanal i Waterfrontområdet ger en spännande träningsupplevelse. Här tränar du balans, flexibilitet och styrka
samtidigt som vattnet och stillheten lugnar.
Lunch och middag på egen hand.
2/2 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet. Därefter
samling i lobbyn för avresa till vinlandet och närmare bestämt Franschhoek (ca 1 h med buss). Franschhoek betyder ”franska
hörnet” på Holländska. På plats i Franschhoek möts vi upp av vår lokala vinlandsguide. Här utrustas vi med cyklar för att sedan bege sig ut på en vingårdssafari mellan några av vingårdarna i Franschhoek. Vår guide kommer ta oss mellan tre förutbestämda vingårdar där vi kommer få smaka på en hel del goda viner, samt få ta del av en guidad ”Cellar tour” i en av gårdarnas
vinkällare. Lunch äter vi ute i naturen i form av en enklare picknick.
På eftermiddagen får vi lite tid att bekanta sig med den lilla byn Franschhoek på egen hand innan kvällens gemensamma
middag som serveras på Restaurang ROCA vilken bjuder på läckra smaker inspirerade av medelhavet. Restaurangen är
belägen på den vackra vingården, Dieu Donné.

Onsdag (27 januari/3 februari)

27/1 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet.
Idag åker vi ut mot västkusten, och Langebaan Lagoon där vi får uppleva både natur och djurliv. Här kan du få se strutsar,
flamingos och andra spännande djurarter. Väl framme vid West Coast National Park finns båda tillfälle för bad och löpning
vid lagunen. Gemensam pickniclunch intas på stranden. Eftermiddagspass.
Gemensam middag i V&A Waterfront på Balduccis. De serverar högklassig mat i trevlig miljö.
3/2 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet. Därefter åker
vi ut för ett besök till några av välgörenhetsorganisationen A Reaching Hand´s många projekt i kåkstaden Kayelitsha.
Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass.
Därefter löpning och stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Middag på egen hand.

Torsdag (28 januari/4 februari)

28/1 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet. Därefter packar
vi ner bad- och träningskläder och åker oss till Muizenberg som är Kapstadens surfmecka (ca 45 min). Väl på plats får vi våtdräkt
och surfbräda, för att tillsammans med instruktörer bege oss ut i vattnet. Vattnet är långgrunt med småvågor, perfekt för ny-

börjare! Alternativt strosar man runt i den mysiga staden Kalk Bay. Lunch på egen hand i Kalk Bay. Eftermiddagspass.
Middag på egen hand.
4/2 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet.
Gemensam lunch på hotellet. Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass.
Därefter löpning och stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Middag på egen hand.

Fredag (29 januari/5 februari)

29/1 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet.
Gemensam lunch på hotellet. Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass.
Därefter löpning och stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Ankomst till Kapstadens flygplats för grupp 2, mitt på dagen. Vi blir mötta på flygplatsen och åker direkt ut på en guidad
stadsrundtur som också inkluderar ett besök upp på Taffelberget om vädret tillåter. Vi åker därefter till vårt hotell och checkar in. För dem som vill kör vi ett lättare träningspass före middagen.
På kvällen äter vi en gemensam middag på hotellets restaurang.
5/5 Tidig frukost och utcheckning från hotellet. Därefter transfer till Kapstadens flygplats för vår flight 08.50 till Johannesburg. Ankomst till Johannesburgs flygplats, därefter transfer till Ivory Tree Game Lodge (ca 3 tim). Gemensam lunch
på lodgen på ankomst och därefter incheckning. Vi kör ett träningspass (Yoga/Löpning/Stavgång) innan vi ger oss ut på vår
första gamedrive i skymningen.
Gemensam middag tillbaka på lodgen.

Lördag (30 januari/6 februari)

30/1 Dagen börjar med morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt frukost på hotellet. Därefter en guidad
heldagstur söderut längs Kaphalvön och Chapmans Peak, med stopp på bl a Godahoppsudden och Cape Point.
Vi äter lunch längs med vägen i form av en enklare picknickbox.
På vägen tillbaka till Kapstaden åker vi förbi den del av Table Mountain National Park som heter Silvermine.
Tillsammans beger vi oss ut på ett bergspass (löpning/stavgång) genom delar av reservatet, med möjlighet till ett uppfriskande dopp i sjön. Eftermiddagspass. På kvällen samlas vi i receptionen avfärd och gemensam middag på exotiska Gold
Restaurant, en restaurang som bjuder på en måltid med olika Afrikanska specialiteter från hela kontintenten och spännande
underhållning.
6/2 Game Drive (safari) i gryningen (ca 3 tim), därefter frukost. Under förmiddagen genomför vi träningspass (Yoga/Löpning/Stavgång/dans). Gemensam lunch på lodgen. Träningspass (Yoga/Löpning/Stavgång/fys).
Game Drive (safari) i skymningen (ca 3 tim).
Gemensam avskedsmiddag tillbaka på lodgen.

Söndag (31 januari/7 februari)

31/1 Dagen börjar med en lättare morgonträning t.ex. yoga, styrka, stavgång/löpning följt av frukost på hotellet.
Gemensam lunch på hotellet. Under eftermiddagen erbjuds två olika träningspass på plankan. Ett danspass och ett fyspass.
Därefter löpning och stavgång för att sedan avsluta dagen med ett yogapass.
Middag på egen hand.
7/2 Game Drive (ca 3 tim) och sedan frukost följt av utcheckning och avfärd mot Johannesburg (ca 3 tim).
I Johannesburg stannar gästerna på restaurang Moyo Zoo Lake för en sen lunch. Moyo Zoo Lake är en lugn tillflyktsort från
den kokande storstaden. På dagen erbjuder Moyo en avslappnad miljö, underhållning och en fantastisk buffé. Alla faktorer
bidrar till en exotisk och minnesvärd upplevelse. Vill man köpa med sig lite souvenirer kan man besöka presentshoppen som
ligger på området eller bara slappna av innan det är dags för avfärd mot flygplatsen.

Övrigt

Allt på programmet ingår i resans pris. Kostnad för dryck och middagar på egen hand tillkommer.
Under resan kommer 2-3 föreläsningar att läggas in. Vilka och när meddelas senare.
Träningsprogrammet är preliminärt. Instruktörerna som kommer med på resan är Blossom Tainton Lindquist, Kevin Tainton,
Fredrik Åhman och Sofia Åhman. Träningen är en viktig del i resan och vi kommer se till att den blir så varierad, kul och bra som
möjlig. Vi kommer av praktiska skäl hålla oss till träningsformer som inte kräver redskap (stavar och yogamattor undantaget).
OBS! Barn under 18 år måste ha pass plus personbevis med sig för inresa till Sydafrika.
Programmet är preliminärt och vi reserverar oss för ändringar.

Resfakta:

Flygbolag: Turkish Airlines
Mellanlandning: Istanbul
Inrikesflyg: South African Airways
Bagage: 30 kg incheckat bagage och 8 kg handbagage
21 jan-8 feb
TK1796 21JAN Arlanda-Istanbul 17.20 – 21.45
TK 44 22JAN Istanbul-Kapstaden 01.15 – 12.50
SA316 5FEB Kapstaden-Johannesburg 08.50 – 10.50
TK 43 07FEB Johannesburg-Istanbul 19.45 – 05.20
TK1793 8FEB Istanbul-Arlanda 08.35 – 11-10
Pris per person i dubbelrum: 48600 kr
Pris per person i enkelrum: 57600 kr
28 jan- 8 feb
TK1796 28JAN Arlanda-Istanbul 17.20 – 21.45
TK 44 29JAN Istanbul-Kapstaden 01.15 – 12.50
SA316 5FEB Kapstaden-Johannesburg 08.50 – 10.50
TK 43 7FEB Johannesburg-Istanbul 19.45 – 05.20
TK1793 08FEB Istanbul-Arlanda 08.35 – 11.10
Pris per person i dubbelrum: 38995 kr
Pris per person i enkelrum: 45225 kr
Flyg även från Landvetter och Kastrup.
Turkish Airlines erbjuder flyg direkt till Istanbul även från Landvetter och Kastrup utan extra kostnad. Om du önskar resa från
Landvetter eller Kastrup anger du det i anteckningsrutan för
övriga kommentarer i bokningsprocessen.
Detta ingår i resans pris:
*Flyg Sydafrika t/r med Turkish Airlines via Istanbul
* Inrikesflyg Kapstaden-Johannesburg med South African
Airways
* Boende 9 eller 16 nätter i vald rumskategori
* Samtliga transporter i programmet
* Samtliga gemensamma måltider enligt program
* Samtliga utflykter enligt program
* Samtliga inträden under utflykter och studiebesök
* All träning/föreläsningar
Ingår inte i resans pris:
* Dryck
* Måltider på egen hand enligt program
* Avbeställningsskydd
* Reseförsäkring.

