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Safari i Sydafrika
Malariafri Familie
Safari i Sydafrika

12 dage fra kr. 18.600
REJSERUTE: JOHANNESBURG - PILANESBERG N.P. - SUN CITY - CAPE TOWN
Malariafri og familievenlig rundrejse med indkvartering i familieværelser



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

Malariafri Familie Safari i
Sydafrika
Malariafri Familie Safari i
Sydafrika

Vi glæder os til at byde jer velkommen på denne skønne familieferie i Sydafrika, hvor rejsens indhold er en kombination af kvalitetssafari,
bade- og aktivitetsophold samt storbyferie i Cape Town.

Turen foregår udelukkende i den malariafri del af landet og er især målrettet børnefamilier.

Den er dog også yderst egnet for par og grupper af voksne, da der i området omkring Sun City er masser af andre aktivitetsmuligheder.

I Pilanesberg vildtreservatet, der regnes som et af de absolut bedste
malariafrie reservater på hele kontinentet, findes de berømte ”Big 5”,
nemlig elefant, sort næsehorn, bøffel, løve og leopard.

Desuden rummer parken andre klassiske afrikanske savannedyr som
giraf, flodhest, hvidt næsehorn, zebra, gepard og hyæne samt den
sjældne afrikanske vildhund, og her lever mange smukke antiloper og
et væld af spændende fugle.

Alt i alt venter en stor safarioplevelse.

I Sun City, der ligger lige udenfor Pilanesberg, venter et ophold med
masser af aktivitetsmuligheder. Disse omfatter bl.a. vandland og
sejlads og meget mere.

Rejsen afsluttes med storbyferie i smukke Cape Town og inkluderer en
naturskøn heldagstur til kontinentets sydvestligste punkt, Kap Det
Gode Håb.

Der er indkvartering i familieværelse (4 personer) i Pilanesberg og Sun
City. I Cape Town er der indkvartering i familieværelse med to værelser
og fælles bad/toilet.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Malariafri Familie Safari i
Sydafrika
Malariafri Familie Safari i
Sydafrika
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse fra Danmark

Fra Danmark flyves mod Sydafrika med flyskifte i f.eks. Amsterdam eller London. Der er gode forbindelser fra både København, Aalborg og Billund.

På den oversøiske flyvning er der inkluderet måltider, drikkevarer og underholdning.

Dag 2: Ankomst til Johannesburg og til Pilanesberg vildtreservatet

Der er ankomst til Johannesburg om morgenen. Her bliver I hentet i lufthavnen og kørt til Pilanesberg vildtreservatet – en køretur på godt to timer
mod nordvest.

I er fremme på lodgen i tide til frokost, hvorefter der er indlogering på jeres dejlige værelser, mens eftermiddagen er afsat til afslapning, f.eks. ved
swimmingpoolen, efter den lange rejse.

Indkvartering for tre nætter på Bakubung Bush Lodge med halvpension (aftensmad og morgenmad). Frokosten kan købes i lodgens velassorterede
restaurant.

Dag 3-4:  Safari i Pilanesberg vildtreservatet

I har to hele dage til at nyde den smukke natur og de mange store dyr og flotte fugle i Pilanesberg.

Der er inkluderet tre safarikøreture blandt de vilde dyr i området på såkaldte ”game drives”.
Disse foregår om morgenen og om eftermiddagen.

Ønsker man flere game drives eller vandresafari under opholdet i Pilanesberg kan dette tilkøbes på stedet.

Dag 5: Pilanesberg - Sun City

I bliver hentet på Bakubung Bush Lodge efter morgenmaden og kørt den korte vej på 10-15 minutter til Sun City, der ligger lige udenfor reservatet.
Her har I resten af dagen til at udforske områdets mange aktivitetsmuligheder og til at spise frokost og aftensmad på nogle af Sun Citys
restauranter.

Indkvartering for tre nætter på Sun City Cabanas Hotel med morgenmad inkluderet.

Tlf.: 8873 4000 | africatours.dk | info@africatours.dk Side 4



PROGRAM

Dag 6-7: To hele dage i Sun City

Der er afsat to hele dage i Sun City, så I har god tid til at prøve nogle af de mange aktiviteter som området kan byde på, samt flere af
restauranterne.

Sun City er et overflødighedshorn af afslapnings- og underholdnings muligheder. Her er kasinoer, vandland, verdens hurtigste svævebane,
uendelige shopping muligheder og den største labyrint på den sydlige halvkugle blandt meget andet.

En by som ene og alene er skabt for gæsternes fornøjelses skyld.

Dag 8: Sun City - Johannesburg - Cape Town

Efter morgenmaden bliver I hentet og kørt tilbage til Johannesburg, hvorfra I skal flyve til Cape Town.

Her bliver i hentet i lufthavnen og kørt til jeres dejlige hotel, der ligger centralt i byen og i gåafstand til det spændende havneområde Victoria &
Alfred Waterfront, bedst kendt som Waterfront.

Om eftermiddagen og aftenen har I den første mulighed for at nyde byen, der ligger smukt for foden af Taffelbjerget ud til Atlanterhavet og
Waterfront.

Der er inkluderet tre overnatninger på City Lodge V&A Waterfront med morgenmad.

Dag 9-10: Cape Town og Kap Det Gode Håb

I har to hele dage i Cape Town og omegn. Den ene dag er der inkluderet en heldagstur til Kap Det Gode Håb syd for byen, der er Afrikas
sydvestligste punkt. Dette er en naturskøn tur hvor I vil opleve storslåede kyster, fantastiske udsigtspunkter og spændende natur med bl.a.
pingviner og helt særegne blomster.

På den anden hele dag i Cape Town er der mulighed for at opleve den charmerende by på egen hånd eller for at tilkøbe spændende ture i byen og
nærområdet.

Dag 11: Cape Town og hjemrejse

Det er blevet tid til at vende hjemad. De fleste flyselskaber flyver hjem mod Europa om aftenen, så I vil have noget af dagen til rådighed i Cape
Town.

I checker ud fra jeres værelser om formiddagen, men har mulighed for at opmagasinere bagagen inden I afhentes på hotellet og køres i lufthavnen,
hvorfra I flyver mod Europa. Der er inkluderet drikkevarer og måltider undervejs i flyet.

Dag 12: Ankomst til Danmark

Afhængig af luftfartsselskab der benyttes er der ankomst til Danmark i løbet af formiddagen eller godt middag.

Det er muligt at tilkøbe ekstra dage i såvel Pilanesberg og Sun City som i Cape Town. Eller fortsætte til Kruger National Park eller det imponerende
vandfald i Zimbabwe Victoria Falls. Valget er jeres. Forhør nærmere.
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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
• Program som beskrevet
• Indkvartering som beskrevet i familieværelse
• Halvpension i Pilanesberg
• Morgenmad i Sun City og Cape Town
• Tre gamedrives i Pilanesberg med engelsktalende chauffør/guide
• Cape Point/Kap Det Gode Håb med engelsktalende chauffør/guide
• Entré til nationalparken
• Transfers til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter f.eks vandresafari, ekstra game drives
• Frokost alle dage og aftensmad i Sun City og Cape Town
• Forsikringer

Afrejsedatoer:

Der er afrejse hver dag, 365 dage om året, du bestemmer hvornår

Indikationspriser 2019:
Pris per person over 18 år i perioden jan-apr, sep-nov fra kr. 18.800,- / i perioden maj-aug fra kr. 17.700,-
Pris per person 12-17 år i perioden jan-nov fra kr. 12.500,- /Perr person 2-11 år i perioden jan-nov fra kr. 8.500,-
Indikationspriser 2020:
Pris per person over 18 år i perioden jan-apr, sep-nov fra kr. 18.800,- / i perioden maj-aug fra kr. 18.600,-
Pris per person 12-17 år i perioden jan-nov fra kr. 10.300,- /Perr person 2-11 år i perioden jan-nov fra kr. 8.500,-

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.
Der er indkvartering i familieværelse (4 personer) i Pilanesberg og Sun City. I Cape Town er der indkvartering i familieværelse med to
værelser og fælles bad/toilet.
Forhør nærmere vedr. priser i december.
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