
Resedatum: 2-15:e jan 2019

Ca-pris per person: 45.000:-

För mer information:   www.timetravel.se   |   info@timetravel.se   |   0431-36 80 36

Sydafrika erbjuder vacker natur, härligt klimat & fantastiska 
golfbanor. Frazze & Ringenäs GK upprepar succéresan och 
njuter av paradiset på jorden precis efter Nyår!

Pinnacle Point

Montagu, Fancourt

I resans pris ingår: 
l Flyg Kastrup-Kapstaden T&R (med ett byte), inkl flygskatt, resväska & golfbag
l Gemensamma busstransporter med egen chaufför mellan flygplats, hotell, 

golfbanor och vingårdar
l Totalt 11 nätter inkl frukost på Radisson Red Cape Town**** (3 nätter), Protea 

Knysna Quays**** (3 nätter), Gondwana Game Reserve**** (2 nätter inkl helpen-
sion & djurskådning i öppen jeep) och Fancourt***** (3 nätter)

l 6 golfrundor på Atlantic Beach, Pezula, Simola, Pinnacle Point (inkl golfbil), Out-
eniqua och Montagu (de två sista på Fancourt)

l Vingårdsbesök med vinprovning (bl a Ernie Els Wines)

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 9.500 kr. Frivilliga tillägg: 
avbeställningsskydd 500:-. Vi erbjuder även ett urval av olika utflykter på en “ledig 
dag” i Kapstaden: välj mellan båttur till Robben Island, buss till Godahoppsudden, 
extra golfrunda, extra vingårdsbesök, shopping mm.
Kontakta Peter Franzén på peter@birdies.se eller 0708-58 44 34 för att boka 
plats eller veta mer om resan. I samband med anmälan betalas en deposition på 
5.000 kr/pers (ej återbetalningsbar).

Golf, vin & safari i Sydafrika - igen!

Gondwana

Intresseanmälan senast 1:e nov!

Simola

Efter ett relativt behagligt natt-
flyg, där vi sover bort många av flyg- 
timmarna, mjukstartar resan i Kap-
staden och nybyggda Radisson Red 
Cape Town. Bättre läge i Waterfront 
(marinan) finns inte! Golf, utflykter, 
god mat och shopping står på pro-
grammet de första dagarna.

Vi tar bussen längs vackra Garden 
Route till kuststaden Knysna. Här 
bor vi mitt i den mysiga marinan och 
har nära till två mycket läckra golf-
banor (Pezula och Simola).

På Gondwana Game Reserve 
lämnar vi golfbagarna i bussen och 
följer de vilda djuren på nära håll 
från öppna jeepar. Bushliknande 

men välutrustade lodger ger en 
exotisk känsla. Här ingår samtliga 
måltider.

På väg till sista anhalt (Fancourt) 
spelar vi Pinnacle Point, en av 
världens mest spektakulära golf-
banor. Mycket hög wow-faktor!

Lyxiga Fancourt, som är något av 
golfarnas paradis på jorden, avslutar 
denna magiska resa. Vi spelar både 
Outeniqua & Montagu som ligger 
alldeles utanför
dörren. 

Välkomna! 

Peter Franzén,
Ringenäs GK


