
Sydafrika 

 

Flyget 

Incheckning på flyget: 

lncheckning på flyget sker i regel 2 timmar innan avgång. När ni har gått igenom 

säkerhetskontrollen så finner ni information om avgångsgate samt tider för 

ombordstigning på informationsskärmarna som finns lite överallt i avgångshallen. 

Bordningen startar oftast 30-60 minuter före avgång. 

 

Flygbiljetter (e-tickets): 

Ta med en kopia på er biljett. Det ni behöver visa upp vid incheckningen är alltså ert 

bokningsnummer samt era pass. Anteckna även bokningsnumret på ett annat ställe 

så ni inte blir av med det. Observera att tiderna på era e-tickets är de senaste tiderna 

meddelade från flygbolagen, vilket kan innebära vissa tidsskillnader mot er 

orderbekräftelse. Kontrollera dock tiderna vid varje mellanlandning eftersom 

tidtabellsändringar kan förekomma! 

Platser på flyget: 

Vi försöker placera alla som reser tillsammans bredvid varandra. Flygbolagen gör 

ofta ändringar i detta när som helst, utanför vår kontroll. Kontrollera gärna vid 

incheckningen att ni fortfarande sitter tillsammans. Framför allt, om ni har olika 

efternamn, klarar flygbolagen inte av att få er att sitta tillsammans. Gå därför in på 

Flygbolagets hemsida och checka in hemifrån. Detta kan göras ca 24 timmar före 

avresan från Istanbul. Spara alltid era boardingpass ifall det skulle bli något strul med 

bonuspoängen. 

Flyger ni via  Istanbul behöver ni även visa ert Boardingpass vid avstigning i Istanbul 

och Johannesburg. Vi rekommenderar att ni tar med en extra tröja och lite varmare 

strumpor på långflyget. Ofta sänker de värmen, så att det t.o.m. blir aningen kallt. 

Detta är förstås olika från gång till gång, men för säkerhets skull kan det vara bra att 

tänka på detta. Ni får två måltider på flyget (middag och frukost). Oftast finns egen 

TV-skärm med stort underhållnlngsutbud som filmer, TV-serier, dokumentärer, spel, 

osv. 

lncheckat bagage: 

Flygbolagen blir strängare och strängare med övervikt. All övervikt betalar man för 

och det kan vara mycket dyrt. Kontrollera er fria vikt på flygbiljetten. 

Ankomst Kapstaden 

Eftersom vi kommer med olika plan och vid olika tider, ska ni efter 

immigrationskontrollen hämta ert bagage och ge er till ankomsthallen. Där finns en 

person som visar att vederbörande repreenterar Rolfs Flyg & Buss. 

Pass: 

Giltigt pass med minst 30 dagars ytterligare giltighetstid krävs (enligt svenska 

ambassaden i Pretoria, 2017-10-30. Kontrollera gärna aktuell tid, eftersom den kan 

ändras). Har du en modern telefon, fotografera hela ert sällskaps pass. Skulle man 

förlora sitt pass, så är det mycket enklare att få ett nytt med en kopia i telefonen. 



Handbagage: 

Ni får ha med er ett handbagage per person (max 8 kg). Kom ihåg att 

säkerhetskontrollerna är stränga. Kontrollera vad ni får ta med er på flyget. Det finns 

strikta restriktioner gällande vätskor, geléer och andra föremål som inte får tas med 

på flyget. För handbagaget gäller generellt att man får ta med sig max 100 ml 

vätska/gelé per förpackning, som ska läggas i en genomskinlig förslutnlngsbar påse. 

I denna påse får man ha max 1 liter vätska totalt fördelat på 100 ml-förpackningar. 

Har man med sig läkemedel i flytande form bör man även ha med sig recept. Alla 

former av tändare, tändstickor, saxar och knivar är förbjudna. Aktuell information får 

ni på flygbolagens hemsidor. Kontrollera detta noga, då vi inte kan ta ansvar för ert 

bagage. Det ni köpt i Taxfree-butiken bör ni kunna ta med er vidare om 

förpackningen är förseglad. Det fungerade i alla fall i januari 2019. Det kan vara olika 

på de olika flygplatserna vi använder, så kontrollera flygplatsen hemsida. 

Packning: 

Reser ni två tillsammans så rekommenderar jag att ni packar kläder och andra saker 

ni behöver gemensamt för den första delen av resan i en väska och resten i den 

andra. På så sätt kan den ena väskan stå orörd under vår tur till Krügerparken. 

Vidare så har båda kläder även om en väska skulle villa bort sig på resan. 

Incheckning på hotell: 

Det finns alltid personal som lastar bagaget in och ut ur bussen. Vi går direkt in i 

receptionen och checkar in. När bagaget kommer in märker ni era väskor så att 

personalen kan bära upp dem på rummet. Ofta finns det ett klistermärke eller 

liknande att använda och detta får ni tillsammans med rumsnyckeln.  

När vi sedan åker vidare, ställer man ut väskorna utanför hotellrummet på angiven tid 

(ofta ca 1 timme före avresa) och sedan blir väskorna transporterade till bussen. 

Naturligtvis kan man ta med sig sina väskor själv i båda riktningarna. 

Väl vid bussen, SKA alla identifiera sina väskor och se till att de blir lastade. Detta är 

vårt enda sätt att säkerställa att allt bagage är med. 

Allmänt 

Tips på shopping: 

Kapstaden har ett bra utbud av shopping. Man kan shoppa i det moderna Victoria & 

Alfred Waterfront, eller fynda i småbutikerna längs Loop och promenera längs havet 

på Beach Road. Största marknaden i Kapstaden är Greenmarket Square som har 

öppet alla dagar. Önskar ni ett riktigt stort shoppingutbud så åk ut till det stora 

shoppingkomplexet Canal Walk Shopping Center. Det ligger vid N1:an på väg ut från 

Kapstaden, cirka 8 km frän centrum och ni kan ta en taxi dit. 

Tips på stränder: 

Vi har pool på de flesta av våra hotell. Vill ni bada på Atlantsidan rekommenderar vi 

ingen strand. Vattnet i Atlanten utanför Kapstaden är kallt. Sommartid ca 12 grader. 

Clifton Beach eller Camps Bay Beach kan man däremot besöka för solbad 

tillsammans med Sydafrikanerna. Clifton Beach består av 4 småstränder som man 

går ner till via trappor som leder till vardera av dessa. Det finns ingen affär eller kiosk 

på någon av stränderna så ta med er det ni vill äta eller dricka (ej alkohol). Ni kan ta 



en taxi dit. Camps Bay Beach, som är en halvmåneformad strand med palmer, är 

mer lättillgänglig. Det finns restauranger längst med hela vägen och på stranden 

säljer diverse försäljare läsk, glass och annat. Det är ofta volleybollturneringar och 

andra jippon här, en strand där mycket händer.  

Språk: 

I Sydafrika finns det 11 officiella språk: Zulu, xhosa, engelska, afrikaans, pedi, 

tswana, sotho, tsonga, swati, venda, ndebele. Engelska fungerar nästan överallt. 

Mat: 

Maten är god, varierande och billig. Allt kan ätas utan större risk för sjukdomar (sunt 

förnuft gäller). Afrikansk mat består av mycket majs, potatis, bröd, kyckling och kött. 

Sydafrikanerna är experter på att grilla. Stora portioner, med mycket kött 

kännetecknar det afrikanska köket. Skaldjur och fisk är vanligt på sydkusten. 

Dryck: 

Vatten kan drickas i storstäderna direkt från kranen i Sydafrika. Annars finns det 

vatten på flaska till salu överallt. Har ni känslig mage, rekommenderas flaskvatten. 

Var försiktig med alkoholen, den är billig och en kombination av värme och alkohol 

kan torka ut kroppen fortare än normalt. 

Vin: 

På alla vingårdar kan man handla vin men det händer ofta att vinerna tar slut väldigt 

fort. De flesta viner säljs via affärer eller exporteras så det blir inte mycket över till 

försäljning på gården. De flesta gårdar har avtal med DHL eller liknande 

transportföretag men det kostar normalt mer än vinet. Många av vinerna finns även 

att beställa hemma i Sverige genom Systembolaget.  

Elektricitet: 

Sydafrika har 220 volt, men behöver adapter på många hotell, dock inte på Protea 

som vi ofta använder. En adapter köper ni enklast på plats, den kostar allt från 30 till 

50 Rand, beroende på vilken modell ni vill ha. En del hotell har adaptrar på rummen 

eller att låna, men det är bra att ha en egen om det skulle saknas en. Observera att 

de universaladaptrar man köper i Sverige normalt inte fungerar i Sydafrika. 

Telefon: 

Svensk mobil, öppen för utlandssamtal kan användas. Har du kort som laddas med 

pengar efterhand (Kontantkort, Refill etc), bör du kontrollera med din operatör så att 

de fungerar i Sydafrika. Signalen är bra, förutom ute i nationalparkerna och på 

avlägsna kuststräckor. Observera att det kostar runt 20 SEK/minut att ringa och ta 

emot samtal. Glöm inte att slå av Roaming på telefonen för att undvika dyra 

datakostnader. Detta gäller redan i Istanbul. Annars erbjuder lokala mobilföretag 

kontant-kortsvarianter. Vill ni hyra en telefon med abonnemang i Sydafrika kan detta 

göras på flygplatserna och i vissa av de större mobiltelefonbutikerna.  

När ni ska ringa till Sverige gör ni på samma sätt som när man ringer från andra 

länder till Sverige. Ett plustecken först och ta bort nollan i riktnumret gäller generellt. 

SIM-kort: Om man endast vill hyra SIM-kort går det också bra. Detta kort kan sedan 

laddas var som helst i butiker,kiosker etc. I vissa kort ingår Surf. Finns på flygplatsen. 

Wifi finns på de flesta av våra hotell. I vissa fungerar det på rummet och andra 

enbart i de gemensamma utrymmena. Kontrollera i samband med incheckningen. 

Vissa hotell har bra kapacitet, andra sämre. 



Taxi: 

Allmänna kommunikationer finns i stort sett inte. Endast i Kapstaden kan man något 

sådär tryggt resa med de s.k."taxis“ som är minibussar, ofta till bristningsgränsen 

fyllda med till 99 % svarta på väg till och från jobb. Annars rekommenderas de INTE, 

i synnerhet inte efter mörkrets inbrott. Ta i så fall en normal taxi med taxameter, det 

är ändå mycket billigare än i Sverige. I grannländerna är allmänna kommunikationer 

ännu mer en bristvara, så hyrbil, taxi eller sköna promenadskor gäller. 

Shopping: 

Afrikanska souvenirer av diverse slag finns att köpa överallt. Marknader säljer oftast 

kuriosa frän hela Afrika med försäljare från många afrikanska länder, främst Kongo, 

Kamerun och Nigeria. Allt är kopior och för det mesta massproducerade vilket också 

syns på att de har liknande varor i varje stånd. Pruta alltid (betala inte mer än 70 % 

av det första pris säljaren nämner). Souveniraffärer ger, om varan är äkta, ett intyg 

om detta. Kolla bara att man får lov att föra ut den ur landet och att intyget berättigar 

detta. Tobak och alkohol är mycket billigt, alla märken som finns i Sverige finns även 

här. Kläder, skor, campingutrustning och fiskeutrustning är andra prisvärda varor. 

Betalkort accepteras överallt i storstäderna, dock inte alltid på mindre orter. I 

Kapstaden, vid Waterfront, finns det ett hus med Sydafrikanskt hantverk. 

Dricks: 

I Sydafrika är dricks i stort sett obligatorisk, men det rör sig inte om några stora 

belopp. På många restauranger, hotell, osv. får personalen en mycket liten lön och 

lever därför uteslutande på dricksen. Servicen är generellt bättre än i Sverige och 

dricks är därför viktig och det förväntas att ni ger cirka 10 %. 

Går ni själva på restaurang så ger man normalt 10 % dricks. På många restauranger 

lägger de automatiskt på 10 % på notan, och då behöver ni inte ge något alls utöver 

det. Titta på notan varje gång om det står att ”service charge” är pålagt eller inte. 

Dricks till era olika lokala guider och chaufförer på resan tillkommer med ca 50 SEK 

per person och dag (enl Rolfs katalog). Jag kan samla in och fördelar till de olika 

mottagarna. Dricks till personalen på tåget lägger ini i kuvert som personalen lägger i 

era kupéer.. 

VAT: 

Turister på besök i Sydafrika har möjlighet att få tillbaka skatten (ca. 15%) på vissa 

varor inköpta under vistelsen i landet. För att kunna få tillbaka pengar krävs en Tax 

Invoice som indikerar skatten, inköpsställe osv. Varorna måste kunna visas upp i 

samband med återbetalningen. Anspråk om återbetalning görs på 

speciella kontor på flygplatserna. Fråga gärna er guide om ni har funderingar kring 

detta. 

Bankomat: 

På mindre orter kan det vara glest mellan bankomaterna. En viss del kontanter är 

därför alltid bra att ha med sig. Dessa ger normalt bättre kurs än Forex.  

En varning: 

Använd sunt förnuft och var uppmärksam på omgivningen runt dig. Förvara pengar 

och plånböcker i framfickan eller innerfickan på din jacka, eller gärna i en midjeväska. 

Synliga, stora smycken och klockor drar till sig onödig uppmärksamhet. Var 



observanta vid uttag i bankomater. Låt inte främlingar komma fram, även om de 

erbjuder hjälp. Denna varning gäller strikt i Kapstaden. 

Safari 

Vår safari sker ofta i öppna bilar med tak. Det är högsommar med upp mot 40 

graders värme. Lätt klädsel, huvudbonad och vatten att dricka. Trots värmen så kan 

det regna och under de tidiga morgnarna kan det vara kyligt. 

Myggmedel: 

I safariparkerna behöver man skydda sig mot myggstrick. En del använder 

malariatabletter, men alla måste använda myggmedel. Köp på apoteket eller på 

plats. Långärmat och långbyxor i gryning och skymning rekommenderas. Mygga från 

apoteket fungerar bra. Lite starkare saker kan köpas på plats. 

Solskydd 

Det är mycket starkt solsken så ni behöver dagligen använda er av solskyddsmedel. 

Era guider 

Rune Svennelid 

En resglad Skåning som har jobbat med folk omkring sig i hela livet och de fyra 

senaste åren som guide. Har erfarenhet från USA i väst och Australien i Öst och 

längst söderut från fyren vid Agulhas. Berlin är min favoritstad och Gardasjön 

återkommer jag gärna till. Mat och vin är mina intressen vid sidan av resandet och de 

går ju utmärkt att kombinera. 

Telefon. +46 70 22 34 698 och i Sydafrika +27 84 59 14 744. Spara gärna båda 

numren i din telefon inför resan så har du det där när det behövs. 

Frågor kan ni ställa till rune@svennelid.se  

mailto:rune@svennelid.se

