
Efter ett relativt behagligt natt-
flyg, där vi sover bort många av fly-
gtimmarna, åker vi till Devonvale 
Golf Estate, beläget mitt i vindis-
triktet The Winelands med en knapp 
kvart till centrala Stellenbosch och 
en halvtimme till Waterfront i Kap-
staden. Vi besöker förstås båda des-
sa städer.

På “hemmabanan” Devonvale GC 
spelar vi flest rundor då de 18 hålen 
ligger alldeles utanför dörren.

Vi bor i nyrenoverade och smak-
fullt inredda 1- & 2-sovrumslägen-
heter med 1 resp 2 badrum, ge-
mensamt vardagsrum, kök med kyl 
& frys, terrass, tvättmaskin mm. Ett 
mycket bra och praktiskt boende. 
Här firar vi in det nya året!!!

Vi kör österut och intar Gond-

wana Game Reserve, ett stort Big 
Five-reservat med bushliknande 
boende som ger en exotisk touch. 
Ett händelserikt dygn med safaritur-
er och god mat (ingår) i läcker miljö.

På vägen till golfparadiset Fan-
court, spelar vi Pinnacle Point, en 
av världens mest spektakulära golf-
banor. Mycket hög wow-faktor!

Sista stopp blir lyxiga Fancourt, 
värdig ett pampigt avslut på resan. 
Under tre dygn spelar vi både Out-
eniqua och Montagu och njuter av 
resortens restauranger, Spa och alla 
andra faciliteter.

Välkomna på
en kanonresa!

Frasse Pettersson,
Åkagårdens GK

Datum:  29 dec-12 jan 22/23

Pris per person:  46.500 kr

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

Pinnacle Point

Montagu,
Fancourt

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

golfbanor och vingårdar. Samt buss Grevie-Kastrup T&R!
l Totalt 12 hotellnätter i 1- & 2-sovrums-lägenheter på Devonvale Estate****       

(8 nätter), Gondwana Game Reserve**** (1 natt inkl helpension & djurskådning i 
öppen jeep) och Fancourt***** (3 nätter)

l 8 golfrundor varav 4 på Devonvale, 1 på Erinvale, 1 på Pinnacle Point (inkl golf-
bil), 1 på Outeniqua (Fancourt) och 1 på Montagu (Fancourt)

l flera vingårdsbesök med vinprovning
l Guidad utflykt till Godahoppsudden och linbana upp på Table Mountain (väder-

beroende)

l Dricks till bagagebärare, busschaufför, safari-rangers, guider m fl

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 12.200 kr. Frivilliga tillägg: 
uppgradering till business class --- ring för pris, avbeställningsskydd 500:-. 
Boka plats på frasse@akgk.se eller 0706-39 50 35. 
I samband med anmälan betalas en deposition på 5.000 kr/pers (ej återbetalnings-
bar vid avbokning).

Golf, vin & safari i Sydafrika

Gondwana

Kapstaden

Buss till o från Kastrup íngår!

Sydafrika erbjuder vacker natur, härligt klimat & fantastiska 
golfbanor. Åk med Magnus “Frasse” Pettersson på en full-
späckad resa med både golf, vin och safari!


