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Cape Town, Garden
Route og hvalsafari
Cape Town, Garden
Route og hvalsafari

12 dage fra kr. 20.500
REJSERUTE: CAPE TOWN – KAP DET GODE HÅB – KNYSNA – PLETTENBERG – HERMANUS
Oplev havets to store - hvalen og den hvide haj og med 100% garanti for afrejse



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN

Cape Town, Garden Route og
hvalsafari med dansk rejseleder
Cape Town, Garden Route og
hvalsafari med dansk rejseleder

En vidunderlig og oplevelsesrig rundrejse med dansk rejseleder til ”regnbuenationen” Sydafrikas berømte sydvestlige hjørne omkring Cape
Town, der af mange regnes for verdens smukkeste storby.

De første dage opleves byens sjæl og charme, mens nærliggende Kap det Gode Håb, der bl.a. er kendt for sine sæler og pingviner og en
fantastiske natur, besøges på en skøn heldagstur. Vi kører langs Garden Routes smukke og barske kystlinje og bor i kystbyerne Knysna og
Hermanus, hvor mødet med to af havets kæmper, hvaler (især den sydlige rethval) og den store hvide haj, er muligt.

Ingen rejse til Cape Town uden besøg ved de berømte vingårde, hvor vi får vinsmagning i absolut topklasse.

Alt dette og meget mere venter på denne vidunderlige rejse, der
foregår i Sydafrikas tørre og ofte solrige forårsmåned september, hvor
regionens helt unikke flora springer i blomst. Det er også på denne
årstid de store hvaler kommer til kysterne for at kælve i de områder,
hvor den store hvide haj tillige holder til.

Turen rundes af med et par dage på egen hånd i vidunderlige Cape
Town, hvor man kan udforske byen yderligere, mens der er en erfaren
dansk rejseleder med på selve rundrejsen.

Skal du møde havets to store - hvalen og den store hvide haj?
Når man taler om havet i Sydafrika, tænker mange på den store hvide
haj. Hajerne er mange og de lever i dette område i bedste velgående,
hvilket vi selvfølgelig også skal opleve på allernærmeste hold.

Plettenberg Bay der ligger langs Sydafrikas kendte og smukke Garden
Route er også kendt for, at den sydlige rethval kommer helt ind til
kysten, ja faktisk ses hvalerne nogen gange blot 20 meter fra
strandkanten (dette opleves specielt i september og oktober måned).

Der er mulighed for at forlænge rejsen med yderligere dage på egen
hånd i Cape Town, eller måske at fortsætte til det fantastiske Victoria
Falls. Der er max. 18 gæster fordelt på rejsen.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Cape Town, Garden Route og
hvalsafari med dansk rejseleder
Cape Town, Garden Route og
hvalsafari med dansk rejseleder
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1+2: Afrejse fra Danmark og ankomst til Cape Town

Der er afrejse fra København sidst på eftermiddagen med f.eks Qatar Airways via Doha. Mulighed for flyvning fra Aalborg og Billund; forhør
nærmere. I flyver mod Cape Town med flyskifte under vejs, og der serveres gratis måltider og drikkevarer på flyveturen. Der er ankomst til Cape
Town efterfølgende formiddag med transfer til hotellet inde i byens centrum, Sunsquare Cape Town Gardens Hotel, hvor I har resten af dagen på
egen hånd.

Cape Town er Afrikas sydligste storby og Sydafrikas næststørste by med ca. 3,5 million indbyggere. Derudover er Cape Town også Afrikas mest
populære turistdestination. Dette skyldes uden tvivl byens smukke beliggenhed og klima.

Cape Town har alt, hvad man kan vente sig af en storby – shopping, kultur, smukke seværdigheder, fantastiske restauranter, hvor der serveres
fremragende mad og skønne vine til meget fordelagtige priser. Cape Town ér en oase.

Vi kan anbefale at tilbringe eftermiddagen og aftenen på det pulserende Waterfront.

Indkvartering for fire nætter med morgenmad.

Dag 3: Halv dag i Cape Town på egen hånd og halv dag med gruppen

I har morgenen og formiddagen på egen hånd i Cape Town, der er kendt som verdens smukkeste storby.

Kigger man ud over Atlanterhavet ses fængselsøen Robben Island, hvor Sydafrikas største helt Nelson Mandela sad fængslet 18 af sine 27 år i
fængsel. I dag er fængslet museum, hvor tidligere fanger viser rundt. Et besøg her er et dyk ned i Sydafrikas historie, fortalt af tidligere indsatte på
øen. Hver tur er derfor også en personlig fortælling og indsigt i forholdene og livet under den bagende sol.

Der vil være tid til at besøge øen (ikke inkluderet, skal bookes hjemmefra) fra morgenstunden inden den danske rejseleder og de øvrige i gruppen
midt på dagen støder til og samler gruppen, der er ankommet med forskellige fly og fra forskellige destinationer. Vi går en tur i området, som er
vort hjem de kommende dage. Om aftenen er der mulighed for at tage med rejselederen til Cape Towns populære og pulserende Victoria & Alfred
Waterfront, der ligger ca. 5 kilometer fra vores indkvartering, så man kan enten gå eller tage en taxa. Rejselederen er gerne behjælpelig med at
finde et godt sted at spise.
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Dag 4: Byrundtur i verdens smukkeste storby

I dag skal vi på byrundtur i Cape Town, hvor vi giver os god tid til at besøge Table Mountain (Taffelbjerget) - afhængig af vejret, der danner den
smukke baggrund i Cape Town. Her er udsigten mod nord, syd, øst og vest ganske enkelt fantastisk.

Cape Town har vundet titlen som verdens smukkeste by og er nomineret flere gange siden, hvilket man ved selvsyn vil opleve under vort ophold i
byen. Vi besøger Green Market Sqaure og Company Gardens smukke botaniske have, hvor man kan håndfodre de små nysgerrige egern. Vi gør
også et stop ved det farverige Malay kvarter også kendt som Bo Kaap og inden byturen afsluttes køres vi til Constantia, der ligger i udkanten af
Cape Town bag Table Mountain. Det er her vi finder Sydafrikas ældste vinmarker og det er her vineventyret startede. Vi har inkluderet en
vinsmagning inden vi returnerer til vort hotel.

Dag 5: Heldagsudflugt til Kap det Gode Håb

Dagens eventyr byder på en heldagstur til Kap det Gode Håb, hvor Atlanterhavet og Det Indiske Ocean mødes. Vi kører til Hout Bay, hvor vi skal på
sejltur ud til klipperne, hvor godt 4000 sæler ligger og soler sig. Videre via det berømte pas Chapman´s Peak Drive, der er et kunststykke i
ingeniørkunst. Straffefanger anlagde i 1922 den spektakulære landevej, der delvist er hugget ud i klippesiden og nærmest hænger ud over havet.

Vi fortsætter frem til Kap til Gode Håb med besøg ved fyrtårnet og oplever de mange bavianer, der lever her. Og med lidt held også zebraer og den
store eland antilope. Vi giver os god tid til at udforske området inden vi fortsætter videre til Simon´s Town, hvor de populære pingviner holder til.

I Simon´s Town nyder vi en 2-retters frokost og besøger pingvinerne inden vi kører retur til Cape Town, hvor vi gør et stop ved Kirstenbosch
Botaniske Have. Haven ligger lige bag Table Mountain og området, udsigten og mængden af træer og blomster er overvældende.

Dag 6: Cape Town til kystbyen Knysna

Vi lægger Cape Town bag os. Næste stop på rejsen er kystbyen Knysna, og med kørsel gennem fantastiske bjergpas belønnes vi med billedskønne
udsigter undervejs inden vi er fremme og checker ind på vort hotel for natten.

Indkvartering for en nat med morgenmad på Knysna River Club.

Kyststrækningen ved Knysna er et imponerende syn. Her opleves Det Indiske Oceans store bølger, der tromler ind i en uendelig række. De fleste
store huse tilhører rige sydafrikanere, der har deres sommerhuse her, hvilket man forstår når man ser den smukke kyststrækning og de flotte
bjergområder. Byens livlige område er ved det hyggelige havneområde, hvor vi sidst på dagen skal sejle en tur i lagunen og se den smukke
solnedgang imens vi nyder en god drink.

Når skibet lægger til havn, vil der være tid og mulighed for at købe sin middag på en af byens mange fiskerestauranter, den især er kendt for
foruden sin smukke beliggenhed ved en lagune mellem bjerge, skov og hav.
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Dag 7: Sydafrikas mest populære strandområde Plettenberg Bay - Hermanus

Vi oplever Sydafrikas mest populære strandområde Plettenberg Bay, hvor vi kører til om morgenen efter at have checket ud fra vort hotel.

I Plettenberg findes både street-marked, små hyggelige fiskerestauranter, en dejlig strand, gode badeforhold og er et perfekt sted at nyde
strandlivet.

Plettenberg Bay er også kendt for, at den sydlige rethval kommer helt ind til kysten, ja faktisk ses hvalerne nogen gange blot 20 meter fra
strandkanten (dette opleves specielt i september og oktober måned).

Vi er fremme i Hermanus hen på eftermiddagen. I Hermanus indkvarteres vi på:

i 2019: Hotel Windsor for to nætter med morgenmad. Hotellet har den mest perfekte beliggenhed, da alle værelser har havudsigt. Hotellet er af
ældre dato, men værelserne er moderne. Hotellet er yderst populært p.g.a beliggenheden, hvor man kan se hvalerne 150 meter ude i havet.

i 2020: Harbour House Hotel for to nætter med morgenmad. Harbour House Hotel har en af de bedste placeringer i hjertet af den historiske by
Hermanus. I kort afstand fra hotellet finder du nogle af byens absolutte top attraktioner, lækre restauranter, markeder, fortovscafeer og lokationer
hvor du kan se hvaler.

Dag 8: Skal du møde den store hvide haj?

Når man taler om havet i Sydafrika, tænker mange også på den store hvide haj. Hajerne er mange og de lever i dette område i bedste velgående,
hvilket vi selvfølgelig også skal opleve på allernærmeste hold.

Vi kører til byen Gansbaai og fortsætter turen i båd ud til klipperne, hvor sælerne lever. Det er også her, den store hvide haj holder til. Den
svømmer i patrulje rundt om klipperne for at fange en sæl i ny og næ. Vores bådpersonale sænker et kraftigt bur ned i havet og i dette bur skal vi
opholde os for at se hajen helt tæt på. Vælger du ikke at tage med ned i buret får du stadig en fantastisk oplevelse af hajerne ved at blive på båden
i stedet for. Det kræver ikke professionelt udstyr at opleve hajerne i buret, ”kun” lidt gåpåmod.

Oplevelsen af – helt tæt på – at kigge hajerne ind i øjnene er helt fantastisk. Ombord på båden serveres morgenmad, snacks, frokost og
drikkevarer.

Bådturen ud til hajerne er ikke inkluderet i rejsens pris. Tilkøb kr. 995,00 per person. Bookes hjemmefra.

Ønsker du ikke at deltage på hajbådturen, så tilbringes dagen på egen hånd i Hermanus, hvor der er mulighed for gåture langs havet og spotte
hvaler.

Vi returnerer til vort hotel i Hermanus, hvor vi om eftermiddagen besøger Creation Wine, hvor vi nyder vin- og tapas i verdensklasse. Creation Wine
er på blot få år af eksperter blevet kåret som stedet med et af Sydafrikas bedste vinoplevelser. Glæd jer til en smagsoplevelse langt ud over det
sædvanlige.

Dag 9: Hvalsafari, tid på egen hånd i Hermanus og til Cape Town

Vi starter dagen med en sejltur på havet ud for Hermanus for bl.a. at se efter hvaler, delfiner og sæler. Resten af dagen indtil hen mod aften har I
på egen hånd i byen. Hermanus har et dejligt klima og er en smuk by med hyggelige restauranter og et roligt byliv. De fleste der gæster Hermanus
bruger tiden på friske gåture langs kysten for at spotte hvalerne, og ofte står en officiel ”hvalspotter” og trutter i vuvuzela-hornet, når hvalerne
spottes inde i bugten, så lyt godt efter signalet.

Vi returnerer tilbage til Cape Town, hvor I siger farvel til rejselederen og gruppen, som rejser hjemad. Herefter har I igen et par dage på egen hånd i
Cape Town, og I køres til hotellet for to overnatninger inkl. morgenmad.
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Dag 10: Hel dag på egen hånd i Cape Town

Cape Town ligger midt i en fantastisk kulisse og er kendetegnende ved det ikoniske bjerg, Table Mountain, der omkranser byen og som i dag er
byens vartegn. Der er mulighed for en aktiv dag i Cape Town f.eks ved at ”bestige” Table Mountain eller Devils Peak.

Eller du kan lade dig guide rundt i nogle af Cape Towns mange restauranter på udflugten ”spis dig gennem Cape Town” eller komme på madkursus
i det farvestrålende malaj kvarter Bo-Kaap.

Og hvorfor ikke nyde eftermiddagsteen på det prestigefyldte hotel The Belmont Mount Nelson Hotel.

Vi har på vores hjemmeside samlet en række forskellige forslag til inspiration for et ophold i og omkring Cape Town. Se mere her: https://www.
africatours.dk/blog/majas+blog
Forhør jer om de mange andre muligheder hos rejselederen inden denne forlader jer eller i hotellets reception.

Dag 11: Farvel til Cape Town og hjemrejse

I nyder morgenmaden inden I checker ud om formiddagen og siger farvel til vidunderlige Cape Town. Der er transfer til lufthavnen, hvorfra I flyver
hjem godt middag mod Danmark via flyskifte i f.eks. Doha.

Der er mulighed for at forlænge rejsen med yderligere dage på egen hånd i Cape Town, eller måske at fortsætte til det fantastiske Victoria Falls.
Forhør jer nærmere. Vi rådgiver og udregner gerne et uforpligtende tilbud.

Dag 12: Hjemkomst

Ankomst til Danmark tidlig morgen afhængig af luftfartsselskab.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse fra Danmark – Cape Town t/r
• Seks overnatninger i Cape Town m/morgenmad
• Udflugter i Cape Town og til Kap det Gode Håb som beskrevet
• En overnatning i Knysna m/morgenmad
• To overnatninger i Hermanus m/morgenmad
• Cruise, hvalsafari og vinsmagninger som beskrevet
• Dansktalende ekspertrejseleder dag 3-9
• Transfers til og fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifonden

• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer samt øvrige måltider og personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks. hajbådtur
• Forsikringer

Afrejsedato 2019: 20/9

Afrejsedato 2020: 18/9

Indikationspriser 2019:
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 20.500,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.400,-

Indikationspriser 2020:
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 21.700,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 4.300,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder.
Der er max. 18 gæster fordelt på rejsen.
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PRAKTISK INFO

De rette hvaler - Sydlig rethvalDe rette hvaler - Sydlig rethval

Afrika er meget mere end blot elefanten, løven og giraffen. Under
havets overflade venter et helt overflod af fascinerende arter og
venter på at blive set og oplevet.
Den sydlige rethval er i den sammenhæng ikke nem at komme
udenom, bogstaveligt talt. Med en kampvægt på 40-50 ton og en
længde på 16 meter sniger de sig op blandt havets, for ikke at sige
verdens absolutte kæmper. Fjorde og bugter i særligt Sydafrika bliver
hvert år brugt til at opfostre og opfede hunnernes tons tunge kalve og
giver en alletiders mulighed for at se dem helt inde fra land.
Hvis ikke deres imponerende størrelse med det samme kan
identificere dem, så kan den sydlige rethval genkendes på deres
meget buede mund, den manglende rygfinne og de mange
hårhudsflader, som de bliver født med. Hårhudsfladerne minder om
vores hårde hud vi kan få på hælene. 

Rethvalens hårhudsflader bliver hurtigt grobund for rurer, et krebsdyr som også sætter sig på sten og skibe, og derudover et glimrende levested
for hvallus, som giver hårhudsfladerne deres karakteristiske hvide farve. Med kendetegnene på plads er det blot et spørgsmål om timing!
Rethvaler er nemlig meget taknemmelige at gå på udkig efter, da deres adfærd bestemt gør det muligt for os at få øje på dem på de store
verdenshave. De holder sig ofte i nærheden af kysten og deres fødesøgning foregår i vandoverfladen, hvor de finder deres foretrukne bytte,
nemlig de små lyskrebs, også kaldet krill.

Krill er ikke andet end et par centimeter i størrelse og alligevel udgør de langt størstedelen af mange af de store bardehvalers føde, heriblandt også
blåhvalens. Bardehvaler har til forskel fra tandhvalerne store, lange barder i stedet for tænder, hvilket gør dem i stand til at filtrere enorme
mængder af vand i løbet af en dag. Således kan en rethval ved hjælp af deres 400 stk., 2 meter lange og mørkegrå barder filtrere 600-1600 kg krill
ind i deres system til at holde motoren kørende på blot 24 timer.

Tilbage i 1300-tallet startede man for alvor at fange hvaler rundt om i verdenshavene. Rethvalerne, som består af tre arter i alt, de to nordlige,
nordkaperen og grønlandshvalen, og den enlige sydlige rethval, blev hurtigt den mest foretrukne hval at jage, da den var langsom og derfor nem at
indfange. Heraf opstod også dens navn rethval, da det var den rette hval at jage.
I takt med at man fik udryddet flere bestande og det blev sværere at finde og fange hvalerne i løbet af 1800-tallet, blev hvalfangst på rethvaler på
verdensplan endelig bandlyst i 1937. Bestandene har langsomt vokset sig større siden da og i dag menes der at være en bestand på godt 7500 af
den sydlige rethval i verden.

Vidste du, at…
Sydafrika har nogen af de bedste steder at tage på hvalsafari? Særligt Hermanus området byder hvalerne velkomne i juni til oktober måned.
Hårhudsfladerne er unikke for hvert individ og kan bruges ligesom vores fingeraftryk til at genkende de enkelte hvaler i en gruppe?
Den sydlige rethval har et kæmpe stort hoved som fylder ca. en tredjedel af deres kropslængde dvs. omkring 5 meter?
Sydlig rethval har verdens største testikler på 500 kg… stykket?
Knoglerne i hvalers sidefinner svarer til vores fingerknogler, hvilket er et levn fra deres forfædre som levede på land?
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