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Från Kap till Kap i en Touareg: äventyret kan börja! 
 

Söndagen den 21 september inleder äventyraren Rainer Zietlow och hans team 

jakten på ett nytt världsrekord. I en Volkswagen Touareg V6 TDI kommer de att 

försökta köra från Europas nordligaste punkt ner till Afrikas sydligaste punkt – 

från Nordkapp i Norge till Cape Agulhas i Sydafrika – på rekordtid.   
 

Rutten, som är över 17 000 km lång, är till 97 procent asfalterad och passerar genom 

länderna Norge, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, 

Serbien, Bulgarien, Turkiet, Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Zambia, 

Zimbabwe och slutligen Sydafrika.  

 

Teamet består förutom Rainer Zietlow också av Marius Biela, fotograf och 

videoproducent, samt Matthias Prillwitz, en erfaren deltagare i det tyska VM-rallyt. Under 

rekordförsöket kommer teamet att köra dygnet runt i treskift som bara avbryts för 

tankning, måltider och de vanliga formaliteterna vid landsgränserna.  

 

Deras fordon är nya Volkswagen Touareg V6 TDI, som huvudsakligen är en vanlig 

produktionsbil. De enda ändringar som gjorts för detta ultimata uthållighetstest är att 

montera in en säkerhetsbur och två extra bränsletankar som ger en räckvidd på över 3 

000 kilometer på en tankning.  

 

De kommer att köra i en nord-sydlig riktning genom Europa och längs hela den afrikanska 

kontinenten genom länder i östra Afrika. Starten sker vid Nordkapp, Norge, den 

nordligaste punkten i Europa, den 21 september. Destinationen är den sydligaste punkten 

i Afrika, Cape Agulhas, som bör nås på cirka 10 dagar. Teamet kommer på sin väg 

söderut att stanna till i Stockholmstrakten för att tanka. Detta planeras ske på kvällen 

under första resdagen. 
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Vad som väntar äventyrarna är djupa gropar i Sudan och Etiopien, otaliga serpentinvägar i 

de afrikanska högländerna och den ökända "Road of Hell" med sina räfflade och 

vulkaniska bergytor i norra Kenya. Temperaturen varierar från kyla i Norge till heta 48 

grader i Sudan.  

 

Teamet har förberett sig för detta ambitiösa projekt i över ett år, bland annat genom en 

scoutingturné i motsatt riktning som Rainer Zietlow och Marius Biela körde i juni. Denna 

turné tjänade till att definiera alla kritiska punkter och att kartlägga hela vägen med GPS-

data.  

 

Under rekordkörningen kommer teamet dagligen att publicera rapporter om sina 

erfarenheter på webbplatsen www.touareg-capetocape.com, och en blogg kommer att ge 

information om varje dags etapp med foton och en kort video.  

 

Den aktuella positionen för bilen kommer att visas på en virtuell karta som uppdateras var 

femte minut. En gratis app som utvecklats av Hewlett Packard (HP CapetoCape) visar de 

senaste uppgifterna från bilen, exempelvis acceleration, bromsningar och till och med 

stötdämparnas lägesförändringar i realtid.  

 

Offroad-entusiasten Rainer Zietlow började med sina globala turnéer under 2005. Han har 

hittills slagit två världsrekord, 2011 och 2012: "Panamerican" från Eldslandet till Alaska 

på 11 dagar och 17 timmar, samt "Russtralia" från Melbourne till Saint Petersburg på 17 

dagar och 18 timmar. Han siktar nu på ett tredje världsrekord. 

 

Som i alla hans tidigare projekt kommer Rainer att donera 20 cent per körd kilometer till 

två SOS-Barnbyar i Zambia och Sudan. Teamet kommer också att besöka de båda byarna 

under sin resa. Teamet stöder också "Food & Trees for Africa". Denna sydafrikanska 

organisation främjar hållbart och miljövänligt jordbruk. Dess plantering av cirka 600 träd i 

en kåkstad i närheten av Johannesburg i oktober 2014 gör hela "Touareg CapetoCape" 

CO2- och klimatneutral, inklusive scoutingturnén.  

 

Följ äventyret på: www.touareg-capetocape.com 

 

 

 

 


