RESORNA

Sköna Sydafrika
Redan när jag anländer till Kapstaden vet jag att jag vill
återvända till Sydafrika; ett land rikt på såväl kultur och historia
som vacker natur och ett fantastiskt djurliv. Jag sänder en
tacksamhetens tanke till Julia och Lina på Destination Sydafrika
som skräddarsyr resor just hit.
Av Joanna Davidsson

gör oss hemmastadda.
Jag tjusas av utsikten över det magnifika Table Mountain, det vill säga Taffelberget, som ligger som ett ryggstöd bakom Kapstaden. Topplatån mäter hela tre
kilometer från ände till ände och när det
blåser från sydost drar det med sig fuktig luft och det ger upphov till en molnformation som liksom rinner ut över kanten från berget som ett vattenfall – eller
en bordsduk.
Sydafrika är förstås så mycket mer. Och
när vi reser runt i landet dyker samma
känsla upp om och om igen – hit vill jag
återvända. Det finns så mycket att upptäcka, så mycket att njuta av, så mycket att
göra. Under en och samma resa kan jag
Vi check ar in,

uppleva såväl storstadsäventyr som safari i
bushen med vilda djur eller vandra barfota
i sanden vid en exklusiv resort. Eller besöka ett av många berömda vindistrikt. Sydafrika är dessutom som en enda stor arkeologisk skattkista, här har människor levt
i mer än 100 000 år, och är således också
rikt på kultur och historia.
En resa hit kräver förstås en hel del planering, och på Destination Sydafrika hittar man all den hjälp man behöver – och
lite till. Här finns nämligen Julia Lindgren och Lina Waldt, kemiingenjörerna som sadlade om och blev resebyråägare och nu arbetar med det land det älskar.
– Genom åren har vi tillbringat väldigt
mycket tid i landet. Det som gör SydafriLIFESTYLE
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ka så unikt är just möjligheten att uppleva
så många olika saker under en och samma
resa, säger Julia.
resa kan vara rena rama
djungeln och därför har Lina och Julia specialiserat sig på att skräddarsy resor; de hjälper till med alla arrangemang
på plats, som boende, hyrbil och aktiviteter. Deras kunskap är stor och de går noggrant igenom vad kunderna önskar. Vad
vill de uppleva? Vill de njuta i lugn och ro,
ha äventyr – eller kanske både och? När de
fått svar på sina noggranna frågor ger de
ett reseförslag till kunden.
– Vår ambition är att försöka få med
så mycket som möjligt i de resor vi sätter
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”Man kan också
välja mellan att rida,
vandra eller det mer
traditionella
sättet; att åka med öppet
safarifordon.”
ihop – utan att för den skull göra dem
stressiga.
– Ett bra tips är för övrigt att resa på
egen hand med hyrbil, det är det absolut
bästa sättet att uppleva ett Sydafrika, säger Julia.
Ett besök i bushen är förstås ett måste. Det finns många reservat i Sydafrika,
med safarilodger i olika prisklasser och
med olika inriktning. Man kan också välja mellan att rida, vandra eller det mer traditionella sättet; att åka med öppet safarifordon.
– Just den delen av resan brukar vara
en riktig höjdpunkt för resenärerna. Det
handlar inte bara om att få se the Big Five,
utan också om att få ta del av naturen och
att få lära sig mer om hur människor traditionellt levde i dessa områden, säger Julia. 
är ett besök i något av
Sydafrikas många vindistrikt för att prova fantastiska viner. Landet erbjuder även
golf i världsklass och efter några dagar
med goda viner och härlig mat kan man
med fördel bege sig ut på en golfbana för
att gå av sig några kalorier.
– Vi får också i uppdrag av kunder att
arrangera renodlade golfresor, berättar
Julia.
Väl hemma från vår resa längtar vi
alla tillbaka. Men nu har en annan önskan infunnit sig… I kontakten med Julia
och Lina har vi förstått att även Sydafrikas grannländer erbjuder fantastiska upplevelser.
– Vi kan också hjälpa till med resor till
bland annat Namibia, Botswana, Zambia
och Moçambique, berättar Julia.
Så, nu är det bara att bestämma nytt
resmål. ■
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Korta fakta
Bästa tiden att åka?
– Det finns inget enkelt svar på den
frågan. Alla årstider har sina positiva
och negativa inslag. Det beror helt
enkelt på vad man letar efter och vad
man vill göra. För safari är vintern
och våren de bästa årstiderna. För
dykning och surfning är perioden
från april till september det bästa
valet för de flesta kustområdena (med
undantag kanske för kusten utanför
Western Cape).
Sydafrika ligger i ett subtropiskt
område som ger landet de varma
tempererade förhållanden som är
så typiska för södra Afrika. Klimatet
påverkas dock i stor grad av att
Sydafrika har hav på tre sidor av
landet samt den höga höjden på
inlandsplatån, vilket ger ett mildare
klimat.

LIFESTYLE

WOMAN

57

