
Sydafrika
Följ med på en fantastisk äventyrs-
resa med Anders Jorulf och Watch
it live!



Upplev Sydafrikas storslagna äventyr och fotoupplevelse tillsammans 
med fotoadventures.se och Whatch It Live. Den här upplevelsen tar 
Dig till Thanda safarilodge, Kapstaden, Godahoppsudden samt 
vindistriktet i Stellenbosch. Den här äventyrsresan är för Dig som 
vill uppleva kultur, äventyr och samtidigt få möjlighet till riktigt fin 
fotografering. 

Resans höjdpunkter:

- Thanda safarilodge med The Big Five
- Besök på en av Star For Life´s skolor 
- Vindistriktet i Stellenbosch med möjlighet till vinprovning 
- Kapstaden med shoppingmöjlighet
- Godahoppsudden

Vi har många års vana av att leda både större och mindre äventyrs- 
och fotogrupper och har goda referenser från privatpersoner och 
företag.

SYDAFRIKA- 14 dagar inklusive resa
I resan ingår: 

- Flyg Arlanda – Durban 
- Flyg Durban – Kapstaden 
- Flyg Kapstaden – Arlanda
- Alla transporter i Sydafrika
- Wildlife guidad safari på Thanda, “The Big Five”
- Besök i en av Star for life´s skolor
- Heldag i Kapstaden samt Godahoppsudden 
- Vinprovning i Stellenbosch
- Helpension 
- Logi 

Anders Jorulf, vår guide, är en av Sveriges mest 
uppskattade landskap- och wildlifefotografer med flera 
uppmärksammade utställningar i såväl Sverige och Grekland 
som i New York.

Denna resa görs i sammarbete med Star for life.
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Det här ingår inte: 

- Personliga inköp

Pris – se www.fotoadventures.se eller 
watchitlive.eu för aktuella priser. 

Bokning sker via reseföretaget Watch It Live som har Svensk 
resegaranti.

Min antal deltagare: 2

Boka via mail till: anders@jorulf.se, karin@watchitlive.se 
Boka via webb: watchitlive.eu, fotoadventures.se
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