
 

Pretoria  
SKK,s Simläger i Sydafrika 28dec-10jan -2018/19 

OM RESMÅLET 
Kombinationen träning i världsklass, safari & äventyr i 

Pretoria gör att ni erbjuds ett simläger ni sent ska 

glömma! Träning sker på universitetets toppanläggning 

High Performace Centre som är belägen 1500 m över 

havet. Det tar ca 50 minuter med transport från 

Johannesburg International Airport till Pretoria. 

Cameron Van Der Burgh, Roland Schoeman och vår 

egen Joline Höstman är några kända elitsimmare som 

förlagt sitt träningsläger i Pretoria. På området finns 

bl.a. volleyboll-, fotboll- och tennisplan samt en mindre 

bassäng. I närheten finns även ett litet varuhus, passa 

på att besöka den livliga markanden som arrangeras 

veckovis.  

 

 

SKK tillsammans med OLKA Sportresor 

Kostnad per simmare enligt nedan spec :   17500kr  
 
Priset ovan inkluderar: 
 12 nätters logi  
 Flyg t/r inkl transfer 
 Helpension (frukost/lunch/middag) 
 Simträning 12 dagar 
 Tillgång till gym 

 
Tillkommer: 
Utflykter ca 1500-2000kr per person . Kostnad 
kommer presenteras efter SM när utflykt/er är bokade  
 

 

 



 
Så här tyckte vi… 
”Ett kanonställe med bra träningsmöjligheter, mat, 
boende och väder. Ett stort plus att det är nära till 
träning, restauranger och shopping.” – Joline Höstman 
f.d. Mölndals ASS 

 

BOENDE 

Boende sker på Universitets område i 1-4 bäddsrum 

med våningssängar. Rummen har dusch/WC, TV och 

luftkonditionering. Buffémåltider serveras i anslutning 

till boendet.  

TRÄNING 

50-meter uppvärmd Olympisk pool med 12 banor. 

Bassängen ligger ca 5 min promenad från området. 

Simanläggningen har egna duschar, omklädningsrum 

och toaletter. Det finns även tillgång till gym. 

VISSTE NI ATT? 

Sydafrika är ett land som är större än Frankrike, 

Spanien och Italien tillsammans. 

Här finns goda möjligheter att se the big five – lejon, 

leopard, buffel, elefant och noshörning. 

Här finns fantastiska stränder och här möts två 

världshav- Indiska Oceanen och Atlanten. 

 

 

  

Flygresa-British Airways(BA) 

Utresa Fre 28/12 

Flyg Arn-London Heatrow (LHR) med flight  

BA 781 kl 18.00-ank 19.45 

LHR-Johannesburg med flight BA057  

kl 21.10-ank kl 10.15 (Ankomst lör 29/12) 
 

Hemresa Tor 10/1 

Flyg Johannesburg-LHR med BA050  

kl 07.40-ank kl 17.15 London Heathrow (LHR) 

LHR –Arlanda(ARN) kl 19.05- ankomst 22.40  

 

 


