
Resor med SkönaSydafrika 
blir ett minne för livet

D et går inte att undgå den 
glada och positiva ener-
gin som strålar igenom 
skärmen när jag träffar 
Lynette och Ronny Sten-

feldt från reseföretaget SkönaSydafrika 
på Teams. De befinner sig i sin semes-
terbostad i staden Strand, ca tre mil ös-
ter om Kapstaden. De har en fantastisk 
glädje som smittar av sig. Varför är de 
så glada? Jo för att de bor tillsammans i 
Sydafrika och lever sin dröm efter att ha 
blivit uppsagda från ett stort energibolag 
i Sverige för fem år sedan där de jobbat i 
18 år. Lynette inom HR och Ronny som 
instruktör. Tillsammans beslöt de sig för 
att hjälpa nyfikna resenärer från Sverige 
med att organisera resor till Sydafrika. 
SkönaSydafrika är företaget med ”det lil-
la extra” och enligt Lynette och Ronny 
blir det verkligen en speciell och härlig 
upplevelse för deras resande, ”ett minne 
för livet”.

    –Vi känner till Sydafrika jättebra ef-
tersom jag är född här och kommer ifrån 

byn Koringberg som ligger i hjärtat av 
Swartland, ca 12 mil nordväst om Kapsta-
den. Ronny har bott här tidigare i många 
år (men är en riktig skåning från Hel-
singborg) vilket innebär att vi har byggt 
upp ett stort nätverk. Vi är experter på 
Sydafrika. Vi kan språket, organiserar 
allting själva och vi undersöker alltid våra 
boende och utflykter innan vi bokar in 
dem för alla våra resenärer, säger Lynette. 
Ronny tillägger :

    –Dels är det ett krav där våra gäster 
bor samt att de åker med oss på utflykt 
till ställen som vi själva har varit på, då 
kommer det från hjärtat. Det känns tryggt 
för alla parter, säger Ronny. 

SkönaSydafrika erbjuder även små grupp-
resor på max 8 personer och skräddarsyr 
eller stöttar upp vid behov. 

    –Det är vår stora styrka. Vi erbjuder 
inte bara klassificerade turistmål utan vi 
tar våra resenärer till små smultronställen 
som bara vi vet om och det nämner vi 
oftast inte när de bokar utan det kommer 
som en överraskning, det är därför vi kall-
ar oss för ”företaget med det lilla extra”. 
Svenskar får möjligheten att lära känna 

ett autentiskt Sydafrika med invånarnas 
kultur. Varje person måste få den lilla 
autentiska upplevelsen. Jag brukar säga att 
”om du tycker om rödvin och jag tycker 
om vitt vin så måste du få den upplevelsen 
också” och det är det vi strävar efter att 
göra, säger Lynette. 

Sydafrika erbjuder något för alla. Det 
spelar ingen roll om du är soldyrkare, 
adrenalinälskare, golffantast, djurfantast, 
shoppingälskare, gourmand, vinälskare, 
valskådare, kulturist eller historieintres-
serad. Här kan du åka på safari, solsemes-
ter, besöka botaniska trädgårdar, bocka 
av ”the big five” på din bucket list, åka 
på vingolfsemester eller trädgårdsresor. 
Människorna är väldigt öppna och vän-
liga, spontana och hjälper till med det 
mesta. Det är ett mycket socialt samhälle 
och inbjuder verkligen till öppenhet säger 
Ronny. Han fortsätter:

      –Sydafrika har så mycket att erbjuda 
men samtidigt är det ett oerhört prisvärt 
land. Det är helt otroligt hur billigt det är 
här men det är en stor faktor och är unikt 
för det här landet. Vi älskar även trädgår-
dar, speciellt botaniska trädgårdar. Det 
är ett medelhavsklimat här nere och det 

är alltid något som växer eller blommar. 
Vi är duktiga på trädgårdar men vi kan 
inte alla de latinska namnen, men det får 
vi hjälp med, förklarar Ronny. 

Lynette och Ronny är nere i Sydafrika 
mellan oktober till april. Högsäsongen 
för att resa till Sydafrika är just då men 
Lynette och Ronny rekommenderar inte 
svenskar att boka under jullovet. 

    –Det är ett stort sommarlov här då. Det 
är långa köer och du kan få vänta i flera 
timmar. Därför är det bättre att boka lite 
senare på vintern/våren och vi försöker 
då guida våra resenärer i rätt riktning, 
säger, Lynette. 

Lynette tycker det känns skönt att få jobba 
med människor eftersom hon har jobbat 
med HR hela livet och Ronny har varit 
instruktör i 20 år så de har hela tiden 
varit i sociala sammanhang. 

    –Vi vill vara hjälpsamma, det är det vi 
brinner för och att resan som vi anord-
nar ska vara ett av de finaste minnena i 
livet som resenärerna kommer att få om 
de åker med oss, säger Ronny. Lynette 
fortsätter:

    –Turistsektorn är stort och viktigt här 
för att alla sydafrikaner måste jobba. Det 
finns inget socialsystem och många jobb 
har försvunnit genom pandemin och där-
för känns det extra bra i hjärtat att man 
även kan bidra till någon annans lycka 
eller mat på bordet, avslutar Lynette.
                      //Text: Isabelle Ibérer

   
Lynette och Ronny Stenfeldt

Reseföretaget 
SkönaSydafrika är 

företaget med det 
lilla extra som hjälper 

dig att planera din 
drömresa till landet 
på södra jordklotet 
där det finns allt för 
att tillfredsställa ens 

sinnen, och framförallt 
är det prisvärt.

Läs mer:
skonasydafrika.se


