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Se & gJøre
Det er ikke rart at Sør-afrika lokker flere besø-
kende enn noe annet område sør for Sahara. 
kosmopolitiske byer, magiske naturscenarier, 
spennende kulturer og et dyreliv i verdensklasse 
som det er lett å komme nært innpå, gjør at alle 
finner noe de elsker. 

På en eneste dag kan 
man reise fra Cape Towns 
prangende strandprome-
nade til isolerte zululands-
byer, Kalahariørkenens 
åpne vidder eller på ele-
fantsafari i Kruger Natio-
nal Park. Det er dessu-
ten mulig å gjøre alt dette 
og likevel beholde den 
bekvemme standarden vi 
er vant til i Europa og i USA.

Den som gjester landet, 
behøver imidlertid ikke å 
bevege seg langt bort fra 
safarijeepen for å kon-
fronteres med Sør-Afrikas 
andre ansikt: fattigdom, 
sult, slum og et av verdens 
høyeste antall HIV/AIDS-
smittede. 

Allerede på motor-
veien fra flyplassen og 
inn til Cape Town møter 
gjestene byens townships 
– slumstrøkene. Det var 
her revolusjonen en gang 
begynte – revolusjonen 
mot apartheid som ga ekko 
i hele verden, og som ennå 
i dag er nærværende i 
nesten hver en bit av hver-
dagslivet.

I 1936 ble det forbudt for 
svarte menn å stemme i 
Kapprovinsen. I 1948 ble 
Cape Town-mannen og 
lederen for nasjonalistpar-
tiet, D.F. Malan, president 
med apartheid som en del 
av valgprogrammet. Den 
12. juni 1964 gikk Nelson 

Mandela i land på Robben 
Island, dømt til livsva-
rig fengsel. Først den 11. 
februar 1990, etter mer enn 
10 000 dager i forskjellige 
fengsler, vandret han som 
en fri mann fra Victor Verster-
fengselet. Han møtte de 
enorme folkemassene på 
Grand Parade midt i Cape 
Town. 

For noen år siden ble det 
nye konferansesenteret 
innviet. Det ble skapt av 
den prisbelønte arkitekten 
Anya van der Merwe Mis-
zewski og her har et nytt 
downtown vokst fram med 
pulsåren Long Street og 
forlengelsen Kloof Street 
med trendy restauranter, 
boutiquehoteller, kaféer 

 til troSS for 
ByenS townS-
hipS er Cape 
town ogSå et 
SteD MeD freM-
tiDStro. Det 
ByggeS og 
SatSeS.

Sannhetskommisjonen 
startet med sitt arbeid i 
1995, fra hovedkontoret i 
niende etasje i Old Mutual 
Building på 106 Adderley 
Street. 

Til tross for byens town-
ships er Cape Town også 
et sted med fremtidstro. 
Det bygges og satses. 

og butikker. Foran fotball-
VM sommeren 2010 råder 
en spesiell optimisme som 
mer enn noen gang fører 
sammen mennesker fra 
ulike folkegrupper, etnisk 
opphav og samfunnslag. 

taBle Mountain 
naSJonalpark
Cape Towns sjel og hjerte 
er 1086 meter høyt og 
du kan komme deg dit 
med taubane. Utsikten fra 
toppen er ofte aller best 
tidlig om morgenen eller 
tidlig kveld. Enkelte entusi-
aster velger bort taubanen 
og bestiger fjellet på egen 
hand. Les mer på: 
www.tmnp.co.za
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roBBen iSlanD
Det er verd trengselen å 
besøke stedet der Nelson 
Mandela først satt fengslet, 
i en celle på 2 x 2,5 meter. 
Det var Mandelas forslag 
å gjøre fengselet om til 
museum, og at to tredje-
deler av guidene skulle 
være tidligere fanger og 
en tredjedel tidligere fan-
gevoktere. Gå ikke glipp 
av ”Cell Stories” og Nelson 
Mandelas celle. 
Adresse: Nelson Mandela 
Gateway, Robben Island
Tlf. +27 21 409 51 00
www.robben-island.org.za

kapp Det goDe håp
Den vakre svingete og 
bratte fjellveien Chap-
mans Peak er i seg selv 
verd turen ned mot Kapp 
det gode håp. Selve odden 
er ikke mer enn et treskilt, 
men Cape Point er derimot 
magisk. Ta fjellbanen opp 
til fyret. Herfra kan man  
virkelig se møtet mellom  
to hav. 

Bo kaap
Muslimene som kom til 
Cape Town på slutten av 
1700-tallet og fremover 
bosatte seg i Bo Kaap. De 

 De guiDeDe turene i Cape townS 
townShipS kalleS av og til for MorBiD 
turiSMe og kikking. Men få, oM i Det 
hele tatt noen av DeM SoM har vært 
MeD, er enige i BetegnelSene. 

fleste av dem hadde enkle 
yrker som skomakere eller 
skreddere og fargene på 
husene symboliserer ulike 
yrkeskategorier. I dag er Bo 
Kaap fremdeles i stor grad 
bebodd av malayer, men 
befolkningen er mye mer 
blandet. Her finns også ett 
interessant museum om 
bydelens historie.   

DiStriCt Six 
MuSeuM
Tilegnet bydelen District 6 
som protesterte mot apart-
heidregimet. Som svar 
brukte regjeringen bulldo-
sere og jevnet hele områ-
det med jorden. Innbyg-
gerne ble tvangsflyttet. 
Adresse: 25A Buitenkant 
Street, Caledon Square, 
downtown
Tlf. +27 21 466 72 00
www.districtsix.co.za

townShipS
De guidede turene i Cape 
Towns townships kalles av 
og til for morbid turisme og 
kikking. Men få, om i det 
hele tatt noen av dem som 
har vært med, er enige i 

betegnelsene. Disse slum-
byene er en vesentlig del 
av Cape Towns sosiale liv, 
og det er en misforståelse 
å ikke forsøke å lære mer 
om livet der. 

Moyatravel arrangerer 
guidede turer:
Tlf. +27 21 423 12 13
www.moyatravel.co.za

lion´S heaD
Den 2,2 kilometer lange 
turen fra Kloof Nek til 
toppen av Lion´s Head er 
noe av det beste man kan 
foreta seg i Cape Town, 
spesielt ved fullmåne.  
Da samles en mengde 
mennesker på toppen for 
å se solen gå ned. Ta med 
lommelykt. 
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kafeer
viDa e Café
Lokalbefolkningen har tatt 
denne kafékjeden, med 
ferskbrygget kaffe, appel-
sinjuice og portugalinflu-
erte bakverk til sitt hjerte. 
Adresse: 34 Kloof St, 
Gardens

BirDS Café
Ligger i et gammelt hol-
landsk hus og drives av 
noen xosakvinner som 
lager uforglemmelige, 
enkle matretter og bakeri-
varer. Kafeen er dessuten 
100 prosent økologisk. 
Adresse:127 Bree St

95 keeroM
Bordbestilling er helt nød-
vendig på denne italien-
ske restauranten som 
ligger i et av Cape Towns 
eldste hus (det aller eldste, 
sier eieren Georgio, som 
ofte selv trekker fisken til 
restauranten sin). Mens 
overetasjen er hyper-
moderne luftig, har under-
etasjen små rom med  
gammeldags steinsetting. 
Adresse: 95 Keerom 
Street, downtown
Tlf. +27 21 422 07 65

golD 
Denne restauranten føles 
litt som en turistfelle, men 
serverer supergod mat fra 
Sør-Afrikas spennende 
blandingskjøkken. Byr 
dessuten på lokale rytmer, 
dans og herlig atmosfære. 
En kveld på Gold glemmer 
man ikke med det første. 
Adresse: 96 Strand St
Tlf: +27 21 421 46 53

Mat & Drikke/ 
reStauranter
Den ferske fisken kommer direkte fra havet, 
grønnsakene fra gårdene omkring byen og det 
sørafrikanske viltkjøttet er i verdensklasse. Det  
er vanskelig å finne en restaurantby med bedre 
tilgang på råvarer. Slavenes tradisjonelle krydder-
sterke mat kalles cape malay, boernes krydrede 
pølser heter boerwors. 

afriCa Café
Matinstitusjon i Cape  
Town – og med rette. For 
knappe €20 spiser man 
seg gjennom hele konti-
nentet. Menyen inneholder 
retter fra Kap til Kairo, og 
kveldene byr ofte på under-
holdning. 
Adresse: 108 Shortmarket 
Street, downtown
Tlf. +27 21 422 02 21
www.africacafe.com

fork 
Gode og spennende søra-
frikanske tapas midt på 
bargaten Long Street. En 
perfekt start på en lang 
kveld. Restauranten er liten 
så det anbefales å bestille 
bord. Har store smaksprø-
vemenyer som er perfekte 
å dele på. 
Adresse: 84 Long St
Tlf: +27 21 424 63 34

Bukhara
Parlamentsmedlemmer, 

forretningsmenn og andre 
dignitærer velger Bukhara 
når de skal spise indisk. 
Adresse: 33 Church Street, 
downtown
Tlf. +27 21 424 00 00
www.bukhara.com

 Byr DeSSuten 
på lokale rytMer, 
DanS og herlig 
atMoSfære. en 
kvelD på golD 
gleMMer Man ikke 
MeD Det førSte. 
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Shopping
visste du at afrikas mest besøkte turistattraksjon 
er et shoppingsenter? 20 millioner mennesker 
besøker årlig v&a waterfront, noe som til eksempel  
slår egypts pyramider. hva er det de får oppleve 
der? 

Waterfront ligger  
i en levende havn med 
seler plaskende rundt 
kaiene. Her finner man 
både de store internasjo-
nale merkene og søra-
frikanske toppdesignere 
som Marion & Lindie, Sun 
Goddes og Juanita. I områ-
det omkring finnes det 
flere spennende markeder. 
(www.waterfront.co.za)

Ellers er et bra sted å 
begynne shoppingrunden 

gater og kvartaler som 
Long Street, Kloof Street, 
Cape Quarters og Caven-
dish Square. 

Philosophy by Jenni 
Button (16 Cavendish 
Street, Claremont) er en av 
Sør-Afrikas ledende desig-
nere som skaper aftenkre-
asjoner for den røde løpe-
ren (for eksempel til skue-
spilleren Charlize Theron).

Det andre store navnet 
innen sørafrikansk design, 

Shakur Olla (2 Sovereign 
Quay, Somerset Road, 
Green Point), selger klas-
siske, smarte plagg, mest 
for menn. 

Drar man til Sør-Afrika, 
bør man kjøpe med seg 
minst én liten diamant 
hjem. Steinene er ofte 
fra gruvene nord i landet 
(Prins & Prins, adresse: 66 
Loop Street, downtown). 
Sørafrikanske viner gjør 
suksess over hele verden. 
Regionen Franschhoek er 
diamanten i kronen og det 
beste området for den som 
vil kjøpe noen flasker med 
seg hjem. 

Cape town ble ikke kjent som ”tavern of the Seven 
Seas” for ingenting. Den største konsentrasjonen av 
nattklubber ligger omkring long St, i City Bowl og 
langs waterfront.

noSe wine Bar
Førsteklasses vinbar der 
du kan teste 38 av Cape 
Towns beste viner. Serverer 
dessuten god mat og ordner 
med vinsmakingskvelder. 
Adresse: Cape Quarter, 
Dixon St, Waterkant

Cape to CuBa
I mange byer finns det en 
bar tillegnet Cuba og Fidel 
Castro – slik er det også 
her. Cape to Cuba har en 
enormt bra stemning, er 
liten og intim og serverer 
gode cocktails til en billig 
penge. 

Barer & natteliv
heMiSphere
Ingen som tar heisen opp i 
dette tørre og strenge bank-
palasset aner at når de går 
av i 31. etasje, kommer de 
til å bli møtt av den heftig-
ste partystemning. Populær 
klubb med massevis av vin-
duer som slipper inn Cape 
Towns neon og månelys. 
Adresse: etasje 1, ABSA 
Centre, 2 Riebeeck Stree, 
downtown

opiuM
Bry deg ikke om åpnings-
tidene, byens innested 
nummer en (blant nattklub-
bene) stenger ikke før siste 
gjest har forlatt lokalene. 
Stemningsskapende sofaer 
på utsiden. 
Adresse: 6 Dixon Street, 
Green Point

fiCtion
Hit går du for å danse til 
tonene av indie, pop eller 
electro sammen med 
Kappbyens klubbkids. Har 
ulike klubber på stort sett 
alle ukedagene, er fullt om 
helgene.
Adresse:  226 Long Street

alBa lounge
Ganske enkelt den mest 
elegante plassen for en 
cocktail ved Waterfront. 
Vakker utsikt over havnen, 
innovative drinker og en 
sprakende peis på kalde 
vinterkvelder. 
Adresse: 1st floor Hilde-
gards, Pierhead, Waterfront

planet ChaMpagne 
Bar
Den for tiden aller heteste 
baren i Cape Town. Alle-
rede ved nitiden om kvel-
den blir Mount Nelson-vak-
tene, ikledd sine safarihat-
ter, nødt til å sette stopp for 
biler som vil kjøre opp den 
berømte innfarten. Tenk 
champagne, cocktails, 
kaviar og østers. 
Adresse: Mount Nelson 
Hotel, 76 Orange Street, 
Gardens
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flyplaSS
Cape Town International 
Airport ligger 20 kilometer 
øst for sentrum, turen tar 
cirka 20 minutter, avhengig 
av trafikksituasjonen. 
www.airports.co.za

lokaltrafikk
Cape Metro Rail
www.capemetrorail.co.za

taxi
Taxi koster omtrent 1.40 
US dollar per kilometer.

MARINE TAxI
Tlf. 021-434 0434
SA Cab
Tlf. 0861-172 222

poSt
HOVEDPOSTKONTORET
Adresse: Parliament St, 
City bowl
Tlf. 021-464 1700

telefon
Landsnummer: 27
Retningsnummer 021

fakta

innByggere
3 140 600

valuta
Rand

åpningStiDer
De fleste butikkene 
stenger klokken 17.00, 
men flere shoppingsen-
trer har åpent til klok-
ken 21.00, som for 
eksempel Waterfront. 

internett
www.tourismcapetown.
co.za
www.cape-town.org

nøDnuMre
107 (112 fra mobiltele-
fon)
Ambulanse: 10177
Brann: 021-535 1100
Politi: 10111

turiStByrå
CAPE TOWN TOURISM
Adresse: cnr Castle & 
Burg Sts, city bowl 
Tlf. 021-487 6800

greit å vite 

kart

Boalternativer
antriM villa
I Cape Town finns det 
mange små ”guesthou-
ses”. Ett av disse er det 
svenskeide og firestjerners 
boutiquehotellet Antrim 
Villa. Med personlig ser-
vice, flotte og genuine rom, 
herlig frokostbuffé og bra 
beliggenhet nær Green-
point er Antrim Villa avslap-
pende for sjelen under 
ferien. 
Adresse: 12 Antrim Rd
Tlf: +27 21 762 1543

Mount nelSon
Suiten er oppkalt etter 
Winston Churchill som 
hadde sitt favorittrom her. 
Hotellet ble åpnet i 1899, 
like før den andre boerkri-
gen. Da prinsen av Wales 
kom på besøk i 1925, fant 
man en anledning til å 
bygge den klassiske innfar-
ten med palmealleen. Ene-
stående bassengområde.
Adresse: 76 Orange Street

DaDDy long legS
Dette er hva du får når en 
gruppe kunstnere gis i opp-
drag å innfri sine visjoner 
om det perfekte hotellrom-
met. Blant favorittene er 
blant annet karaokerommet 
(med mikrofon i dusjen). 
Fantaser så videre om rom 
som er inspirert av alt ifra 
bohempregede loftsetasjer 
til sykehussaler, så forstår 
du hvor hen det bærer. 
Det blir sjelden kjedelig på 
Daddy Long Legs!
Adresse: 134 Long St; City 
bowl
Tlf. +27021 422 30 74
www.daddylonglegs.co.za

legehJelp
CHRISTIAN BARNARD 
MEMORIAL HOSPITAL
Adresse: 181 Longmarket 
St, City bowl
Tlf. 021-480 6111
www.netcare.co.za


