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Fråga hotellpersonalen om Boardwalk, som är stadens nöjeskomplex. Förutom kasino erbjuder de även ett flertal 
restauranger av mycket hög standard. Biograf, utomhusteater, spelhall och ett mini-nöjesfält är några av de andra 
faciliteter som finns att tillgå här. Allt detta är beläget precis intill Hobie Beach som för övrigt är den mest populära 
stranden.  
 
Om ni vill göra en safari kan ni ta en dagsutflykt till Addo Elephant Park ca 6 mil norrut. Om ni hade planerat att se 
lejon i Sydafrika är dock inte Addo det bästa valet. I Port Elizabeth finns istället en plats där man föder upp lejon. 
Tyvärr har lejonen begränsad frihet eftersom man sysslar med återintroduceringsförsök osv. Dock är det värt ett besök. 
Lejonungarna kan klappas och lekas med för ca R60. Fråga hotellreceptionen för vägbeskrivning till Seaview Lion Park. 
För er som är intresserade av att testa sandboarding, finns ypperliga möjligheter för detta här. Hotellen har information 
om hur man bokar. Maitlands, som området med de enorma sanddynerna heter, ligger ca 45 minuter från staden och är 
absolut värt ett besök.   

100321: Port Elizabeth - Johannesburg 
Idag checkar ni ut från Brookes Hill Suites och kör mot flygplatsen. När ni närmar er flygplatsen ska ni ringa 
hyrbilsfirman, telefonnummer: 041-5814904 och informera att ni är på väg. En representant från firman möter då upp er 
vid entrén och tar emot bilen.  
 
Ni flyger sedan vidare till Johannesburg enligt ovan nämnda tider.  
 
När ni landar på Johannesburgs flygplats hämtar en representant från firman Comet Car er på flygplatsen, han väntar 
med en skylt med ert namn på när ni kommer ut i ankomsthallen. Om ni inte skulle hitta representanten så ring 011-974 
9618, det kan vara mycket folk och ibland svårt att hitta rätt person.  
Tänk på att ha ett kreditkort med för att ge som garanti – hyrbilsfirman tar inte kortet, utan skriver ner kortnumret på 
kontraktet som garanti för att ni återlämnar bilen i samma skick som ni får den, dvs. oskadd och med full tank. De drar 
antingen R500 eller R1000 i deposition beroende på var ni hyr bilen och var ni lämnar den. 
Ert bokningsnummer för denna bil är SYL2103J och ni kommer köra en modell som liknar den ni tidigare kört under er 
resa. Ni överlämnar den bifogade voucherna och betalar en expeditionsavgift på R30 samt en envägshyra på ca 650 
Rand.  
 
I natt har ni boende bokat på egen hand. 
 
100322: Kwa Madwala, Manyatta Rock Camp 
Från Johannesburg följer ni motorvägen, N4, mot Hectorspruit, cirka 18 km efter Malelane tar ni avfarten in till 
Strydomblok Road (andra skylten för Jeppes Reef) - precis innan Hectorspruit. Ingången ser ni på er vänstra sida ca 5 
km från korsningen med N4:an. Ni bor på Kwa Madwala Private Game Reserve, Manyatta Rock Camp i fyra nätter 
med frukost, lunch och middag, samt sju safaris. Ni betalar för inträdet i parken, totalt R100 / person. Överlämna er 
voucher när ni kommer fram. Se gärna till att vara här till lunchen då denna ingår i priset. Redan ikväll är det dags för 
den första safarin! Denna safari är i Kwa Madawalas reservat. Ni samlas i restaurangen, tar en kopp kaffe eller the och 
beger er sedan ut på ett fantastiskt äventyr, SAFARI! Guiderna är mycket kunniga och ni får möjlighet att ställa så 
många frågor ni bara vill. Ta med en kikare och en extra tröja. All info om tider för måltiderna och safarin får ni på plats 
av personalen. Tel (0)82 779 2153.  
 
100323: Kwa Madwala 
Ni har valt att stanna mer än en natt på Kwa Madwala vilket är ett klokt val. Dagen börjar med att ni väcks tidigt av era 
guider för att åka ut på morgonsafarin i Krugerparken. Ni samlas i huvudbyggnaden, får lite kaffe och the med s.k. rusks 
(söta skorpor) och beger er sedan ut på safari. Detta är tiden då djuren är som aktivast och chanserna att se dem är störst 
på tidig morgon och sen eftermiddag. Fråga guiderna så mycket ni vill medan ni kör. Ju mer ni ställer frågor desto mer 
vet guiden att ni är intresserade och berättar mer. Efter ca 3 timmar återvänder ni till lodgen och den uppdukade 
frukostbuffén.  
Ni har nu ett par timmar fritid fram till lunch. Kwa Madwala har ett litet spa med massage och en underbart 
avslappnande utsikt över landskapet. Ni kan också bada i poolen eller besöka lodgens spa. 
Inför kvällens safari, i Kwa Madwala, samlas ni på nytt och tar något att dricka för att sedan bege er ut på nästa äventyr i 
parken. 
Efter safarin ges det lite tid till att duscha och göra sig i ordning för middagen. Om vädret tillåter sitter ni utomhus runt 
elden och en trerättersmiddag eller buffé serverad.  
 
I övrigt finns det ett par aktiviteter man kan göra i Kwa Madwala. Priserna nedan är ungefärliga. Helst ska eventuella 
aktiviteter bokas redan innan resans start i Sverige men det går att ordna där nere också. 
Elephant Back Safaris and interaction experiences: 

• 1 timme vandring med elefanter i bushen – 200 kr per person 
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• 30 minuter- Elephant experience inklusive vandra, mata, klappa och info– 400 kr 
• 1 timme - Elephant Back Safari inklusive en safariupplevelse i bushen –600 kr   
• 1 timme Elephant interaction & Mudbath combination – 600kr  
• 90 minuter – Elephant Back Safari inklusive en safariupplevelse i bushen –900 kr 
• 2 timmar -  Elephant Back Safari inklusive en safariupplevelse i bushen – 1200 kr 
• 2 timmar Elephant sundowner experience –1200 kr 

• 3 timmar – Elephant Back Safari inklusive en safariupplevelse i bushen – 1500 kr   
Microlight Safaris – low altitude light aircraft safaris – 
Morgon 06h30 – 08h30, Eftermiddag 15h00 – 17h00 (väderberoende)  

• 15 minuter micro light safari flight över reservatet –400 kr 
• 30 minuter micro light safari flight över reservatet och Crocodile River (gränsen till Kruger National 

Park) – 700 kr 
• 1 timme micro light safari flight över reservatet och Crocodile River (gränsen till Kruger National 

Park) – 1200 kr 
Day Tours, Safaris and trips - external   

• Kruger National Park heldagstur i minibuss – 850 kr 
• Kruger National Park halvdagstur i minibuss – 650 kr 
• Matsamo Cultural Village inclusive lunch – 500 kr  
• Dagstur till Mocambique – 1400 kr 
• Dagstur till Swaziland – 1000 kr 
• Panoramic tour (besök det vackra Blyde river Canyon och dess fantastiska natur) – 800 kr 

 
100324-25:  
Även dessa dagar står safari på schemat, morgonsafari i Kwa Madwala och kvällsturerna blir i Krugerparken.  
 
100326: Hemresa 
Idag är det dags att packa resväskorna och åka hem igen. Ni följer N4:an tillbaka mot Johannesburg, i Witbank delar sig 
vägen och ni tar då av mot N12:an och Johannesburg. Följ sedan denna väg och flygplatsen kommer på er högra sida. 
Följ skyltarna mot parkeringen och mot International Departures och Parkade 1. OBS! Ni skall inte lämna bilen på Car 
Rentals utan kör till parkeringshuset. Parkera bilen var ni vill i parkeringshuset. Lås bilen och ta nyckeln tillsammans 
med biljetten till Vodashop affären i International Arrivals. Där lämnar ni denna tillsammans med en lapp om vart bilen 
är parkerad. 
 
Ni flyger sedan hem till Göteborg via London, enligt ovan nämnda tider. 
 
Vi hoppas ni haft en trevlig resa och har många fina minnen med er hem! 
 

Några vanliga frågor och tips: 
 
Valuta: Valutan i Sydafrika heter Rand, förkortning ”ZAR” och är värd ca 1 kr (1 SEK = 1,01 ZAR, enligt FOREX 
091203). 
* I Namibia använder man namibiska dollar, som är värda lika mycket som Rand. I alla butiker i Namibia kan man 
använda Rand som betalningsmedel, men man får växel i namibiska dollar. 
* I Zimbabwe används Zimbabwedollar, men p.g.a. inflationen så rekommenderar vi att man använder Rand eller USD 
som betalningsmedel, man får då oftast växel i Zimbabwedollar. Försök att hellre får växel i Rand tillbaka!  
* I Botswana använder man pula, som är värda ca 2 Rand. Man kan betala i Rand, men får växel i pula. 
* I Swaziland heter valutan elangeni, den är lika mycket värd som Rand. I alla butiker i Swaziland kan man använda 
Rand som betalningsmedel, men man får växel i elangeni. 
* I Moçambique betalar man med meticais som är den inhemska valutan. Det går även bra att använda Rand i många 
butiker, men till en sämre växlingskurs. 
Har man växel i namibiska dollar, pula, Zimbabwedollar, elangeni eller meticais, är det bästa att göra sig av med dem 
innan man lämnar respektive land, eftersom de inte går att växla tillbaka till annan valuta. 
Har ni med er USD, se till att det är småsedlar på max 50 USD och nyare sedlar, inte äldre än från 1996. Äldre, skadade 
och svårt nedsmutsade sedlar accepteras inte. 
 
Växling: Växla gärna i Sverige för den första veckan på Forex. Kursskillnaden mot växling i Sydafrika är försumbar, 
dock ska man inte växla på gatan eller på flygplatsen, då växlingskontor där gärna tar ut en avgift för att växla. Det finns 
bankomater överallt i Sydafrika, där får ni bästa dagskursen, men betalar normalt en uttagsavgift till er bank i Sverige. 
Resecheckar och annan valuta än Rand rekommenderas inte i Sydafrika. 
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