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Great Trek
Adventure m/dansk
rejseleder

23 dage fra 27.995,-
REJSERUTE: VIC FALLS -  OKAVANGO - ETOSHA - SOSSUSVLEI - KALAHARI - CAPE TOWN
Serviceret camping, engelsktalende hjælpere er med på hele rejsen 



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

Great Trek Adventure m/dansk
rejseleder
Great Trek Adventure m/dansk
rejseleder

Africa Tours byder velkommen til denne fantastiske rundrejse i det sydlige Afrika – fra Victoria Falls til Cape Town. Undervejs besøges
mange af de bedste steder i det sydlige Afrika. Vi begiver os ud på en spændende rejse, hvor vi kommer igennem lande som Namibia, og
Botswana.

Undervejs oplever vi forskellige befolkninger og kulturer, og selvfølgelig en helt fantastisk natur.

Vi skal på luksuscamping, hvilket betyder, at vi ikke selv skal deltage i
opsætning af teltene, samt madlavningen og opvasken klares af det
dygtige personale. Vi sover i sovepose, der er hovedpude med, og vi
ligger på en feltseng i teltet.

Er I i almindelig god fysisk form, er denne rejse en fantastisk mulighed,
som giver jer nogle helt fantastiske oplevelser, som I vil huske resten
af livet.

På denne rejse er der mulighed for at rejse fra Aalborg, Billund eller
Kastrup. Vores danske rejseleder møder jer, når rejsen starter i
Victoria Falls.

Mulighed for tilkøb af ekstra dage i Victoria Falls og Cape Town, forhør
nærmere.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Great Trek Adventure m/dansk
rejseleder
Great Trek Adventure m/dansk
rejseleder
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark   Sydafrika

Fly fra Danmark til Johannesburg via flyskift i f.eks Europa.

Dag 2: Johannesburg   Victoria Falls

Ankomst til Johannesburg om morgenen, hvorfra der flyves videre direkte til Victoria Falls i Zimbabwe. Transfer fra den lille lufthavn nær Victoria
Falls til hotellet, hvor I indkvarteres for en nat. Kl. 15.00 mødes alle deltagere med den danske rejseleder for fælles briefing.

(Cresta Sprayview Hotel)

Dag 3+4: Victoria Falls   Chobe floden

Victoria Vandfaldene er et af rejsens naturmæssige højdepunkter. Uanset hvilke forestillinger man har gjort sig, er synet og oplevelsen aldeles
fantastisk. De lokale kalder stedet Mosi-oa-Tunya ”røgen der tordner”. Victoria Falls er uden tvivl et af de største og mest spektakulære
seværdigheder i Afrika.

Frem til midt eftermiddag er der mulighed for evt. besøg ved vandfaldet, afslapning ved hotellets pool, besøg de lokale markeder eller prøv krafter
med en af de mange aktiviteter, der er mulige at tilkøbe i Afrikas adrenalinhovedstad. Der er bl.a. mulighed for White water rafting, bungy jump,
flyve i helikopter over vandfaldene og meget andet.

Vi kører den korte vej til den lille by Kasane i Botswana, hvor vi slår lejr ved Chobe flodens bred for to nætter. Chobe er berømt for sit smukke
landskab, pragtfulde solnedgange og dyre- og
fugleliv i overflod. Den følgende dag er der inkluderet sejltur på Chobe floden.

Der kan tilkøbes morgensafari i Chobe National Park.

(Camping inkl. morgenmad, frokost og aftensmad)
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PROGRAM

Dag 5: Kwando floden

Vi fortsætter til Namibia og frem til BwaBwata National Park (tidligere Caprivi Game Reserve). Området er kendt som værende en vigtig rute for
elefanter, når de vandrer fra Botswana til Angola og retur igen.

Der bor ca. 5.500 mennesker i parken og vi gør stop ved nogle af de traditionelle Caprivi landsbyer, hvor der bl.a. er mulighed for at se og købe de
berømte væverier, som de lokale i området er kendt for. Overnatning ved Kwando floden.

(Camping inkl. morgenmad, frokost og aftensmad)

Dag 6+7: Okavango deltaet

Vi returnerer til Botswana frem til starten af deltaet. Her efterlader vi bilen og sejler nu 2-3 timer ind i det unikke delta til Pepere Island. Deltaet
omtales ofte som Botswanas juvel og for mange er det én af Afrikas sande juveler.

Pepere Island er 2,5 km bred og 1,5 km lang og det er kun muligt at komme frem til øen med båd. Der ligger en række mindre øer omkring Pepere
Island. Øen ligger ved udmundingen af en af de mange kanaler, der bringer vand ind i deltaet og med udsigt til 2 store laguner.

Efterfølgende dag er der inkluderet sejltur i deltaet i Mokoros (udhulede træstammer), vandresafari samt bådcruise.

(Pepere Island Camp i store telte inkl. morgenmad, frokost og aftensmad)

Dag 8: Kavango floden

Der returneres igen til vores bil med båd og vi er nu igen i Namibia, nærmere bestemt Caprivi Strippen, hvor vi slår lejr med udsigt over Kavango
floden. Den smukke solnedgang er selvfølgelig oplagt at slutte dagen med. Blot sidde og nyde udsigten og stilheden.

(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)

Dag 9+10: Etosha National Park

Der fortsættes til Etosha National Park. Parken er et af de vigtigste reservater og
tilflugtssteder for dyr i Afrika. Parken er 22.000 km2 og er især berømt for den enorme saltslette Etosha Pan, som er hjemsted for en række
dyrearter, der har tilpasset sig den barske natur. Tusinder af dyr, som gnuer, springbukke, zebraer, kudu antiloper, giraffer, geparder, leoparder,
løver og elefanter har hjemme i området.

Vandhullerne ved Okakeujo og Namutoni lejren tiltrækker et væld af dyr i løbet af aftenen og giver os mulighed for at opleve mange af de
fantastiske dyr. Safarikørsel tidlig morgen og igen om eftermiddagen. Overnatning inde i Etosha National Park.

(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)

Dag 11: Spitzkoppe

Gennem det smukke, varierede og bjergride Damaraland når vi frem til Spitzkoppe, hvor vi slår lejr for natten ved de imponerende kampesten.
Eftermiddagen er fri til at udforske dette meget smukke og overvældende område til fods. Lejrens spektakulære afsides beliggenhed vil med
sikkerhed efterlade et stort indtryk.

(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)
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Dag 12: Swakopmund

 Vi fortsætter ud til Atlantershavskysten, hvor vi ankommer sidst på formiddagen til Swakopmund. Eftermiddagen er til rådighed i byen, der bærer
stærk præg af at have været under tysk herredømme indtil slutningen af Anden Verdenskrig. Byen ligger omkranset af ørken og Atlanterhavet. Til
trods for sine kun 15 mm regn om året er byen frodig. Benguela-strømmen bringer fugtighed til byen i form af tåge ind over området og byen har
en behagelig temperatur mellem 15 og 25 grader.

Det er muligt at tilkøbe en lang række forskellige aktiviteter (afhængig af ankomsttidspunkt).

(Dunedin Star Guesthouse inkl. morgenmad. Frokost og aftensmad er ikke inkluderet)

Dag 13+14: Sesriem Canyon og Sossusvlei

Langs kysten fra Swakopmund til Walvis Bay, hvor vi gør et lille ophold. Walvis Bay byder på store vådområder og er det sydlige Afrikas store
tilholdssted for trækfugle.

Herefter kører vi ind i landet igen, og møder nu for alvor den namibiske ørken, til Sesriem. Vi slår lejr ved udkanten af Namib-ørkenen.

Den følgende morgen er der tidlig afgang mod Sossusvlei og Deadvlei. Sossusvlei er sand og 400 meter høje imponerende klitter, så langt øjet
rækker. En eksplosion af farver fra gul og orange til rødt. Deadvlei var tidligere en oase, i dag er det et udtørret område, kendt for sine døde
akacietræer, der giver et helt særligt og smukt landskab. Vi går en vandretur på ca. 5 km i dette enestående område, hvorefter der returneres til
lejren. Sidst på eftermiddagen en kort vandretur gennem Sesriem-kløften.

(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)

Dag 15: Fish River Canyon

 Den sidste dag i Namibia når vi frem til Fish River Canyon, verdens 2. største canyon. Når lejren er sat op, tager vi en gåtur langs kanten af kløften
og ser på solnedgangens smukke farvespil.

(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)

Dag 16+17: Kgalagadi Transfrontier Park

 Grænsen til Sydafrika passeres og vi befinder os nu i Kalahari-regionen. Målet er den fantastiske Kgalagadi Transfrontier Park. Med 3.6 millioner
hektar er det et af de største reservater i Afrika.

Grundet den sparsomme vegetation i området er der ofte mulighed for at se rovdyr, inklusive den berømte sortmankede løve. Vi tager på morgen-
og eftermiddags safariture i parken.

(Camping inkl. morgenmad, frokost og aftensmad)
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PROGRAM

Dag 18: Augrabies Falls National Park

 I Augrabies Falls National Park styrter den mægtige Orange River 56 meter ned i kløften. De lokales navn for disse majestætiske vandfald er ”
Aukoerebis” eller ”det støjende sted” og er verdens 6. største vandfald. Vi bruger eftermiddagen på at opleve vandfaldene fra de mange
udsigtspunkter.

(Camping inkl. morgenmad, frokost og aftensmad)

Dag 19: Hantam regionen

 Dagens lejr sættes op ved foden af Hantam bjergkæden. Namaqualand er tørt og varmt med nogle få oaser omkring floderne Oranje og Vaal, hvor
der dyrkes landbrug.

Området er et tørt måneagtigt lignende landskab. Men fra august til oktober eksploderer landskabet i et farveflor fra de mange vilde blomster på
de store sletter.

(Camping inkl. morgenmad, frokost og aftensmad).

Dag 20+21: Cape Town

 Vi fortsætter gennem det billedskønne Namaqualand region med stop og en spektakulær udsigt fra Van Ryns passet. Ankomst til Cape Town i
løbet af dagen. Transfer til hotellet for indkvartering for to nætter. Hotellet ligger i gåafstand til Water Front, der er byens pulserende havnemiljø.
Alle samles kl. 18.00 for en kort briefing.

Næste morgen skal vi på rundtur på halvøen. Køreturen følger Atlanterhavskysten via Hout Bay og Champmans Peak. Vi besøger Table Mountain
National Park ved Kap det Gode Håb, hvor Atlanterhavet og det Indiske Ocean mødes og returnerer til hotellet langs det Indiske Ocean. Hvis tiden
tillader det, er der et stop ved pingvinkolonien Boulders Beach.

Der er også mulighed for at benytte sig af svævebane til toppen af byens vartegn, det 1086 meter høje Table Mountain (ikke inkluderet).

Aftensmad kan nydes ved Alfred & Victoria Waterfront. Det er her man finder byens pulserende havnemiljø, som bugner af spændende
restauranter og butikker.

(I 2017: Protea Breakwater Lodge inkl. morgenmad) - (I 2018: City Lodge V&A Waterfront inkl. morgenmad)

Dag 22+23: Cape Town - Danmark

 Efter nogle skønne dage i Botswana, Namibia og Sydafrika med en masse oplevelser, er det nu atter tid til at vende hjemad igen. Turen afsluttes
efter morgenmad, hvorefter man køres til lufthavnen i Cape Town. De fleste fly flyver om aftenen, så man vil have dagen til rådighed i Cape Town.
Herfra med fly tilbage mod Danmark med ankomst næste dag.

Mulighed for tilkøb af ekstra dage i Cape Town. Få tilbud.

(I 2017: Protea Breakwater Lodge)/(I 2018: City Lodge V&A Waterfront)  inkl. morgenmad dag 22
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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 som beskrevet
• Indkvartering i camp/telt og overnatninger på hotel/guesthouse
• Måltider inkluderet som beskrevet i dagsprogram
• Udflugter og safari som beskrevet
• Feltseng, sovepose og hovedpude
• Transfer til/fra lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Dansktalende rejseleder
• Engelsktalende chauffør/guide
• Rejsegarantifond

• Visum til Zimbabwe USD50
• Turistafgift Botswana USD30
• Ikke nævnte måltider, drikkevarer, drikkepenge
• Ekstra udflugter, der betales på stedet
• Forsikringer
• Vaccinationer

Afrejsedatoer 2017: 22/9

Afrejsedatoer 2018: 2/2, 21/9

Indikationspriser 2017:
Pris per deltager fra kr. 27.995,-
Tillæg for enkeltværelse/telt fra kr. 1.450,-

Indikationspriser 2018:
2/2 Pris per deltager fra kr.28.495,-
21/9 Pris per deltager fra kr. 28.995,-

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

Om Great Trek AdventureOm Great Trek Adventure

Rejsen henvender sig til dem på 40+, der ønsker en oplevelsesrig rejse
sammen med medrejsende fra hele verden. En rejse, hvor det er
fantastiske oplevelser i naturen og ikke høj komfort, der har første
prioritet.
En gruppe består af 4 – 16 deltagere samt 3 hjælpere (engelsk talende
personale). Man skal være sund, rask, aktiv og eventyrlysten for at
deltage på denne rejse.
Turen køres i specialbyggede køretøjer, der er tilpasset de barske
afrikanske forhold. Personalet på rejsen, er uddannet til at kunne
håndtere mindre havari problemer, der måtte opstå.
Bilerne er udstyret med 16 fremadvendte sæder med sikkerhedsseler,
2 x køleskabe/frysere til drikkevarer og kødvarer, kontakt til opladning
af kameraer og telefoner etc, kort og bøger, førstehjælpskasse og
brandslukkere, vandtank, kabinelys, reservedele samt ekstra dæk.
Der er ikke air-condition i bilerne. 

Personalet består af 3 professionelle, erfarne og afrikansk fødte, der alle er uddannet indenfor safari, hvoraf en også er kok. Alle har
førstehjælpskursus.

Personalet sørger for, at lejren bliver slået op og pillet ned. Opvask og andet forefaldende i lejren foruden tilberedning af maden.

Måltiderne er nøje tilrettelagt ud fra ruten og nydes i det fri. Der serveres lækre og sunde måltider.
Morgenmaden består af brød, toast, marmelade, yoghurt, te, kaffe, varm chokolade og mælk. Lejlighedsvis serveres æg, bacon, pølser og bønner.
Frokosten er normalt en ”kold picnic” bestående af salat, koldt kød, ost og brød, der enten nydes på campingpladsen eller undervejs.
Middagen består af kød (kogt eller grillet) og grøntsager.

Alle fødevarer er købt inden afrejse.  Kødet er vakuumpakket og den ene af fryserne benyttes til kød m.m. Der købes kun brød, frugt og grøntsager
undervejs.
Drikkevarer/vand er ikke inkluderet, men kan købes undervejs til rimelige priser og opbevares i køleskabet.

Indkvartering i rummeligt 2-persons telt (2,4m x 2,4m x 1,9m). Teltet er udstyret med en feltseng, hovedpude, sovepose og en sammenklappelig
safaristol til hver.
Hver deltager må medbringe 1 stk. bagage max. 20 kg (også selv om der fremgår et højere kiloantal på flybilletten) samt 1 håndtaske og 1
kamerataske. Baggagen skal være i en blød taske. Overvægtsbagage eller store hårde kufferter kommer ikke med bussen.

Toilet/bad forhold
De fleste overnatningssteder har alle fornødenheder så som varm og kold rindende vand, brusebad, alm. træk og slip toiletter. I Spitzkoppe er der
ingen bruser og man har ikke mulighed for at blive vasket i ét døgn samt her er et stående toilet til rådighed.
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