
	

	

 
RESEFÖRSLAG, 16 – 23 Februari 2019 
 
DAG 1 (16 Februari) 
Landa i Johannesburg, hämta ut hyrbil och kör norrut mot Graceland Eco Retreat. Vägen går till en början 
genom utkanten av storstäderna Johannesburg och Pretoria. När ni lämnat Pretoria blir omgivningarna 
mer och mer lantliga, och ni kör över grässlätter med buskliknande vegetation och en och annan acacia. 
Det finns gott om macker längs vägen där ni kan stanna för att sträcka på benen, gå på toaletten och köpa 
något att äta. När ni lämnar Polokwane kör ni genom mindre och mindre byar (här kan det vara både kor, 
getter och människor på vägen) och känner verkligen att ni har kommit till Afrika.  
 
På Graceland välkomnar svenske Anders er till sitt lilla paradis. Beroende på tid har ni kanske möjlighet 
att göra en kortare vandring i naturreservatet, där det finns både antiloper och giraff. Ni bor bekvämt i 
vackert inredda Kudu Chalet, och bjuds på en härlig välkomstmiddag på kvällen. 
 
Transport: ca 35 mil 
Boende: Graceland Eco Retreat http://gracelandeco.co.za/  
Måltider: Middag 
 
 

  

	



	

 
 
 
 
DAG 2 (17 Februari) 
Idag får ni besöka en av de närliggande byarna tillsammans med en lokalguide. Detta är inte en tillrättalagd 
upplevelse, utan ni deltar i de aktiviteter som pågår. Kanske är det en fotbollsmatch på gång, eller ett 
bröllop, kanske får ni hjälpa till att hämta vatten eller driva getterna till betet. Ni besöker också en sangoma 
(traditionell läkare) och får prova på byns husmanskost (vild spenat, bönor, majsmjölsgröt samt en del 
exotiska saker som komage och kycklingfötter – men det är absolut inget ät-tvång).  
 
På eftermiddagen kan ni välja mellan flera olika aktiviteter som tex en fågelskådning eller vandring. Eller 
så kanske poolen lockar! 
 
Transport: några mil 
Boende: Graceland Eco Retreat 
Måltider: Frukost och middag (plus provsmakning av husmanskost i byn) 
Aktivitet: Bybesök 
 

 
 

 
  



	

 
 
 
DAG 3 (18 Februari) 
Idag checkar ni ut från Graceland och ställer in siktet på Panoramarutten. Där inlandets högplatå (på ca 
2,000m) stupar ner i de tropiska lågländerna har en fantastisk kanjon skapats. Blyde River Canyon anses 
vara världens tredje största (efter Grand Canyon och Fish River Canyon). Längs med vägen finns många 
vackra ställen att stanna och njuta av utsikt och vacker natur, tex Three Rondavels, Borkes Luck Potholes 
och Gods Window. I närheten av Graskop (där ni bor över natten) finns också en nyöppnad ”hiss” med 
stora glasfönster där man kan åka ner till botten av klippväggen. 
 
Ni övernattar i den lilla staden Graskop, där det finns massor av små marknader och souveniraffärer och 
där man är känd för sina goda pannkakor (ett arv från invandringen från Holland). 
 
Transport: ca 25 mil 
Boende: Graskop Hotel http://www.graskophotel.co.za/  
Måltider: Frukost  

 
 
DAG 4 (19 Februari) 
Idag bär det av till det lilla kungadömet Swaziland. Detta är ett helt självständigt land, så ha passen redo 
för gränsövergången. När Sydafrikanska unionen skapades (genom sammanslagning av de Brittiska 
kolonierna Cape Colony och Natal samt Boer-republikerna Sydafrikanska republiken och Oranjefristaten) 
blev både Swaziland och Lesotho Brittiska protektorat. Dessa länder vann sedan sin självständighet på 
1960-talet. Här har alltså Apartheid aldrig existerat! 
 
Ni kommer besöka den västliga delen av landet, som ligger i ett bergsområde med böljande kullar och 
gröna dalar. Lodgen Mountain Inn har en milsvid utsikt över Ezulwinidalen (solens dal). 
 
Transport: ca 25 mil 
Boende: Mountain Inn http://mountaininn.sz/en/  
Måltider: Frukost  

 



	

 
 
 

DAG 5 (20 Februari) 
Idag har ni tid att utforska Mbabane med omnejd. Staden är ganska trist, och behöver inte mycket tid. 
Däremot är Ezulwinidalen full av intressanta resmål. Jag rekommenderar definitivt ett besök till den lilla 
handelsstationen Swazi Candles Centre (se länk nedan): här finns ett antal fina affärer som säljer hantverk 
av olika slag. De flesta drivs av kvinnokooperativ, och är en mycket viktig inkomstkälla för familjer i området. 
 
För en aktiv dag, åk till Mlilwane Wildlife Sanctuary, där man kan vandra eller cykla mountainbike i vacker 
natur omgiven av vilda djur som tex zebra och antiloper.  
 
I Mantenga kan man också vandra, och här finns även ett kulturmuseum. Visserligen ganska iordningställt, 
men trots detta ett intressant sätt att lära sig mer om Swazifolkets kultur. 
 
http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/attractions/the_attraction.asp?AttractionsID=24  
https://biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2 
http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/attractions/the_attraction.asp?AttractionsID=18  

 

 
 
Transport: beroende på vart ni väljer att åka, men allt ligger inom en ganska liten radie 
Boende: Mountain Inn 
Måltider: Frukost  

 
DAG 6 (21 Februari) 
Dags att åka till storstaden! Det blir en transportdag idag, men startar ni hyfsat tidigt bör ni hinna fram 
innan rusningstrafiken börjar. Det finns många ställen att bo på, men vi rekommenderar Rosebank pga 
det centrala läget med närhet till affärer, restaurangen och transport (tex Röda Bussarna, som utgår 
härifrån). 
 
Jag rekommenderar två olika hotell med lite olika karaktär. Holiday Inn Rosebank ligger mitt i 
shoppnigcentret, så ni kan lätt promenera ut till restauranger och affärer (samt den populära African Craft 
Market). Clico å andra sidan ligger en bit ifrån, och här får man ett annat lugn i den vackra trädgården.  
 
Transport: ca 40 mil 
Boende: http://hi-rosebank.co.za ELLER http://clico.co.za  
Måltider: Frukost  
 

  



	

 
 
 
DAG 7 (22 Februari) 
Idag har ni en hel dag att utforska Johannesburg. Jag föreslår de Röda Bussarna (biljett ej inkluderad i 
resan eftersom det är lättare för er att lösa på plats), med följande program: 
 
Njut av resan genom de norra förorterna (gröna linjen), och hoppa sedan av vid Constitution Hill. Det gamla 
fängelset (där tex Gandhi och Mandela bägge har suttit fängslade) har utan mycket modifikation gjorts om 
till museum. Det är en gripande upplevelse att gå in i cellerna, där man fortfarande kan se inristningar 
gjorda av fångar. Titta också in i Konstitutionsdomstolen, som delvis byggts av tegel från det gamla 
fängelset (en symbol över hur Sydafrika har skapat en demokrati ur resterna av en av världens mest 
förtryckande regimer). Är domstolen inte i sittning kan man även gå in i rätts-salen. Här finns också en fin 
samling modern Sydafrikansk konst. 
 
Hoppa på Röda Linjen, och kliv av vid Carlton Centre. Här kan man ta hissen upp i en av Afrikas högsta 
byggnader och få en fantastisk 360 graders vy över centrala Johannesburg. Fortsätt till Gold Reef City, 
där ni kan byta till en förlängning till Soweto. Detta är en mycket informativ tur där man får se mycket av 
Soweto som tar drygt 2 timmar. 
 
Nästa stopp är Apartheidmuseet, som är väl värt ett besök om man vill fördjupa sig i denna del av 
Sydafrikas historia. Det är stort, och mycket att ta in men verkligen ett bra museum. 
 
Vid det här laget är ni nog ganska möra, så jag rekommenderar att åka direkt tillbaka till Rosebank och 
kanske slappa vid poolen ett tag. Det finns många bra restauranger att välja mellan, och jag ger gärna 
rekommendationer baserat på er smak. 
 
Transport: 
Boende: Holiday Inn Rosebank ELLER Clico 
Måltider: Frukost  
 
DAG 8 (23 Februari) 
Idag är det lördag, och trots att det inte är marknad (den är på söndagar) är det livligt i Maboneng. Här 
möter ni upp med er guide som ska ta er på en spännande vandring i området med fokus på Street Art. 
Genom konsten, som är allt från vad kan tyckas vara klotter till jättekonstverk som täcker hela väggar, 
kommer ni lära er mycket om det sociala situationen här i downtown. Avsluta med en trevlig lunch på 
någon av de mysiga restaurangerna i Maboneng. 
 
Jag försöker ordna en sen utcheckning, men om det inte funkar så kan ni förvara bagaget på hotellet och 
hämta det innan ni åker till flygplatsen. 
 
Transport: några mil (till Maboneng, och sedan till flygplatsen) 
Boende: hemresa på kvällen 
Måltider: Frukost  
 

 
 
 



	

	 	
 
 
 
  KOSTNAD:   R 8,750 per person (tillägg för Clico: R1,000 pp) 

 
R1,000 per person deposition för att bekräfta bokningar, återstoden 45 dagar 
innan avresa 

 
INKLUDERAR:  Boende per program 
   Alla frukostar 
   2 middagar (Graceland) 
   Bybesök samt Graffitti-tur 
   Hjälp med bokningar av valfria aktiviteter och restauranger 
   Kartor, vägbeskrivning och information om valfria aktiviteter 
 
EXKLUDERAR: Flyg (internationellt och inrikes) 
   Hyrbil 
   Valfria aktiviteter (samt inträden) 
   Dryck  
   Personlig utgifter och dricks 
 

 


