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SMEKMÅNAD MED
BUSH & BEACH
Ena dagen barfota i sanden vid all inclusive-hotellet, den andra på safari i bushen, med vilda
djur och exotiska ljud och dofter. Julia och Lina på Destination Sydafrika skräddarsyr resor till
landet som de älskar över allt annat, och har många smekmånadspar som kunder.
– Det som gör Sydafrika så unikt är möjligheten att uppleva så många olika saker under
en och samma resa. Det är ett så mångfacetterat land, säger Julia.
AV ULRIKA LINDGREN

JULIA LINDGREN och Lina Waldt
är kemiingenjörerna som sadlade
om och blev resebyråägare. Deras
”Destination Sydafrika” skräddarsyr
resor till landet som de båda älskar
mest av allt – Sydafrika.
– Vi hjälper till med alla
arrangemang på plats – boende, hyrbil
och aktiviteter. Det finns mycket att
se, göra och uppleva i Sydafrika, så
det gäller att planera och att försöka
göra det på egen hand med all
information som finns på Internet kan
vara en riktig djungel, berättar Julia
som för tio år sedan aldrig hade trott
att hon skulle arrangera resor som
yrke.
– Jag och Lina träffades på Borås
Högskola där vi båda läste till
kemiingenjörer. Under det sista året
fick vi chansen att resa till Sydafrika
för att göra vårt examensarbete där.
Vi hade en otrolig tid i Sydafrika och
det var svårt att slita sig när vi skulle
åka därifrån. Vi längtade ständigt dit
och reste tillbaka i långa perioder. Till
slut kände vi landet utan och innan
och idén föddes att börja arrangera
skräddarsydda resor för folk som
ville se och uppleva alla fantastiska

delar av Sydafrika, från de vackra
paradisstränderna till bushen och
landsbygden.
Idag har Destination Sydafrika fullt
upp. Många är de kunder som vänt sig
till Julia och Lina för att få personliga
reseförslag utformade och själva resan
planerad och bokad. Kunderna är av
alla sorter, säger Julia, äldre, yngre,
familjer med barn… Och många är
nygifta par på bröllopsresa.
– De bröllopspar som vänder sig
till oss vill ofta göra ”sitt livs resa”
på smekmånaden. De vill njuta på
stranden, lyxa på vackra resorts,
men också uppleva den afrikanska
landsbygden, gå på safari och se vilda
djur. Då passar Sydafrika perfekt. Det
är ett mångfacetterat land. Här finns
vindistrikt, storstäder, bush och savann,
byar och många spännande kulturer och
människor.
När ett par som ska planera sin
smekmånad vänder sig till Julia och
Lina för att få hjälp vidtar ett noggrant
förarbete. Vad önskar kunden sig?
Vad vill de uppleva? Vill de mestadels
njuta i lugn och stillhet eller vill
de ha äventyr? Kanske både och?

Arbetet utmynnar i ett reseförslag som
presenteras för kunden.
– Vi rekommenderar gärna att resa
på egen hand med hyrbil, vi tycker det
är det absolut bästa sättet att uppleva
Sydafrika. Landet passar utmärkt till
att ta sig runt med bil och man får se
mycket mer än om man bara följer med
på en gruppresa där man själv inte kan
bestämma tempo eller rutt. Vi hjälper
självklart till med alla arrangemang på
plats – boende, hyrbil och aktiviteter.
Vår ambition är att försöka få med
så mycket som möjligt i de resor vi
sätter ihop, utan att för den skull göra
dem stressiga. Man är ju trots allt på
semester… Men återigen så är det ju
helt upp till kunden, alla har ju olika
önskemål! berättar Julia.
Att besöka Sydafrika utan att uppleva
bushen tycker dock både Julia och Lina
är väldigt synd, deras erfarenhet säger
att just den delen av resan brukar vara
en riktig höjdpunkt för resenärerna.
Det finns många reservat i Sydafrika,
berättar Julia, med safarilodger i olika
prisklass och med olika inriktning. Man
kan välja att rida, vandra eller det mer
traditionella sättet att åka med öppet
safarifordon.
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"Vi har varit
på så många
fantastiska platser"
Hon vill också varmt rekommendera
att tillbringa några nätter i Sydafrikas
vindistrikt. Här radar vingårdarna upp
sig och man behöver inte förflytta sig
några längre sträckor för att prova
många fantastiska viner. Efter några
dagar med goda viner och härlig
mat kan man med fördel bege sig
till golfbanan för att gå av sig några
kalorier - Sydafrika erbjuder golf i
världsklass och det är inte ovanligt att
Julia och Lina får i uppdrag av kunder
att arrangera renodlade golfresor.
Senast i våras skräddarsydde de en resa
för ett större sällskap golfintresserade
som ville uppleva olika slags golf i
olika delar av landet.
Vilken av dina egna upplevelser av
Sydafrika minns du bäst?
– Oj, vad svårt. Vi har varit på så
många fantastiska platser. Kapstaden
måste ju nämnas – man hör ofta hur
otroligt vacker staden är men det
är inte förrän man själv är där man
förstår vad det innebär... Franschhoek
i vindistrikten är en riktig pärla med
helt fantastiska restauranger och
norra KwaZulu-Natal är så häftig.
Men för oss är det alltid de otroliga
upplevelserna man kan få i bushen som
toppar allt. Det handlar inte bara om
att få se the Big Five, utan också om
att få ta del av den vackra naturen och
att få lära sig mer om hur människor
traditionellt levde i dessa områden.
Du verkar brinna för ditt jobb.
Varför är det så roligt att arrangera
resor?
- Själva grunden är nog att både jag
och Lina känner en så stor kärlek och
passion för just Sydafrika och länderna
kring Sydafrika. Och nu får vi hjälpa
andra till denna underbara miljö!
Belöningen för det hårda slitet med att
få ihop en perfekt och personlig resa
kommer av kundernas glädje efter resan
och känslan av att man har lyckats ge
dem den där perfekta upplevelsen. Då
blir man glad själv.
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Smekmånad Bush & Beach à la Destination Sydafrika | 10 dagar
Dag 1

Dag 4

När ni landar i Johannesburg tar ni flyget norrut till Nelspruit
och det berömda reservatet Sabi Sand Game Reserve. Där ska
ni bo mitt i bushen i tre nätter på härliga Arathusa Safari Lodge.
Efter lunch avgår er första safari, i öppna fordon. Er ranger och
tracker kommer att göra sitt yttersta för att visa er både stora
och små djur och ni kommer också få lära er mycket intressant
om såväl växter som träd. När ni kommer tillbaka till lodgen
bjuds det på en härlig middag i en “boma” runt lägerelden.

Det har blivit dags att lämna Sydafrika för några dagar. Efter
frukost går flyget med destination Moçambique. Väl framme
i Vilanculos tar ni ett transferflyg till Benguerra Island,
Benguerra Lodge, där ni ska bo i sex nätter.

Dag 2-3
Två hela härliga dagar i bushen. Ni blir väckta i gryningen
och beger er ut på safari i jakt på “The Big Five”, och därefter
serveras frukost. Kanske vill ni också följa med på en vandring i
det vilda? Här får ni möjligheten att se och lära er mer om både
växter och djur som finns i området och ni får också chansen att
komma nära inpå djuren utan skyddet av ett safarifordon. Det
är en häftig känsla att komma nära djuren på deras nivå... Det
är ingen ansträngande vandring, utan mer en lugn promenad i
omkring en timme. Säg till vid frukost om ni vill tycker att detta
låter intressant!
Efter frukost och en eventuell vandring får ni tid att njuta av
den lugna atmosfären i bushen – koppla av vid poolen och insup
alla intryck. På eftermiddagen är det dags för ytterligare en
spännande tur ut i bushen med strålkastarna i jakt på Afrikas
vilda djur. Vid återkomsten till lodgen bjuds det åter på en härlig
middag och när ni sedan drar er tillbaka till er lodge kan ni höra
lejonen ryta i fjärran.
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Dag 5-9
Sol, bad och fullständig avslappning! Skulle ni tröttna på att
ligga i solstolen hela dagarna finns det mängder av aktiviteter
som ni kan ägna er åt. Moçambique är ett paradis för de
som gillar att snorkla och dyka och det kommer att bli gott
om tid att utforska det kristallklara vattnet och allt vad som
bor däri – tropiska fiskar, sköldpaddor, rockor, valhajar och
mycket mer. Varför inte också passa på ge er ut på en ridtur,
följa med på en tur i en “dhow” eller i en katamaran, prova
på djuphavsfiske, ta en tur med en havskajak eller helt enkelt
njuta av långa härliga promenader längs den underbart
vackra kusten.
Dag 10
Er sista dag i Afrika har tyvärr kommit och efter frukost är
det hög tid att påbörja färden till Johannesburg. Flyget går
till Vilanculos och sedan vidare till Sydafrika och O.R. Tambo
International Airport. Väl framme tar ni sedan flyget hem till
Sverige igen.

