
               

 

     

Afrikan BIG 5‘s 
   01.02. – 11.02.2019 

 

Luomuviinimatkamme vie meidät Etelä-Afrikan kauneimpiin 
kulttuurimaisemiin Länsi-Kapissa.   
Näemme ja koemme Afrikan BIG 5’s kahteen kertaan:  
1) Afrikan rypäleet: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc,  
   Pinotage ja  Colombar(d)   
2) Afrikan eläimet: elefantti, leijona, puhveli, leopardi ja sarvikuono.   
Täten jokaisella eläimellä on jo oma lempirypälelajikkeensa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Afrikka on todella kiehtova ja monipuolinen maa. Sen kertoo jo se 

tosiasia, että maassa on 11 virallista kieltä! Matkaan sisältyy luomuviini- ja 

ruokanautintojen lisäksi seikkailuja, vaellus, rantalomaa ja paljon muuta.  



  

 

1. päivä:  Perjantai  
Lento Helsinki – Istanbul – Cape Town. Istanbulissa teitä on lentokentällä paikallisopas 

Ibrahim vastassa, joka näyttää teille kaupunkinsa upeimmat paikat!   

 

2. päivä : Lauantai  
Olemme teitä Cape Townin lentokentällä vastassa ja toivotamme sinulle:  

“Welcome to South Africa!”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aloitamme kiehtovan matkamme Etelä-Afrikan  

„Mother Citystä“, Kapkaupungista. Majoitumme  

yöpaikkaamme, joka on trendikäs Art-Hotel keskellä  

kaupungin sydäntä, Long Streetillä. Nautimme  

tervetuliaistuliaismaljat hotellimme kattoterassilla.   

Pienen rentoutumisen jälkeen tutustumme jalan  

kauniiseen ympäristöömme ja nautimme loistavan  

tervetuliaisillallisen afrikkalaisin makuelämyksin  

ja live musikkeineen „Mama Africa“ssa.    

 



 

 

3. päivä:  Sunnuntai   

 

Maittavan aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle!  Tänään kohteena on kuuluisa 

Hyväntoivonniemi.  Mukanamme oppaana toimivat ystävämme Gerald ja 

Jolene, jotka asuvat Cape Townissa. Matkan aikana nautimme upealla näköala 

paikalla herkullisen picknickin ja käymme uimassa kuuluisalla hiekkarannalla 

Cliffton 4th Beachillä. Voit uimisen sijaan myös nauttia Hard Rock Cafeen 

antimista, joka on rantakadulla. Päivän matka sisältää myös polskuttelua 

afrikanpingviinien kanssa Intian Valtameressä!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluumatkalla nautimme illallisen huimassa Brass Bellissä, joka on paikallinen 

Seafood-ravintola Kalk Bayssä. Sen jälkeen pysähdymme nauttimaan 

auringonlaskusta Muizenberg-beachillä.  Paluu hotelliimme kaupungin 

keskustaan.  



 

4. päivä : Maanantai  

 
Aamiaisen jälkeen päämäärämme on korkealla:  Tänään vuorossa 

Kapkaupungin majesteettinen 

Pöytävuori ! Sinne pääsee 

helposti hissillä, mutta 

halukkaat kiipeävät meidän 

kanssamme sinne. Huipulta 

avautuu henkeäsalpaava 

maisema koko kaupungin 

ylle sekä Cape Pointiin. 

Laskeudumme alas 

köysiradalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen sinulla on omaa aikaa käytettävänäsi, jolloin voit esim. käydä 

vierailulla Kirstenboschin kasvitieteellisessä puutarhassa, joka on yksi 

maailman upeimmista puutarhoista. Tunnelma täällä on sielua rauhoittava.  

Nautimme yhteisen illallisen etelä-afrikkalaisittain. Mukanamme illallisella 

paikallisopas Vina, joka kertoo meille Etelä-Afrikasta ja elämästä siellä.  

Tämän jälkeen sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua värikkääseen yöelämään 

Long Streetillä.     



 

 

5. päivä: Tiistai  
Aamiaisen jälkeen pakkaamme laukkumme  

ja matkaamme kohti Stellenboschia. Vierailemme  

ensimmäisellä tuottajatilallamme Reynekellä,  

jossa omistaja ja viinintekijä Johan Reyneke itse  

esittelee ja maistatuttaa meille luomuviinejään.  

Tilalta on henkeäsalpaavat näköalat  

Intian Valtamerelle sekä Stellenboschiin.  

 

Tastingin jälkeen tutustumme suloiseen Stellenboschin kaupunkiin, josta matka jatkuu 

n. 30 km eteenpäin viehättävään Franschhoekiin, „Ranskalaisten kulmaan“, jota 

kutsutaan myös Etelä-Afrikan ruoka- ja viinipääkaupungiksi. Piipahdamme 

muutamilla viinitiloilla, joissa voit halutessasi nauttia lounaan ja osallistua tastingiin. 

Jatkamme matkaa seuraavaan viinilaaksoon: Robertsoniin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajamme majesteettisen “Lohikäärmevuoriston” halki 

ja saavumme suloiseen Wineresort Bon Capiin,  

jossa yövymme seuraavat 2 yötä. Nautimme  

tervetuliaismaljat viinitilalla ja majoitumme  

huoneisiimme, jotka ovat kukin pienissä mökeissä.  

Sen jälkeen halukkaat pulahtavat ihanaan  

uima-altaaseen sillä aikaa, kun meille valmistetaan  

paikalliseen tapaan avotulella Braai eli  

grillattuja herkkuja – luvassa jotakin,  

jota et ole koskaan ennen maistanut…!  

Nautimme illallisen luomuviineineen tunnelmallisessa patiossa. 



 

6. päivä: Keskiviikko 

 

Nautimme herkullisen aamiaisen, jonka jälkeen  lähdemme tutustumaan 

viinilaakson tarjontaan . Retki alkaa MCC-tastingillä (Méthode Cap Classique) 

eli juhlallisesti kuohuvalla viinillä.  SOLARA ORGANIC WINES’llä tutustumme 

Particiaan ja hänen kiehtovaan elämäntarinaansa. Nautimme kevyen lounaan 

luomuviineineen TEMENOS RETREATillä. Sieltä jatkamme matkaa 

Bonnievaleen, jossa Lourens van der Westhuisen esittelee ja maistatuttaa meille  

Arendsig Handcrafted Wins’ejaan.   

Loppupäivän aikana vierailemme useilla viinitiloilla, joissa sinulla on 

halutessasi aina mahdollisuus osallistua tastingiin. Tarjolla on: Chocolate & 

Wine Tasting, Brandy Tasting & Food Pairing, Cheese & Wine Pairing 

platters….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaamme Bon Capin Wineresortiin ja istumme vielä iltaa avotulen ääressä 

rentoutuen.   

    



 

7. päivä:  Torstai  
Maittavan aamiaisen a la Wineresort Bon Cap jälkeen lähdemme silmiä hivelevän 

kauniiden maisemien halki läheiseen Safari puistoon! Täällä sinulla on mahdollisuus 

nähdä Afrikan Big 5 – Afrikan tyypilliset eläimet!  http://www.aquilasafari.com/ 

Safari alkaa kello 12:00 Aquilan tervetuliaismaljalla ja jatkuu runsaalla buffet 

lounaalla. Kello 13:15 alkaa “game drive”. Safari loppuu kello 16:30, jolloin voimme 

kaikki vielä rentoutua Aquila Infinity Poolilla ja pestä päivän pölyt pois.  

Koko Aquila-paketin hinta on R1450.00 = n. 98 €/hlö. Jos et halua osallistua safariin, 

voit vierailla Aquila Rescue and Conservation Centressä tai Curio Shopissa, hortoilla 

Aquila labyrintissa tai pelata jätti shakki-peliä. Hmmmm…. vai houkuttaisiko ihan 

vain loikoilla uima-altaalla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jännittävän safarin jälkeen siirrymme Riebeeck Kasteeliin, jossa majoitumme 

ihastuttavalle Wine Resortille nimeltään “Shiraz Estate”. Täällä meitä odottaa ihana 

uima-allas keskellä viinitarhoja sekä läheisessä ravintolassa herkullinen illallinen.    

 

http://www.aquilasafari.com/


 

8. päivä: Perjantai   
Päivä alkaa Wineresortimme runsaalla aamiaisella. Täältä siirrymme läheiseen 

Wellingtonin viinilaaksoon, jossa aiheena Afrikan Big 5. Tällä kertaa ne ovat Afrikan 

suosituimmat rypälelajikkeet. Lazanoun luomuviinitilalla riittää luomua joka lähtöön! 

Omistaja Jozef Lazanou esittelee tilaansa ylpeänä: “Olemme lähes omavaraisia ja meillä 

on yrttejä, vihanneksia, kanoja, hanhia, yksi lehmä ja tärkein kaikista on tietysti oma 

herkullinen luomuviini….”  

 

 

 

 

 

 

 

Lazanoun tutustumisen ja tastingin jälkeen 

nautimme keskellä viinitarhoja maittavan 

lounaan Val de Charonnin viinitilalla. Täällä 

voit myös halutessasi pulahtaa uima-altaaseen 

ruokaa odotellessasi. Sen jälkeen siirrymme 

erittäin mielenkiintoiselle luomuviinitilalle 

nimeltään Avondale. Teemme omistajan 

opastuksella viinitila- ja kellarikierroksen ja 

maistelemme sen jälkeen tilan tuotteita.   
Palaamme takaisin Kapkaupungin lähelle, 

jossa majoitumme tyylikkääseen merenranta 

hotelliimme Milnertonissa. Nyt meillä on mahdollisuus ihailla Table Mountainia sekä 

auringon laskua Atlantin Valtameren rannalla... uima-altaalta käsin!  

 

 

 

 

 



 

9. päivä: Lauantai 

Maittavan aamiaisen jälkeen voit valita, mitä ohjelmaasi kuuluu tänään. Voit 

halutessasi osallistua paikallisoppaan kanssa (sisältyy hintaan) walking sightseeingille: 

aiheena historiallinen Cape Town, värikäs Bokaap tai valintasi mukaan Apartheid. 

Tämä kierros alkaa Green Market Squereltä, jossa on myytävänä kauniita afrikkalaisia 

artisan-esineitä. Täältähän tarttuu matkamuistot ja tuliaiset mukaan helposti! 

Halutessasi voit jäädä koko päiväksi nauttimaan Lagoon Beachin antimista ja liittyä 

alkuillasta mukaamme Stellar Organicsin luomuviinitastingiin. Tämä jälkeen  

lähdemme yhteiselle jäähyväisillalliselle.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10. päivä: Sunnuntai   

Päivä alkaa herkullisella aamiaisella ja aamu-uinnilla. Sen jälkeen sinulla on 

omaa aikaa vaikkapa käydä Robben Islandilla tai shoppailla vielä 

matkatuliaisia V & A Waterfrontissa.  

Iltapäivällä ajamme teidät Cape Townin lentokentälle ja paluumatka Suomeen 

alkaa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. päivä: Maanantai  
Saapuminen Suomeen. 

  



 

Matkan kohokohdat ovat:  

- kiehtova Kapkaupunki  

- mahtava Table Mountain eli Pöytävuori 

- retki Hyväntoivonniemeen 

- Franschhoekin hurmaava pikkukaupunki 

- luomuviinitilat tastingeineen 

- lumoavat viinilaaksot 

- valkeat hiekkarannat  

  

Tämä kaikki sisältyy hintaan: 

 Turistiluokan lennot  Helsinki – Cape Town – Helsinki lentokenttäveroineen;  

matkan aikana koneen vaihto ja opastettu ohjelma Istanbulissa paikallisoppaan kanssa  

 Kaikki matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket  

 Yöpymiset hotelleissa ja viinitilalla, jaetuissa kahden hengen huoneissa tai apartmenteissä  

 Joka päivä aamiainen paikalliseen tapaan  

 Ensimmäisenä päivänä tervetuliaismalja hotellimme kattoterassilla 

 Koko päivän retki Hyväntoivonniemeen picknick-eväineen paikallisen oppaan kanssa 

 Illallinen loistavassa Sea Food ravintolassa   

 Opastettu vaellus Pöytävuorelle (ei sisällä köysirataa)  

 Vierailu biodynaamisella viinitilalla Stellenboschissa tastingeineen  

 Tervetuliaismalja ja runsas Braai Bon Capin Weinresortilla luomuviineineen   

 Vierailuja viinitiloilla, luomuviinitasting ja lounas Robertsonissa luomuviineineen 

 Tutustuminen ja tasting Lazanoun luomuviinitilalla 

 Lounas upealla Val de Charonnin viinitilalla  

 Vierailu biodynaamisella tilalla Wellingtonissa luomuviinitastingeineen  

 Joka päivä illallinen tai lounas    

 Walking Sight Seeing kaupungin keskustassa paikallisoppaan johdolla 

 Ajojen aikana “South-Africa”- tietoiskuja  

 Palvelupalkkiot paikallisoppaille ja kuljettajille  

 Kivennäisvesi ajojen aikana  

 Mukavaa yhdessäoloa ja lomailua  

 Mukana aina kielitaitoinen matkanjohtaja, tulkki ja luomuviiniasiantuntija  

Marjut Langefeld   

 

Hintaan ei sisälly:  

 Matkavakuutus  

 Safari Aquila Resortilla 

 Juomat ruokailujen yhteydessä ja sen ulkopuolella, paitsi jos ne on mainittu sisältyvän   

 

 

 

 



 

 

 

Hinta Helsingistä vain 2.890,-- € / henkilö. Varausmaksu 800,-- € / henkilö heti vahvistuksen 

yhteydessä ja loput  2 kk ennen matkan alkua. Yhden hengen huoneessa 220,-- € / henkilö 

lisämaksu. Tastingit ja opastetut retket ovat englannin kielellä ja tulkataan suomeksi 

tarvittaessa. Matka 2019 toteutuu ja paikkoja on vielä YKSI!  

 

Luomuviinimatkoillamme koko ohjelma on etukäteen mietitty, jolloin voit keskittyä rauhassa 

oppimiseen, nauttimiseen sekä rentoon lomailuun. Suomenkielinen matkanjohtaja/opas 

huolehtii ryhmästä koko matkan ajan ja organisoi yhteistä ohjelmaa.  

Noudatamme Weinwelt Langefeldin matkaehtoja, jotka matkalaisen tulee hyväksyä varauksen 

yhteydessä. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

 

Tervetuloa mukaan tälle unohtumattomalle kulinaariselle luomuviini-elämysmatkallemme!  

 

www.weinwelt-langefeld.com               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjut ja Manfred Langefeld      info@weinwelt-langefeld.com 

http://www.weinwelt-langefeld.com/
mailto:info@weinwelt-langefeld.com

