Arabella

Golf, vin & safari i Sydafrika

Sydafrika erbjuder vacker natur, härligt klimat & fantastiska
golfbanor. Åk med Christoffer Wahlgren till värmen och en
oslagbar totalupplevelse!
Efter att ha sovit bort många av nattens flygtimmar till Kapstaden, kommer vi fram relativt utvilade utan jetlag
(samma tidszon). Smidigare långflygning finns inte!
Resan startar på Devonvale Golf
Estate, beläget mitt i vindistriktet
The Winelands med en knapp kvart
till centrala Stellenbosch och en
halvtimme till Waterfront i Kapstaden.
Den välskötta parkbanan Devonvale
ligger alldeles utanför dörren.
Våra nyrenoverade och smakfullt inredda lägenheter har 1 eller 2 sovrum
(välj själv!), 1-2 badrum, gemensamt
vardagsrum, kök med kyl & frys, terrass, tvättmaskin mm. Ett mycket bra
och praktiskt boende!
Vi fortsätter till safariparken Gond-

wana Game Reserve, ca 5 timmar
från Devonvale. Här finns bl a “The Big
Five” på ett 10.000 hektar stort naturreservat. Här väntar gamedrives i öppna jeepar och inkluderade måltider.
Resan avslutas i kustorten Hermanus
och på centralt belägna The Harbour
Square. Härifrån är det kort gångavstånd till byns alla butiker och restauranger. I närområdet ligger knappa
dussinet vingårdar i Hemel-en-Aarde
(som betyder “himmel på jorden”) och
golfbanorna Hermanus GC och Arabella. Den sistnämnda hamnar alltid
högt på rankinglistor över
Sydafrikas bästa banor.

Prel resedatum: 22/2-6/3 2023
Ca-pris per person: 45.000:Gondwana Game Reserve

Christoffer Wahlgren,
PGA-professional

I resans pris ingår:
l Flyg Kastrup - Kapstaden T&R med 1 byte, inkl flygskatt, resväska & golfbag
l Totalt 10 hotellnätter inkl frukost på Devonvale Estate**** (5 nätter), Gondwana
Game Reserve***** (2 nätter inkl helpension) och Harbour Square**** (3 nätter)
l 5 greenfees på Devonvale x 2, Erinvale x 1 Hermanus x 1 och Arabella x 1
l Besök på ett flertal vingårdar bl a i Hemel-en-Aarde, på Vergelegen och Ernie Els
Wines (inkl vinprovning)
l Utflykter till Kapstaden och linbana upp på Table Mountain (väderberoende)
l Flera gamedrives (djurskådning i öppen jeep) under de 2 dygnen på Gondwana.
Här ingår samtliga måltider.
l Gemensamma busstransporter mellan flygplats, hotell, golfbanor och vingårdar
l Dricks till bagagebärare, busschaufför, safari-rangers, guider (mycket smidigt!)

Devonvale

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 12.500 kr.
Maila en prel-anmälan till cw@pgasweden.golf. Eller kontakta Time Travel direkt
för att veta mer om resmålet. I sommar väntar en bindande anmälan då alla betalar en deposition på 5.000 kr/pers (ej återbetalningsbar).

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

