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Sydafrika SafariSydafrika Safari

8 dage fra kr. 15.100 v/2 personer
REJSERUTE: JOHANNESBURG – BALULE NATURE RESERVE – JOHANNESBURG
Privat safari med afrejse hver dag, året rundt, du bestemmer hvornår



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

Sydafrika SafariSydafrika Safari

Glæd jer til fantastisk safari og masser af oplevelser i et af Sydafrikas bedste Big Five-safariområder, samt indkvartering på en lille hyggelig
og komfortabel lodge midt i Afrikas smukke natur i Balule Nature Reserve.

I skal også på safari i Balule, der sammen med en række andre private reservater i dag hænger sammen med den verdensberømte Kruger
National Park, og tilsammen udgør det der hedder Great Kruger Park. Dyrene kan altså vandre frit mellem Kruger og Balule, da der ikke er
hegn mellem de to områder.

Reservatet på ca. 400 kvadratkilometer er hjemsted for det meste af det vildt man kan forestille sig inklusiv de fem store – også kendt
som ”The Big Five”: Elefant, næsehorn, bøffel, løve og leopard. Der er registreret mere end 220 forskellige fuglearter, som nyder godt af de
336 forskellige arter af træer i området, bl.a. elefanternes favorit, Maruletræet, hvor frugterne bruges til den lokale likør Amarula.

Under opholdet bor I på den komfortable og lille hyggelige Ku Sungula
Safari Lodge, der ligger midt inde i parken med udsigt til den smukke
omgivende natur, hvor dyrene ofte kommer tæt på. Safarien foregår i
lodgens åbne, terrængående køretøjer tidlig morgen og igen hen på
eftermiddagen. Enestående for området er, at der må køres off-road
safari, i modsætning til i Kruger National Park, hvor man skal følge de
anviste veje. I Balule er det altså tilladt at køre væk fra vejene, og
derved komme tættere på dyrene.

Balule er fantastisk på alle måder. En herlig række af skønne
oplevelser i et af Sydafrikas bedste safariområder venter – glæd jer!

Ønskes ekstra safaridage eller ønsker I at forlænge jeres ophold i det
sydlige Afrika og rejse videre til f.eks verdens måske smukkeste storby
Cape Town eller det fantastiske Victoria Falls i Zimbabwe, så sig blot til.
Der er afrejse Danmark-Sydafrika hver dag, så det er jer, der
bestemmer antallet af dage på rejsen.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."

Tlf.: 8873 4000 | africatours.dk | info@africatours.dk Side 3



PROGRAM

Sydafrika SafariSydafrika Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse fra Danmark

Der er afrejse fra Danmark om morgenen, og I ankommer til Sydafrika om aftenen. Der er inkluderet forplejning ombord på flyet på den oversøiske
strækning. Ved ankomsten til Johannesburg er der transfer til lufthavnshotellet, hvor det er tid til en god nats søvn efter den lange flyvetur og før
morgendagens safarieventyr tager fart.

Overnatning på Safari Club med morgenmad inkluderet.

Dag 2: Fra Johannesburg og på vej til Balule for safari

Efter morgenmaden kører i den korte vej tilbage til lufthavnen, hvorfra der er busafgang mod Balule reservatet og Greater Kruger mod øst. Der
holdes pause et sted undervejs, hvor der kan købes frokost.

Når I ankommer til reservatets vestlige indgang skifter I til små køretøjer, der er mere terrængående. Herfra er der safarikørsel gennem reservatets
smukke natur, hvor I formentlig allerede vil få de første dyreoplevelser på vej til jeres hyggelige hjem for de næste 5 dage.

Om aftenen skal I nyde den første dejlige middag på lodgen midt i den vilde natur, akkompagneret af de mange eksotiske lyde, som fylder den
afrikanske nat.

Indkvartering for fem nætter på Ku Sungula Safari Lodge.

Dag 3-6: Safari, safari, safari…

I bliver de følgende fire hele dage på jeres dejlige lodge. Under opholdet er såvel morgen- som eftermiddagssafari inkluderet alle dage.
Morgensafarien starter allerede tidligt og varer et par timer. Det lidt kølige tidspunkt gør, at dyrene stadig er aktive, og måske nedlægger rovdyrene
endda et bytte.  Ud på eftermiddagen køres igen på safari, når solens varme er lidt på retur og dyrene igen bliver mere aktive og synlige.

Oplevelserne varierer fra dag til dag. Fascinerende på alle måder. Glæd jer til solnedgangene i Sydafrika. Når solen går ned, farver den området i de
smukkeste og varmeste farver. Om aftenen er oplevelserne helt anderledes end om dagen, og dyrenes lyde forstærkes og opleves langt mere
intenst. Løverne der brøler, frøerne der kvækker, puslen i krattet, måske en flodhest der ”smasker” lidt omkring. Aldeles fascinerede at opleve og
selv være en del af.

Da opholdet alle dage er på samme sted, er der naturligvis også mulighed for blot at slappe af og nyde området på lodgen. Valget er jeres.  Glæd
jer også til at opleve vildtet helt tæt på. Antiloper, elefanter, næsehorn, bøfler, giraffer ja sågar løverne kan ses tæt på jeres safaribil undervejs -
samme med masser af andre spændende dyr og et rigt fugleliv med bl.a. strudse.
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PROGRAM

Dag 7: Balule - Johannesburg - Hjemrejse

Efter morgenmaden forlader I Balule Nature Reserve og jeres dejlige lodge, når I kører tilbage mod Johannesburg. Der holdes pause et sted
undervejs, hvor der kan købes frokost inden I ud på eftermiddagen ankommer til lufthavnen i Johannesburg.

Om aftenen flyves retur til Danmark med mellemlanding under vejs. På flyveturen serveres gratis måltider med drikkevarer.

Ønskes ekstra safaridage, et besøg i verdens måske smukkeste storby Cape Town eller oplevelser ved det fantastiske Victoria Falls i Zimbabwe, så
sig blot til for et skræddersyet oplæg. Der er afrejse Danmark-Sydafrika t/r hver dag, så det er helt op til jer i forhold til antallet af rejsedage.

Dag 8: Ankomst Danmark

I er retur i Danmark midt på formiddagen.

Tilkøb af udflugter på Ku Sungula Safari Lodge

Det er muligt at tilkøbe diverse aktiviteter og udflugter i forbindelse med opholdet på campen.

Priserne er følgende per april 2019 og med forbehold for ændringer:

• Udflugt ad den berømte Panorama Route, ZAR 2.795 per person (ca. 1.400 kr.)
• Cultural Tour, ZAR 1.890 per person (ca. 950 kr.)
• Bådsafari på Olifants River, ZAR 1.470 per person (ca. 750 kr.)
• Besøg i Hoedspruit Endangered Wildlife Centre, ZAR 998 per person (ca. 500 kr.)
• Besøg i Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre, ZAR 945 per person (ca. 475 kr.)
• Besøg i Kiyongi Reptile Park, ZAR 790 per person (ca. 400 kr.)
• Besøge Jessica the Hippo (tam flodhest), ZAR 800 per person (ca. 400 kr.)
• Guidet safarigåtur (Bush Walk) i Balule reservatet, ZAR 350 per person (ca. 175 kr.)
• Ridesafari i Balule reservatet, ZAR 998 per person (ca. 500 kr.)
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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
• Overnatning Dar es Salaam m/morgenmad
• Indkvartering i Johannesburg m/morgenmad
• Bustransfer fra Johannesburg til Balule Nature Reserve
• Fem nætter med safariindkvartering som beskrevet
• Helpension under safari
• Entre til nationalparkerne
• To daglige safarikørsler i åben safaribil
• Engelsktalende chauffør/guide på safari
• Transfer til/fra lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Vaccinationer
• Frokost dag 2 og 7
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Diverse udflugter, som kan tilkøbes direkte på lodgen
• Forsikringer
• Conservation fee på ZAR 170 per person (ca. 85 kr.) samt ZAR 70 for
bilen (ca. kr. 35 kr.) i kontanter, der – som et engangsbeløb - betales
k0ntant ved indgangen til Balule Nature Reserve (per april 2019 med
forbehold for ændringer)

Afrejsedatoer

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i perioden 01.04-31.10 fra kr. 13.795,-
Pris per person i perioen 01.11-20.12 fra kr. 15.100,-

Indikationspriser 2020:
Pris per person i perioden 04.01-31.10 fra kr. 15.100,-
Pris per barn u/12 år der deler med to voksne fra kr. 11.400,-
Enkeltværelsestillæg fra +kr. 2.000,-

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. Ligeledes vil antallet af deltagere have betydning for den endelige pris.
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