
 

 
PROGRAMA  
 

Dia 20 
Recollida del grup a Cervera, a Fitomón.  
Trasllat a l’aeroport de Barcelona. Vol Barcelona – Cape Town (hi ha diverses opcions amb diverses 
aerolínies) 
 
DIA 21 
Arribada a Cape Town, recollida del grup a l’aeroport i si el temps ho permet, trasllat i pujada a Table 
Mountain, un dels punts de referència de la ciutat i la regió. Table Mountain és una muntanya 
esculpida en pedra arenisca que s’eleva a 1.86 mts. en el seu punt més alt (Maclears Beacon) i amb 
la Badia de la ciutat als seus peus. A més és un dels llocs amb fauna i flora únics, amb algunes 
espècies endèmiques que només es poden trobar allí. Aproximadament s’hi poden trobar 1740 
plantes (250 varietats només de margarides), essent representatives i rares espècies endèmiques 
l’Arbre de la Plata i l’Orquídia silvestre uniflora Disa. 
 

      
 

En acabar visitarem en autocar la ciutat, acabant el recorregut en el V&A Waterfront, on gaudirem 
d’una estona de lleure en una de les zones més típiques de la ciutat. 
 

   
 

En acabar, trasllat a Stellenbosch, on pernoctarem.  Sopar especial de benvinguda a l’African Nights 
2010 on podrem veure el partit de futbol del dia.  
Trasllat a l’hotel. 
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Dia 22 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat a la Universitat de Stellenbosch i a l’unitat d’ARC-Fynbos a Elsenburg, on hi tindran lloc una 
sèrie de xerrades sobre la investigació de plantes aromàtiques i olis essencials. Visita a un centre de 
producció. També serà possible tenir alguna xerrada amb els investigadors del Departament de 
Biotecnologia de Plantes. 
Dinar a la zona. 
 

      
 

Al vespre i de forma opcional es pot gaudir d’un city tour per Stellenbosch (fundada el 1679), el segon 
assentament europeu més antic de Sudàfrica després de Cape Town, i de la que es diu és el cor de 
la cultura Afrikaner. Després de la visita, trasllat a l’hotel abans d’anar a un restaurant proper per al 
sopar. 
Nit a Stellenbosch. 
 
DIA 23 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat al nord de Cape Town on visitarem les zones de Clanwilliam i Porterville. A prop de 
Clanwilliam visitarem una unitat de producció de te Rooibos i Honeybush, visitarem el camp i la planta 
de processat de Rooibos. 
 

     
 

Dinar a la zona 
A la tarda visitarem una explotació on es produeix Buchu i on els participants podran intercanviar 
idees amb els propietaris.  
Trasllat a l’hotel de Clanwilliam i sopar. 
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Dia 24 
Esmorzar a l’hotel. 
Retorn a Stellenbosch passant per Porterville. De camí visitarem una explotació anteriorment de fruita 
i que avui produeix una varietat d’olis essencials, olives i albercocs. 
 

    
 

Dinar en un restaurant rural. 
Després de dinar visita a un petit productor d’herbes on es farà una explicació de la producció de 
diverses herbes.  Retorn a Stellenbosch i check in a l’hotel (el mateix que la darrera vegada). 
Sopar en un restaurant de la zona. 
 
DIA 25 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat a la vall de Huguenots – Franschhoek. Allí visitarem 2 productors de diverses herbes, així com 
un productor d’olis essencials (lavanda i gerani rosa). També visitarem un celler on gaudirem d’un tast 
de vins sudafricans. 
 

     
 

Al vespre retorn a Stellenbosch per a gaudir d’un vespre d’oci al gust de cadascun dels integrants del 
grup.  
Pernoctació a Stellenbosch. 
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DIA 26 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat als voltants de Cape Town on hi passarem el dia. Si en el dia de l’arribada no fora possible, 
visitarem Table Mountain. Hi haurà temps per a visitar la ciutat amb més detall, també temps per a 
fer compres diverses i a les 13:00 agafarem el ferry de migdia per a visitar Robben Island, una illa 
allunyada de la costa i on hi ha la presó on va estar reclòs Nelson Mandela. 
Al vespre retorn a Stellenbosch on tornarem a fer-hi nit. 
Sopar en un restaurant de la zona. 
 

     
 
DIA 27 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat a la península de Cape. Començarem el dia amb un petit creuer del port de la badia de 
Hout, avistarem els llops marins del Cap a Duiker Island i després de veure el pic Chapman’s Drive 
anirem fins a la reserva natural de Good Hope, on visitarem els caps de Good Hope i Cape Point. 
 

     
 

Dinarem peix en un restaurant de Simonstown abans fer una parada a visitar una colònia de 
pingüins africans. Una ruta panoràmica en autocar retornarà el grup a l’allotjament de Stellenbosch. 
Sopar en restaurant local i pernoctació a Stellenbosch. 
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DIA 28 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat a Napier, on visitarem un gran viver d’herbes amb xerrades del personal tècnic a les 
instal·lacions. Continuarem la ruta cap a Stanford i Hermanus (segons la WWF el lloc millor ubicat 
del món per a observar balenes). Toi i que encara és molt aviat per a la temporada, podríem tenir 
sort i veure algun d’aquestos animals gegants.  
 

     
 

Dinar a Hermanus. 
Trasllat a Camphill Farm, un projecte de la comunitat on un grup de discapacitats cultiven herbes i 
altres productes. En acabar trasllat a Stellenbosch. 
Sopar a l’hotel i pernoctació. 
 
DIA 29 
Esmorzar a l’hotel. 
Trasllat a l’illa de Wellington, on visitarem un productor i distribuïdor d’olis essencials i diversos tipus 
de tes indígenes. Xerrada dels tècnics de l’empresa a les seves instal·lacions. En acabant la visita 
anirem en direcció a Constantia, i de camí visitarem els Jardins Botànics Nacionals de 
Kirstenbosch, on farem una visita a peu i parada per a dinar. 
 

     
 

Després de dinar visitarem un dels principals distribuïdors d’herbes de Cape, i en acabar qualsevol 
persona del grup que desitgi anar al futbol pot anar a la ciutat i la resta retornaran a Stellenbosch. 
Sopar de comiat i pernoctació. 
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DIA 30 
Esmorzar a l’hotel. 
Compres a la ciutat i trasllat a l’aeroport. 
Vol Cape-Town – Barcelona. 
 
DIA 31 
Recollida del grup a l’aeroport i trasllat a Cervera. 
Final del viatge. 
 
 
 
Els allotjaments són: 

- dia 21:  Stellenbosch Country Lodge (4*) 
http://www.stblodge.co.za/ 

- dia 22, 24-30: Rosenview Guesthouse (*) – allotjament rural en explotació vinícola 
http://www.rosenview.com/ 

- dia 23: Clanwilliam Lodge (3*) 
http://www.clanwilliamlodge.co.za/ 

 
 
Els vols a Cape Town no són directes i a dia d’avui hi ha diverses alternatives amb escales a 
diferents llocs i que tenen aquestos preus: 

- Barcelona – Amsterdam – Cape Town (1 escala amb KLM): 1.300 € 
- Barcelona – Amsterdam – Cape Town (1 escala amb Qatar Airways): 1.700 € 
- Barcelona – París – Johannesburg – Cape Town (2 escales amb diverses combinacions 

d’aerolínies): de 1.110 € a 1240 € 
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El preu inclou : 

- Allotjament segons detall 
- Tots els menjars especificats al programa (7 dinars i 7 sopars) 
- Guia anglo-parlant titulat 
- Autocar amb aire condicionat tot el viatge 
- Entrades a totes les visites detallades al viatge 
- Transfers en autocar in & out aeroports 
- Assegurança de viatge 

 
El preu no inclou: 

- City tour Stellenbosch 
- Despeses personals com telèfon, servei tintoreria, begudes (aigua inclosa), servei portar 

maletes (normalment 5-10 Rands per bossa) ni propines (normalment el 10% de la factura o 
ticket). 

- Bitllet d’avió, el preu del qual es detalla anteriorment és orientatiu i que a data de la reserva 
pot tenir variacions  

- Res que no s’hagi especificat abans o donat com a opcional. 
 
 
 
 

Preu per persona en un grup mínim de 15 persones: 
- en habitació doble: 1.940 € 
- en habitació individual: 2.140 € 

 
Preu per persona en un grup mínim de 20 persones: 

- en habitació doble: 1.870 € 
- en habitació individual: 2.045 € 

 
 
Lleida a 9 d’Abril 2010 
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