
JOHANNESBURG – DRAKENSBJERGENE  – KRUGER – JOHANNESBURG.
12 dages kombineret vandretur og safari i Sydafrika.
Pris per voksen i delt dobbeltværelse fra kr. 17.000,-
Er du af den type som gerne vil opleve naturen til fods og elsker lange vandreture i bjergene, men stadig gerne vil opleve 
den klassiske safari på en tur til Afrika? Så har vi rejsen til dig. Sydafrika byder på mange utrolige naturperler, men Drakens-
berg bjergkæden har en skønhed og et dyreliv som kan tage pusten fra selv den mest berejste af os alle. 
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Rejseplan
Er du af den type som gerne vil opleve naturen til 
fods og elsker lange vandreture i bjergene, men 
stadig gerne vil opleve den klassiske safari på en tur 
til Afrika? Så har vi rejsen til dig. Sydafrika byder på 
mange utrolige naturperler, men Drakensberg bjerg-
kæden har en skønhed og et dyreliv som kan tage 
pusten fra selv den mest berejste af os alle. 
Med 5 planlagte vandreture i de skønneste omgivel-
ser er du garanteret en oplevelse udover det sæd-
vanlige. Se og bestig bl.a. det 1200 meter høje Amfi-
teater (3000 m over havoverfladen), oplev verdens 
næsthøjeste vandfald, Tugela Falls og husk kameraet 
når du tager til Greater Kruger Park for at komme helt 
tæt på the Big 5! 
Alt i alt byder denne rejse på en motions-rig, men 
bestemt også oplevelsesrig tur til Sydafrika!

Dag 1: Udrejse Danmark - Johannesburg.
Der flyves fra Danmark til Johannesburg i Sydafrika med 
flyskift undervejs. Ankomst til Johannesburg OR Tambo  
International Airport. Efter at have fået udleveret din 
bagage finder du vej ned til informationsskranken i den  
internationale ankomsthal. Her vil du møde en repræsen-
tant fra Safari Club Guesthouse, som kører dig de ca. 10 
minutter til Safari Club Hotel, der er din indkvartering for 
natten. 

Dag 2: Johannesburg - Drakensberg.
Det bliver en tidlig start her fra morgenen af. Du bliver 
samlet op på hotellet kl 6.30 af din transfer til Cavern Berg 
Resort (The Cavern) i den sydøstlige del af Drakensberg 
bjergene - omkring fire timers kørsel derfra, hvor du ind-
kvarteres for de følgende tre nætter.

Drakensberg er en bjergkæde som strækker sig omkring 
1000 km i den østlige del af Sydafrika og danner en natur-
lig grænse mellem adskillige regioner i området. 
The Cavern, som er din base de næste tre dage, ligger i 
den del af Drakensberg som hører under The Royal Natal 
National Park. Her gemmer der sig utrolige naturperler som 
det imponerende Amfiteater, Tugelafloden og Tugela Falls 
– verdens næst højsete vandfald. 

Et væld af fantastiske vandreture af varierende sværheds-
grader og længder vil give dig mulighed for at gå på op-
dagelse i de mange mystiske kroge som bjergene skjuler. 
I området er der fundet mellem 35.000 og 40.000 klippe-
malerier lavet af San folket, som har levet i dette område 
i hvert fald 40.000 og måske endda i 100.000 år. 
Efter du er indkvarteret sig på The Cavern har du resten af 
dagen til at udforske det omkringliggende område og evt. 
tage en opvarmende vandretur inden den store hike 
i morgen. 
Om aftenen nydes middagen på lodgen. 
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Dag 3: The Royal Natal National Park Grotto 
Hike – 8 timer / 20 km.
Ledsaget af en erfaren guide fra dit hotel tager denne 
første officielle vandretur dig med på en tur op i bjergene.
Stien snor sig gennem fyrreskoven og forbi Cowslip Falls 
– ikke navngivet efter en smuk blomst, men efter en ko 
som gled på en mørk og stormfuld nat, hvilket blev dens 
endeligt. Efter at have passeret Cowslip Dam går turen 
forbi Pascoe’s Pool og op langs med konturen til Surprise 
Ridge, hvor du vil opleve en vidunderlig udsigt ud over det 
storslående og imponerende Drakenberg Amfiteater. 
Amfiteatret er over 5 km langt og over 1,2 km højt i 
hele dets længde. Når du har kommet dig oven på dette 
overdådige syn fortsætter turen ned på den anden side af 
højderyggen. Stien snor sig ind og ud langs med bjergsiden 
og op gennem Castle Rocks. En kort gåtur herfra tager dig 
ind i en smuk skov som slutter ved The Grotto – en udhulet 
grotte i sandstensklipperne med et sprudlende vandfald 
brusende igennem den. Her nydes frokosten i den kølige 
skov, mens der er tid til at gå på opdagelse blandt de 
mange vandløb, vandfald og tunneler i det nærliggende 
område. For at komme tilbage til hotellet skal man gå 
samme vej tilbage. Alternativt kan man også gå en kort 
tur ned og blive hentet af en bil, som kan køre dig tilbage 
til din lodge (dette kan arrangeres mod et ekstra beløb). 
Middagen nydes om aftenen på lodgen. 

Trin C: Vandringen kan være hård, men tilbyder spænding 
og udfordringer med op til 7-8 timers gang. Vandrestøvler 
med god ankelstøtte, fodformede såler og vandafvisende, 

åndbar overdel er obligatorisk for sikkerheds- og forsik-
ringsmæssige årsager. Kæde-stiger kan forekomme på 
ruten.

Terræn: Kan være stejlt til tider, men Contour Path, som 
kan være en smule overbevokset, er nem nok at navigere.

Dag 4: The Cavern Big 5 Hike – 8 timer / 18 km.
Igen i dag er du ledsaget af en erfaren guide fra hotel-
let og denne gang tager turen dig ud på en tur til de fem 
højderygge i området. 
Turen starter ved Scilly Gulley - som kan være relativ glat 
pga. slibrigt vækst på klippen - til dagens første højderyg 
Hlolela. Hlolela betyder ”en slags skønhed” på Zulu og har 
en højde på 2127 meter over havets overflade. En blid 
nedgang og stigning tager dig videre til dagens næste 
højde ryg The Bridge of the Battleship, hvor man kan stå 
med et ben på hver side af grænsen mellem de to regioner 
KwaZulu-Natal og Free State. 
Fra Battleship går turen ned til Venus Bath, som er en sam-
ling naturlige vandbassiner udførligt og perfekt udskåret af 
naturen selv i de smukk klipper. Her holdes en kort pause, 
hvor man kan nyde en kop medbragt te. Herfra fortsætter 
ruten op til Sugar Loaf, turens tredje højderyg – navngivet 
således, da det ligner at sukker er blevet drysset henover 
toppen. Fjerde og næstsidste højderyg på turen er Cold Hill, 
hvor der – hvis vejrforholdene tillader det – er udsigt til det 
flotte og imponerende amfiteater, som også kunne ses på 
gårsdagens tur. En af turens sværeste punkter er Devil’s 
Staircase.  Med en skøn udsigt klatrer /bevæger du dig ned 
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ad Cavern Gap til Cannibal Cavern, hvor den længeventede 
frokost indtages.
Efter frokost går turen langs Surprise Ridge som også blev 
besøgt på gårsdagens vandretur og op til dagens sidste 
højderyg kaldet Camels Hump. Herfra får man en uimod-
ståelig 360° udsigt over Drakenberg bjergene. 
Tilbage på lodgen er det muligt at nyde en velfortjent øl 
eller benytte sig af et af lodgens wellness/spa tilbud inden 
middagen serveres.  
Denne vandretur giver enestående muligheder for at 
opleve den enorme eland antilope, som bl.a. har hjemsted i 
Drakenberg. Da turen byder på de mange forskellige udkig-
sposter undervejs, samt krydser mange forskellige habitat-
typer er chancerne derfor gode. 
Eland antilopen er verdens største antilope og kan med 
en kampvægt på 1000 kg være på størrelse med et lille 
næsehorn. 

Trin B: Hård gåtur og klatring. Bemærk venligst fra 
rutebeskrivelsen de højder man forventes at nå på turen. 
Det anbefales at tidligere erfaring med vandring i bjerge er 
essentielt for at kunne gennemføre denne tur.
Vandrestøvler med god ankelstøtte, fodformede såler og 
vandafvisende, åndbar overdel er obligatorisk for sikker-
heds- og forsikringsmæssige årsager. Kæde-stiger kan 
forekomme og derfor er det også en fordel ikke at lide af 
højdeskræk. På nogle af ruterne skal man vandre igennem 
sne. 

Terræn: Meget stejlt til tider og er kun tilladt med en guide 
fra hotellet. Man må ikke lide af højdeskræk. 

Dag 5: Sugar Loaf til Witsieshoek Rest Camp – 
7 timer / 14 km.
En lille taske med de ting du skal bruge de næste to dage 
skal være pakket og klar denne morgen inden afgang. 
Resten af bagagen efterlades i trygge rammer på lodgen. 
De følgende to nætter overnattes på Witsieshoek Rest 
Camp inden bestigningen af amfiteatret i morgen.
Ledsaget af en erfaren guide fra hotellet går denne tur 
først mod Sugar Loaf Gap, som tager dig bagom Broome 
Hill. Der er adskillige ruter man kan vælge og den ledsagen-
de guide vil tage dig med af den sti som er bedst under de 
vejrforhold som byder sig. 
Generelt er ruterne kuperet med en blid stigning mod  
Witsieshoek lejren.  Det kan være svært at finde vand 
undervejs på turen og det anbefales derfor at man tager 
rigeligt vand med fra start.
Undervejs er der rig mulighed for at se en eller begge af 
de to gribbe-arter som ofte svæver henover Sugar Loaf 
højderyggen. Kapgribben er endemisk til Sydafrika, hvilket 
betyder at den ikke findes andre steder i verden og har sin 
’højborg’ i Drakensberg området. Den lever i flokke i dens 
søgen efter ådsler og friske kadavere vil være spredt over 
store landområder. Den enkeltes søgeområde vil overlappe 
med de andres i flokken og således kan de holde opsyn 
med hinandens succes og alle ankomme til et fundet 
kadaver indenfor få minutter. Lammegribben er solitær 
og foretrækker gamle ådsler, selv tørre knogler som andre 
ådsels ædere ikke kan håndtere. Hvis knoglen er for stor 
til at sluge, vil gribben tage den i kløerne og flyve højt op 
over en stor sten, som den vil tabe den på, hvorefter kno-
glen brister og går i mindre stykker. Lammegribbens rustne 
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farve er en slags ”make-up”, som stammer fra de jern-rige 
sten og skal fornyes efter hver fældning for at kunne impo-
nere det modsatte køn.
Undervejs nydes frokost og middagens serveres om afte-
nen på din nye indkvartering. 

Trin D+: Moderat terræn. Kuperet sti med få stejle skrånin-
ger og rimelig nem klatring. Forvent en energisk vandretur 
blandt bakker og relativ nem bjerg vandring

Dag 6: Bestigning til Amfiteatret – 8 timer
Morgenmaden indtages på lodgen og herefter vil du blive 
fragtet med bil til Sentinel parkeringspladsen, hvor du skal 
udfylde bjergregistret.
Ledsaget af en erfaren guide og med en medbragt frokost 
i tasken starter turen op til Amfiteatret med en velholdt sti 
med gradvis stigning. Efter at have nået The Witches bliver 
stien noget mere snoet, mens man passerer The Sentinel 
– det nordlige Drakenbergs højeste fritstående bjergspids 
på 3165 meter over havets overflade. Efter omtrent 3 km’s 
gang med storslående udsigter til Malutis og Witsieshoek 
plateauet, kommer man til kæde-stigerne. 
Her skal man holde hovedet koldt og koncentrere sig. Efter 
en kort klatretur op ad det resterende stykke, når man op til 
skråningen og en næsten hjertestoppende udsigt, når Am-
fiteatrets storslåethed udfolder sig for dine øjne. Med høj 
hjertebanken kan du begive dig ud til kanten af skråningen, 
hvor verdens næst højeste vandfald, Tugela Falls, falder i 
kaskader fra klippetoppen. Brug en god rum tid på at gå på 
opdagelse her på skråningen og bliv opslugt at de mange 
synsindtryk og adrenalin-kicks det medfølger.
Turen tilbage kan enten gåes ad samme vej som på vejen 
herop eller via The Gulley of the Chain Ladders, hvor man 

på nær et meget kort stykke med kædestige udelukkende 
kommer ned via en relativ stejl kløft, men som har masser 
af solide muligheder for fodfæste. Denne rute er ofte for 
dem, som ikke er så meget for kædestigerne. 
Ved parkeringspladsen i bunden er der et lift klar til at tage 
dig med tilbage til lodgen, hvor der måske er tid til et kort 
hvil inden den veltilberedte middag serveres. 

Trin C+: Vandringen kan være hård, men tilbyder spænding 
og udfordringer med op til 7-8 timers gang. Vandrestøvler 
med god ankelstøtte, fodformede såler og vandafvisende, 
åndbar overdel er obligatorisk for sikkerheds- og for-
sikringsmæssige årsager. Kæde-stiger vil forekomme på 
ruten.

Terræn: Meget stejlt til tider og udføres kun i selskab med 
en erfaren guide, da stien ikke alle steder er lige godt 
afmærket på skråningen. 

Dag 7:  Nedstigning fra Witsieshoek til Mahai 
Camp – 4 timer.
En tidlig start på dagen og en hurtig gang morgenmad på 
lodgen. Med en pakket frokost går turen denne gang uden 
guide via Mahai vandfaldene til Mahai Camp. Turen går 
gradvist nedad ad nemme stier og byder på en fantastisk 
smuk natur. Først de høje græsbeklædte bakker, efterfulgt 
af sandstensblotninger og protea bevoksede skråninger, 
som senere udvikler sig til frodig stentaks skove med 
brusende bække. Kl 12.00 er din lift klar til at hente dig ved 
Mahai Camp og køre dig retur til The Cavern, hvor du får din 
opbevarede baggage og efterfølgende fortsætte tilbage til 
Johannesburg. 
Indkvartering for en nat på Safari Club Guesthouse i Johan-
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nesburg, hvor der er mulighed for at tilkøbe middag direkte 
på lodgen. 

Trin D: En rimelig energisk gang nedad bakker i stedet for 
bjerge. Ikke alt for anstrengende selvom nogle af stierne 
kan være grove.

Terræn: Nedad bakke på rimelig gode stier.

Vandringerne
Vandreture af flere timers varighed klares selvfølgelig 
bedst med en vis kondition, og allerbedst en erfaring i 
forhold til at vandre i bakke/dale, småbjerge. Erfaring er 
dog ikke 100 % nødvendig, men vil for nogen lette over-
skueligheden af de udfordringer, der venter undervejs. 
Principielt kan alle være med. Vigtigst er det at medbringe 
godt humør og indstillingen til at vandre både 4,5, 6 eller 
flere timer i løbet af dagen.  Vandreturen er foretaget af 
gæster i alle aldersgrupper, d.v.s. fra 22 – 65 år. Vandre-
turen er ligeledes foretaget af gæster med stor variation 
indenfor erfaring, kondition mm. Vores samarbejdspartner 
på turen oplyser endvidere, at endda gravide har deltaget 
på turen. Det er vigtigt at understrege, at der til tider skal 
”hænges i” samtidigt med, at naturen, der vandres i er helt 
fantastisk, og derfor er med til at give energi til hele dagen.

Dag 8: Johannesburg - Kruger.
I dag går det mod Greater Kruger Park. Hotellet tilbyder 
gratis lift til busterminalen ved Johannesburg OR Tambo 
International Airport, hvor du skal være senest kl 6.30, da 
bussen kører kl 7.00 fra terminalen. 
Turen tager omkring 5½ time og der vil undervejs være 
to pauser, hvor man kan strække ben og få lidt frisk luft. 
Ved ankomst til Hoedspruit vil du skifte køretøj og blive 
fragtet den sidste korte vej til campen i Klaserie Private 
Nature Reserve, som er en del af Greater Kruger Park. 
Indkvartering for tre nætter på Africa On Foot Camp med 
helpension. 

Efter ankomst arrangeres en vandre safari eller game 
drive/safari kørsel. Klaserie reservatet grænser op til selve 
Kruger National Park og her er ingen forstyrrende hegn 
imellem som ellers ville hindre dyrenes vandring imellem 
områderne. 
The Greater Kruger Park består af de private reservater 
Klaserie, Timbavati, Manyeti, Sabi Sands og så selve Kruger 
National Park og tilsammen dækker de et område på 
20.000 km2 –svarende til 2/3 af Jylland størrelse. 
Klaserie Private Nature Reserve er det mindst kommer-
cielle af alle de private Game Reserves i Kruger området 
og byder på en ægte rustik, afsidesliggende og upåvirket 
naturoplevelse. Dette gør området perfekt til at tage på 
vandre safari, på udkig efter de famøse Big 5! Reservatet 
er hjemsted for en mangfoldighed af dyreliv, inklusiv løver, 
leoparder, næsehorn, elefanter og bøfler, som udgør the 
Big 5 og som oftest bliver set på safariturene. 
Herudover er der mulighed for at se giraffer, zebraer, 
vortesvin, plettet hyæner, bavianer, flodheste og et 
virvar af antiloper. Af de mere sjældne arter kan nævnes 
afrikansk vildhund, gepard, karakal, honninggrævling og 
jordulv. 
Blandt fuglene bliver der ofte set gribbe, ugler, biædere, 
ørne, næsehornsfugle, stære og tornskader.
The Greater Kruger område kan blive meget varmt om 
sommeren (vores vinter) og campen har en dejlig pool med 
tilhørende terrasse, hvor du kan slappe af og holde siesta i 
middagsheden ind imellem safari aktiviteterne.

Dag 9-10: Safari.
De næste par dage får du mulighed for at bestemme hvad 
du har lyst til at være med på af campens mange aktiv-
iteter. Som en af fordelene ved at bo på en lille camp er, 
at man ofte kan skræddersy dagens aktiviteter efter ens 
egne specifikke ønsker. 
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Et typisk dagsprogram på campen kunne se således ud:
05.00 Morgenvækning
05.30 Kaffe og en let morgenmad
06.00 Afgang på morgen game walk 
09.-10.00 Tilbage i campen 
11.00  Brunch
Afslapning, middagslur eller nyd en dukkert i poolen
15.00 En let frokost
16.00  Afgang på eftermiddags game drive og   
 aften drive
19.00 Tilbage i campen og drinks i baren
20.00  Middag
21.00  Drinks, kaffe eller te rundt om lejrbålet

Walking Safaris.
Hver Walking Safari begynder med en omfattende dem-
onstration af hvordan man skal opføre sig, når man møder 
dyrene på turen. Alle Walking Safaris er guidet af en 
kvalificeret ranger som har en intensiv specialiseret træn-
ing i hvordan man nærmer sig farligt vildt. Udover at du får 
mulighed for at se de store pattedyr til fods, vil rangerne 
give dig et indblik i bushen, som vil forbavse dig. 
De viser dig dyresporene og fortæller hvilke dyr som har 
passeret i løbet af natten, samt forklare om de sofistikere-
de termitboer og andre interessante facetter om bushen 
som ellers bliver overset på de populære Game Drives. 
Chancen for at gå blandt dyrene giver dig mulighed for at 
fordybe dig i Afrikas lugte og lyde. Hovedformålet med 
en Kruger Walking Safari er at hjælpe dig med at værd-
sætte naturen omkring dig og forsyne dig med detaljerede 
forklaringer om fodsporene, vegetationen og økologien 
generelt – en enestående naturoplevelse som du vil huske 
resten af livet.

Game Drives.
En af hovedformålene ved at tage på safari er at tage på en 
Game Drive. På Game Drives er der mulighed for at komme 

meget tættere på de store dyr. Dyrene har generelt væn-
net sig til bilerne, hvilket betyder at de er vant til at bilerne 
nærmer sig og derfor ved de at de ikke gør dem noget. 
Dette gør det muligt at komme ind på fem til ti meter af 
dyrene og stadig være i sikkerhed! 
Alle Game Drives køres i åbne, firehjulstrukkede Toyota 
Landcruisere. Det manglende tag gør at du har 360° at 
orientere dig i, hvilket er perfekt, når du skal tage smukke 
billeder eller videoer. En eftermiddags Game Drive starter 
typisk kl 16 og undervejs bliver der holdt en pause hvor 
man kan nyde en ’sundowner’ (drink) inden turen fortsæt-
ter ind i mørket på vej tilbage til campen.

Night Drives.
Night Drives gør det muligt for gæster at opleve de natak-
tive dyr, som man ikke ser i løbet af dagen. Chancen for at 
se en leopard er væsentlig højere i løbet af natten og med 
en smule held kan det være at man også oplever rovdyr 
som løver og leoparder på jagt.
Under nattekørslen vil trackeren bruge en meget kraftig 
projektør til at søge efter de nataktive dyr. 
Typiske dyr om natten, som man normalt ikke ser i løbet af 
dagen er leopard, hyæner, øreræv,  hulepindsvin, man-
guster og nataktive fugle såsom ugler og natravne.

Dag 11-12: Greater Kruger Park – Johannes-
burg – Hjemkomst, Danmark
På turens sidste dag er der tid til at gå en sidste morgentur. 
Indsnus de typiske dufte fra bushen og opdag hvor meget 
du allerede har lært på de få dage tilbragt i den afrikanske 
bush. Efter morgenmaden er det tid til at pakke sammen. 
Modvilligt siges der farvel til campen, som har givet mange 
minder for livet og du køres retur til Johannesburg lufthavn. 
Du checker ind til dit fly hjem til Danmark, der flyver i løbet 
af morgenen med ankomst til Danmark efterfølgende dag 
efter skift i Europæisk lufthavn. 
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Indikationspriser 2016 og 2017:
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 
01.01-31.09.16  fra kr. 17.000,-
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 
01.10-31.12.16  fra kr. 17.300,-
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 
01.01-31.10.17  fra kr. 17.300,-
Enkeltværelsestillæg  fra kr. 01.200,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris af-
hænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der 
tages forbehold for ændring af tider og indkvarterings-
steder.

Priser

Inkluderet:
•  Flyrejse på økonomiklasse som beskrevet
• Indkvartering som beskrevet  
• Måltider som beskrevet 
• Vandreture som beskrevet med lokal guide
• Parkentre
• Safarikørsel og walking safaris
• Udflugter som beskrevet 
• Engelsktalende guider
• Transfer fra/til lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

Ikke inkluderet:
•  Ikke nævnte måltider, drikkevarer, drikkepenge
• Ekstra udflugter, der betales på stedet
• Forsikringer
• Vaccinationer

Afrejsedatoer:  Afrejse hver dag året rundt
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