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Vår resa till Sydafrika 14.1. - 9.2. 2015 
Gunvor och Tom Ryynänen 

 
En del av utbytet av och ivern inför en resa byggs ju upp i förväg, vid planeringen. Som pensionär 
har man tid och kanske också större behov av att förbereda program och övernattningar – av 
bekvämlighetsskäl. Tidspillan på platsen och små missräkningar kan undvikas tack vare all Internet 
service, som nu finns tillgänglig. Personer vi mail-kontaktat visar sig, då vi sedan träffas, oftast 
motsvara de förväntningar vi ställt på dem. Men, ett personligt mottagande, t.ex. av värdinnan för 
ett guest-house, ger ju så mycket mer än vad man sett på nätet.  
Den här resan på fyra veckor planerade vi alltså långt i förväg och vi gladdes över att bokningarna 
sedan visade sig lyckade och att resan dessutom fylldes upp av så mycket oförväntat som ger en 
extra dimension åt upplevelserna. 
 
Lite utmanande är flygresans längd, ca 5 + 11 timmar, via London. Utmaningen känns större med 
åren, men vill man besöka tropiska eller annars ”exotiska” länder så får man lov att sitta inklämd i 
sin flygstol lite längre – och besväret går snabbt över:  Gunvor (min fru) skriver om ”den irländska 
tanten som hade platsen vid gången och snorade och hostade, med en vinterjacka på sig. Hon måste 
ju väckas då vi ville räta på benen. Över Sahara... höjd just nu bara 9750 meter, hastighet 887 km i 
timmen (motvind) och sju timmar kvar ännu!” 
 
 
 

  
 
British Airways´ plan landade enligt tidtabell på Cape Towns flygfält på torsdag förmiddag. Denhär 
gången hade vi en kappsäck med oss och den släpade vi med till MyCiti bussens terminal strax intill 
ankomsthallen – modernt system med kort som laddas och effektivt bussnätverk. Snabbt närmade vi 
oss Green Point och Nadine tog hjärtligt emot oss på Wilton Manor. Hyggligt att ordna rummet, 
med egen ingång och terrass, åt oss flera timmar tidigare än avtalat. Det var dags för en liten privat 
välkomstcognac på rummet men också en nypressad fruktjuice i den lilla öppna matsalen med 
mycket imponerande afrikansk konst. 
 
På en bilutfärd med guide på eftermiddagen fick vi lämpligt en första orientering i Cape Towns 
centrala delar. Redan vid hissen upp till Table Mountain hade vi en utomordentlig utsikt över stan 
och ut mot hamnen och havet, men vi visste att linbanan var stängd för det blåste så att håret stod 
rakt ut. Efter dalsänkan intill kom vi upp till Signal Hill, där det skjuts salut kl. 12 dagligen. Man 
har också hedrat Nelson Mandela med ett stjärnformat monument gjort av metallstängseldelar från 
Robben Island, där han hölls inspärrad många år. En del av turen blev en introduktion för en ny 
visit, såsom Waterfront och Sea Point, men centrum med Parlamentet, gamla slottet och City Hall 
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etc. liksom de pittoreska malajiska kvarteren (från slavtiden) behövde vi inte återvända till. 
 
Vid Main Road i Green Point tackade vi guiden och slank in på Hussar Grill. Vi hade hunnit bli 
urhungriga och fick njuta av en saftig, mör biff och ett väldigt gott rödvin. Vi hade kommit till 
vinlandet och maten var likaså billig! Efter en promenad till Wilton Manor somnade vi ovaggade, 
trötta efter flygresan – men dock samma tidszon. 
 
Efter en god breakfast (bacon, frukter...) försökte vi få kontakt med Stefan och det lyckades till slut. 
Han med sällskap hade kommit fram och de skulle starta redan följande dag sin seglats över 
Atlanten med båten ”EverAfter”. Vi skulle träffas på kvällen på Royal Yacht Club. Vi hade gott om 
tid och promenerade till Waterfront, fullt av lokala och turister. Calamares, shrimps och öl för oss 
två + aromrik espresso blev under 20 euro på Quay Four vid hamnbassängen. 
 
Området är stort med krogar, showarena, nöjespark, segelfartyg och sightseeingbåtar och tusentals 
mänskor. Plötsligt kom så Stefan och hela sällskapet rakt emot oss och vi åkte till segelklubben där 
vi fick träffa ytterligare en i gruppen som jobbade med resans förberedelser, tills vi alla gick till den 
enkla men omtyckta fiskrestaurangen ”Panama Jack”.  Gott vin och roligt sällskap gjorde att 
kvällen gick snabbt och det var så dags att önska dem lycklig seglats – via Sta Helena till Brasilien. 
 

 
 
 
Själva flög vi efter en lugn morgon till Port Elizabeth och med en liten hyrbil körde vi kustvägen 
mot Dungbeetle Lodge, ca 40 km NO om stan. Vi blev hjärtligt välkomnade av Etta och Derek. I 
vårt rymliga rum var allt så genomtänkt och smakfullt som vi sällan upplevt. 
 
På balkongen hade vi utsikt över Sunday River strax nedanför och mot ökenvallar på andra sidan 
vattnet – det lockade till en simtur. Byn intill de bättre strandvillorna var ganska enkel, men på en 
rustik krog i byn fick vi kött och vin för en struntsumma och pratade bort en stund. 
 
Etta och hennes mörkhyade hjälpredor hade dukat fram en riklig och god frukost på terrassen. Hon 
berättade om sin bakgrund i (det forna) Rhodesia och andra skeden, som Derek lite berört tidigare. 
Själv hade Derek ett långt förflutet som bankman i London City, men lämnade så en dag banken 
bakom sig och kom med båt till Sydafrika och studerade djur och blev småningom ”ranger” liksom 
Etta, som han träffat. 
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Vi fick närmare anvisningar hur vi skulle köra till Schotia Game Reserve på eftermiddagen. Före det 
åkte vi ca 10 km längs en liten sandväg till Sunday Rivers mynning, där höga sanddyner kantade 
floden och småbåtar förde fiskare till de rätta fiskeställena. Sand så långt ögat nådde och sedan 
Indiska oceanen framför oss. 
 
Schotia är ett ”mindre” privat djurreservat, som omfattar ca 7000 hektar vildmark strax intill Addo 
National Park, dit vi skulle bege oss följande dag. Vi hade reserverat safarituren på Schotias område 
då Etta berättat i förväg att ägaren Mr. Bean är en seriös djurvän som upprätthåller, i sjätte 
generationen det äldsta reservatet i Eastern Cape. Onödig lyx råder inte här, men Donovan tog oss 
och ett par tyskar och ett annat, koreanskt par på en informativ 5 timmars tur med sin öppna jeep. 
 
Utom elefanter, hjortdjur och lejon hade vi turen att se både flodhäst, noshörning och buffel. 
Dessutom fick vi se en elefantunge som fötts dagen innan. Djuren rör sig alla fritt, men följs ju med 
av flere rangers som jobbar här. På kvällen bjöds alla gäster som samlats i Schotias stora, öppna 
”lapa” inhägnad där en braai preparerades över öppen eld. En fin, medryckande stämning spred sig 
inom gruppen och den traditionella maten smakade förträffligt. I mörkret körde vi sedan till 
Dungbeetle lodge. I dessa delar av Eastern Cape händer sällan något oväntat på vägarna. 
 

 
 
 
 
Etta är fullt utbildad ranger och efter morgonmålet åkte vi tre och det koreanska paret iväg till Addo 
Elephant Park som ligger alldeles nära, men sträcker sig över 300 000 hektar norrut plus också i en 
kil till havet där valar kan ses under vår höst. Hundratals elefanter samlade sig vid vattenhål och 
marscherade sedan iväg i sluten tropp förbi oss. Etta kunde underhålla oss med många berättelser   
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om både elefanter och andra djur, men också hur allt fungerar.  Problem finns med bl.a. tjuvskyttar 
och andra som skadar djuren. Noshörningen ovan hade sövts med drogvapen och banditerna hade 
sågat av hornen på den. De växer ut på nytt, men mycket långsamt. Vi såg också dyngbaggen, 
dungbeetle, på vägen medan den rullade på sin stora dyngboll med bakbenen. Den stannar sedan, 
kliver upp på bollen och kollar riktningen innan den fortsätter i kurs. 
 
Vid ett litet kvällsmål med det koreanska paret sades något på spanska och det visade sig att 
koreanen (Park) var lärare i spanska vid någon högskola i Söul och han var så väldigt glad att få tala 
spanska plötsligt i Lodgen. Efter dessa safaris, som vi ärligt uppskattade, hade vi ett par dagar kvar 
innan vi tänkt köra västerut. Vi frågade råd av värdparet om olika golfbanor i närheten, som vi läst 
något om men inte visste var vi kunde låna klubbor, dessutom för en vänsterhänt. Etta hjälpte oss 
och slutligen blev det banan Royal Golf Club i Port Alfred, nära 90 km österut, en links bana där det 
också blåste ordentligt, men utsikten över havet var imponerande. Däremot såg vi inte numror på 
utslagsplatserna så det blev lite extra att gå uppför backar tillbaka. Vi åt hake, fisk och vittvin före 
avfärden ”hem” och det var dags att planera resan längs kusten västerut till Knysna. Före avresan 
följande morgon pratade vi ännu en god stund med Derek, Etta och Colette som kommit från Joburg 
och det kändes nästan vemodigt att skiljas då vi trivts så bra. 
 
Vi kom snart in på ”Garden Route”, den berömda vägsträckan västerom Port Elizabeth och ända till 
George i Western Cape – visst är naturen vacker och vyerna över havet! Vi valde att köra snabbt de 
nära 300 kilometrarna till Plettenburg och Knysna, med tanke på att vi skulle åka långsamt etappvis 
tillbaka mot Port Elizabeth ett par veckor senare. Vägarna är i ypperligt skick åtminstone i dessa 
delar av landet och folk kör rätt så snällt. Vi hade GPS och en karta som förde oss till Knysna och 
via SPAR-butiken (!) till Robert Desfontaines´ hem ”Two Angels” där vi sedan bodde i en vecka. 
 
Robert tog väl emot oss i sitt stora ombyggda hus precis vid vattnet, inte långt från The Heads som 
förbinder den stora Knysnabukten med havet. Tidvattnet växlar så att vi kunde simma direkt från 
husets stentrappa vid trädgården vid högvatten (ca 2 m) och promenera på ”botten” vid ebb. Från 
vår terrass hade vi utsikt inåt bukten (lagunen) mot Leisure Island och stan samt motsatta stranden 
som är naturskyddsområde – dock med 3-4 miljonärsbostäder. Vi åkte upp till den höga Heads-
klippan med härlig utsikt över Indiska oceanen. Vi kände oss verkligt nöjda och glada. Här i 
Roberts stora kök skulle vi också kocka några gånger, men mysiga krogar i den pittoreska lilla stan 
och på dess öar lockade oss också. Ostronodlingen i kommersiell skala hade tagit slut, men 
krogarna hade gott om ostron och ett flertal skaldjur och seafood. 
 
 



5 
 
 
Knysna har också en Waterfront men mindre och mysigare än i Cape Town. Vi åt en ypperlig  

portion seafood och tittade i handicraft shopparna med 
så mycket konstnärliga föremål. Ett ypperligt franskt 
bageri Il de Pain serverar perfekt espresso med söta och 
salta bakverk. Gunvor var duktig att skriva vykort som 
postades. På den öppna handicraft marknaden trängdes 
folkliga säljstånd med mörka män och kvinnor från 
olika delar av Sydafrika, men också från flere av 
grannländerna. Jo, vi köpte några miniatyrdjur av 
telefontråd och pärlor samt träskålar. Värdinnan     på 
en stor artshop, fylld av konstnärliga, högklassiga 
fåglar i keramik och trä, lockade oss att köpa en 
Guineafowl. Programmet följande dag började förstås 
på vår balkong med en god egen frukost, men snart bar 
det av österut, till lördagsmarknad i Sedgefield, med 
mera handicraft och kläder för barnbarnen. 
 
 
I George vände vi av norrut mot Oudtshoorn i det 
bergiga inlandet. En jämn och fin väg förde oss i många 
täta kurvor över ett pass till ”strutsstaden” Oudtshoorn. 
Vid Queens Hotel åt vi en bit och köpte agater och 
pärlor för Gunvor innan vi åkte till en av de bästa 

strutsfarmarna, där det också bedrivs forskning och uppfödning av dessa nyckfulla djur, som vi 
kunde se i olika inhägnader enligt ålder och kön. En struts gav nackmassage åt Tom, en annan valde 
Gunvor att rida på (ca 2 m). Vi lärde oss rätt mycket om strutsar och deras präktiga ägg. Två 
urblåsta, handmålade ägg fördes sedan hem till barnbarnen. På återvägen stannade vi och åt kingclip 
fisk i Wilderness, som samlar unga jetsets och backpackers vid beachen och krogarna. 
 
På Thesen Island i Knysna blev det en god strutsbiff på restaurant Sirocco och följande dag lite 
ostron på en båtfärd i lagunen och ut mot havet. Vad är Sydafrika utan golf? Kring Knysna finns tre 
banor, väletablerade klubbar rättare sagt, men 
förmånliga, liksom mat och dryck. Vi spelade 9 hål, 
men nog var det varmt, hett den dagen. Vi hade 
också tid att bara njuta av havet och trädgården med 
så mycket blommor, samt eget vin med tilltugg. 
Ytterligare en kväll på krog slutade med att vi blev 
av med bilens alla 4 kapslar på hjulen. Detta måste 
ha skett på parkeringen, men vi märkte skadan först 
senare. En pratstund med Robert om hans hem, 
familj i Joburg och hans bakgrund förstärkte den 
personliga känslan av Two Angels kvällen före 
avfärd. De glada, runda hjälpredorna var glada över 
lite kläder vi lämnade efter oss. 
 
Stormsriver är bland den mest imponerande natur 
man kan se och en av höjdpunkterna längs Garden 
Route, ja redan Nature Valley vid kustvägen 
förbereder den annalkande besökaren med hisnande 
vyer av flodraviner och tropiska branta sluttningar. 
Bloukrans Bridge är bland världens högsta 
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hängbroar med sitt berömda (högsta) Benjihopp. Tyvärr regnade det. Vi hade inte tänkt hoppa och 
fotona blev inte så bra. 
 

 
 
 

 
 
 
Två nätter sov vi på At the Woods Guest House, som var hemtrevligt med en god frukost. Vi fick 
alla de upplysningar vi behövde och åkte ca 10 km ned till flodmynningen vid kusten. Vägen gick 
till en början genom planterad tallskog, där en del ungträds genfel gett höga lustiga toppar, som 
påminde om Orinocoskogens liknande. Snart nog följde vägen den branta ravinen och det bar nedåt 
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i snäva kurvor i Tsitsikamma National Park, tills havet låg framför oss Det blåste så kraftigt att 
ingen båtfärd upp längs floden kunde göras. Den forsar fram mellan ett par hundra meter höga 
klippor och en stig ledde fram till den hängbro som spänts över floden för fotvandrare. 
Ravinlandskapet och frodigheten omkring är häpnadsväckande längs hela den ca 2km långa stigen 
med havet på yttre sidan. Längre borta växer yellow-wood träd, det äldsta ca 1000 år gammalt. Rätt 
så gammal är också krogen Rafters, där vi efter återkomsten till Stormsriver Village åt lokal 
välkryddad ”hugenottstuvning” och träffade ett tyskt par som följde oss vid Stormsriver. Ett par 
timmars strömavbrott drabbade oss än en gång på kvällen. Ransonering av el pågår i stora delar av 
landet. 
 
Här kan man säga att Garden Route tar slut och vi fortsatte österut mot Jeffrey´s Bay, där Aston 
Woods väntade oss, invid Paradise beach. Shelley välkomnade oss till villan byggd i trä och vi fick 
ett mysigt rum med balkong där vi kunde sitta och se på havet nedanför, som rullade in mot 
sandstranden, för det blåste ordentligt. 
 
 

  
 
 
Vi var ivriga att ta oss till stranden, men sanden yrde så vi måste skydda ögonen. Det blev inget 
dopp den dagen. Vi gjorde en tur till centrum av Jeffrey´s Bay och lite uppköp. Här gick vägen intill 
verkligt enkla men stora townships (”slumområden”). Mot kvällen hörde vi oss för om restauranger 
nära gästhuset och vi valde ”Walskipper”. Träborden låg utsatta i sanden och emaljfat och -muggar 
lades fram samt rikligt med angelfisk och prawns. Första gången jag dricker vittvin ur plåtmugg. 
 
Morgonen ljusnade med svag vind och nu var det dags att ta sig ett dopp i havet och en lång 
promenad över en grund kanal till Paradise beach. –Några få mänskor syntes men inte surfare, 
snarare lokala fiskare och jobbare som skulle börja muddra sand ur kanalen till insjön med stora 
maskiner. En mängd snäckor och ostronskal låg längs stranden. 
 
Vi pratade en stund med Shelleys man, som nyligen kommit hem efter en segling från Brasilien via 
Sta Helena (liksom Stefan & Co, i motsatt riktning). Han kollade om det skulle finnas 
vänsterklubbor för en golfrunda i St.Francis, men nej. Han hade gärna lånat sina egna högerhänta. 
Vi åkte i alla fall till St. Francis Bay, där det byggts miljonärsvillor i klungor längs de välskötta 
kanalerna. Kontrasten var enorm mot de townships som låg på vägen.  Drygt halva Sydafrikaresan 
hade gått under dessa lugna dagar i Aston Woods. Synd att det igen blåste mera, men vi njöt ändå av 
dagarna vid den nästan tomma playan och oceanen. En annan strandkrog serverade bacalao, sole 
och mera vin näst sista kvällen. Det blev dags att planera resan vidare till Port Elizabeth, där vi 
skulle lämna bort bilen och sedan stanna ett par nätter vid ett guest-house invid strandpromenaden.  
 
Ännu fick vi en god frukost med bacon, egg, juice, bröd etc., som Shelley och hennes hjälpreda 
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lagat, innan vi sade farväl till värdparet och ställde in GPS och bilnosen mot flygfältet. Bilens stulna 
hjulkapslar blev inte dyra och resten av bilklareringen gick fort. En taxi förde oss till First Avenue 
Lodge, där vi fick ett stort, ljust rum med balkong mot havet och strandpromenaden i Port 
Elizabeth. Vi lade in vårt bagage på rummet och gick ned till strandvägen, där något var på gång. 
 

 
 
Det visade sig att en väldigt omfattande cykeltävling ”Herald” pågick och de första av 2370  
deltagare väntades i mål av stora skaror åskådare som hejade – vilken iver! Där invid ”Boardwalk” 
rådde trängsel och trafiken var avstängd. När nu detta klarnat för oss mellan alla cyklar och 
mänskor, gick vi in genom den ”Disney-lika” porten till Boardwalk som är ett mellanting mellan 
shoppingmall och nöjespark. Här tävlar restauranger, shoppar, springbrunnar, casino och hotellens 
konferenslokaler om de välmåendes uppmärksamhet och pengar. Vi hade anledning att återkomma, 
men efter en god espresso på det gamla Beach Hotel, som är inklämt mellan jätteanläggningen och 
gatan upp till vår Lodge, ordnade den tjänstvillige Weston i receptionen en bekant taxi som visade 
oss lite av stadens monumentala sevärdheter. På kvällen drev hungern oss till en stämningsfull krog 
i Boardwalk och en av ägarna som kom med vinflaskan liknade Alex Stubb så mycket att vi måste 
fota honom och be att han kollar på Internet om han delar vår åsikt. 
 
Flera telefonsamtal på kvällen gav resultat: Lloyd Edwards lovade ta oss ut till pingvinön St. Croix 
och sade att han gick med på att föra oss för att Tom var så envis. Vi träffades på morgonen på 
Yacht Club och gick ombord på Lloyds stora arbetsbåt. Vinden bara ökade och krabbsjö mötte oss i 
Algoa Bay på den över 8 km långa sjöfärden. Lloyd är inte bara turistguide på ”Raggy Charters” 
utan fågelforskare medan hans fru doktorerat om valar – som vi tyvärr inte såg denhär tiden på året.  
Hundratals små afrikanska pingviner väntade på oss när vi kom till läsidan av ön som de 
”vitfärgat”. Uppe mellan klipporna ligger ett litet hus där paret Edwards tillbringat många nätter vid 
kläckningstid. Vågorna slog ordentligt i båten på återfärden och regnet ökade.  
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Vi pratade med Lloyd om Sydafrika och hans tidigare jobb som specialagent för Nelson Mandela, 
om politiken och senare vid lunchen också om hans studievisit till Nord-Norge. Restaurangen 
serverade riktigt god färsk fisk och Lloyd skjutsade oss tillbaka till vår lodge i regnet. Nästa morgon 
önskade lodgens ägarinna oss välkomna tillbaka (hon har en annan apartment intill) och vi fick 
samma taxichaufför Alec att köra oss till flygfältet då det var dags för sista etappen på Sydafrika 
resan. 
 
Turbojeten landade på Cape Towns flygfält och väl i terminalen gick vi till Myciti bussen som efter 
byte förde oss till Seapoint, där vi bokat ett rum med terrass på ett litet designhotell Cascades on 
the Promenade. Allt var i raka grå och svarta linjer och elektroniska kontroller styrde jalousier, TV, 
AC osv. Ett kvarter längre ner kom vi till strandpromenaden som följer havet flera kilometer. Där 
ligger också restaurangen Perla som såg inbjudande ut men var fullsatt. Efter Kingclip fisk på 
hotellet ringde Tom ännu till en svensk guide, hemma från Finland. Hon var mammaledig och 
lovade kontakta Kenneth istället. Då jag skulle börja stava mitt släktnamn. sade hon att det har hon 
redan uppfattat, då hennes mor också hette Ryynänen! Kenneth bekräftade sedan för en dag senare. 
 

 
 
Det var skönt att ta det lugnt på hotellet och igen äta en god frukost. Ändå hann vi med både 
Waterfront och Table Mountain senare på dagen. Myciti buss 107 går till Waterfront. Kaffe och bröd 
på cafeet Bavarian smakade bra ute på ena udden. Intill hittade vi en Artshop med enorma träfigurer 
av ironwood. Strutsägg, telefontrådsfigurer, T-shirts etc. resulterade i några gåvoköp. Vädret var 
soligt och fint så vi kunde nu åka upp i kabelvagnen till Table Mountains topp. Visst var utsikten 
imponerande redan från vagnen som tog nära 30 personer och roterar sakta så alla kan se både upp 
och ner. Det var rätt kyligt där uppe och vi gjorde ingen långpromenad utan fotade och åkte snart 
ned igen. Nu strejkade bussarna men vi lyckades få en taxi i bästa rusningstid. 
 
Vi hann fixa en halv dags vingårdsresa till Stellenbosch för fredag och äta utsökt god fisk på Perla 
innan det sedan blev två timmars elavbrott (igen) på hotellet. Före nio på torsdag morgon kom 
Kenneth och avhämtade oss för färden till Godahoppsudden. Två svenska damer, Ulla och dotten 
Carita fanns redan i van-bilen.Vi åkte längs östra kusten via Kalk Bay (där vänner bott) och 
stannade vid en vacker liten beach för en barfotapromenad och en liten picnic. Väl inne i 
naturreservatet blev vi uppvaktade av ett antal babianer. Från en stor parkering på udden bär en 
välbyggd stig uppför ända till den berömda Cape Point klippans topp. Funicularen fungerade inte 
(elstopp igen) så vi gick sakta upp och hade så mera tid att beundra de verkligt vackra vyerna på 
vägen, tills vi kom ända upp till fyren och blickade ut över både Atlanten och Indiska oceanen – och 
visst var det värt att se: bara hav, ända till Antarktis. 
 



10 
 
Kenneth hade valt västra kusten av halvön för återresan och vägen var på sina ställen uthuggen i  
 

 
 
 
lodräta berg och gick genom ett par tunnlar till planare välmående odlingsmarker. Vädret var 
perfekt hela tiden och före Seaport åkte vi förbi miljonärsvillor i bergsbranten, med egen 
strandremsa och tre våningars hiss upp till genomfartsvägen. 
 
 

 
 
 
På kvällen grillade vårt belgiska värdpar Braai på sin restaurangterrass över öppen eld och visst var 
det gott med tre sorters kött och en flaska merlot till. 
 
Hela fredag eftermiddag var vikt för besök på vingårdar Zwenwacht och sedan, strax utanför den 
lilla universitetsstaden Stellenbosch med tjusiga holländska kolonialhus från 1700-talet, Marianne 
Estate, där tre rödvinssorter kombinerades med bilong springbook, kudu och beef, riktigt trivsamt 
och stora odlingar i gammal kulturbygd.  
 
Två kvarter ”högre upp” från vårt hotell ligger krogen Ocean Basket där vi fick det läckraste fatet 
skaldjur med stora räkor, musslor, bläckfisk och dagens fisk (delikat) för en billig peng. 
 
Sista dagen och natten hade vi bokat plats utanför stan i en annan miljö i Newlands i ett vackert 
gammalt guesthouse Kidger House, nära Kirstenbosch trädgården och Groot Constantia, som är 
landets äldsta vingård med sitt Manor house från 1700-talet. Besöket samma eftermiddag på Groot 
Constantia var en upplevelse då allt var så väl bevarat och vinerna serverades så sympatiskt. Ex: 
”Merlot 2013 multilayered showing flavours of mulberry, raspberry, plums and hints of spices on 
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the nose. Berry fruit like black current and mulberry follow on the palate”, etc..  Efter museet satte 
vi oss i uteserveringen och fick en stor bricka med uppskuret, en härlig paté och smakliga starka 
ostar till mera vin!!  
 

 
 
 
Vår holländska värdinna på Kidger House gav oss ett trevligt rum vid namn Frangipani, som också 
växte vid vår terrass med hortensior, magnolia och mycket annat i trädgården kring swimingpoolen. 
 

 
 
Sista dagen var reserverad för Kirstenbosch, Cape Towns stora berömda trädgård med fynbos i olika 
underfamiljer, mest protea, ericas och pelargoner. Många blommade såsom Kingprotea och 
Sugarbusch.  I det flera kilometer vidsträckta området som sluttar ned från Table Mountains 
”baksida” finns också en mängd olika träd kring en skywalk och vi fotade flitigt (se bildarkivet, om 
hela resan).  
 

Fig tree, fikonträd finns av olika slag, detta är 
gammalt och jättelikt i omkrets, Kirstenbosch, 
Sydafrika. 
 
 
Protea (nedan) liksom bl.a. pelargonen är 
hemma från Sydafrika. 
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Kirstenbosch var en fin avslutning på vår 4 
veckors turné i södra Sydafrika, en resa vi var 
mycket nöjda med! 
Hemresan var lång, men gick bra och minnena 
finns kvar. 


