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The Whale Trail -
vandring med hvaler
The Whale Trail -
vandring med hvaler

10 dage fra kr. 29.400,-
REJSERUTE: GEORGE - DEHOOP NATURE RESERVE - GEORGE
Små grupper, min. 4 og max. 8 personer på vandretur med dansk biolog som rejseleder 



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

The Whale TrailThe Whale Trail

Hvalvandring er måske ikke lige det første man tænker på, når man tænker på det sydlige Afrika, men ikke desto mindre er det en
oplevelse man ikke må gå glip af.

Vi kan naturligvis ikke garantere, at vi ser hvaler på denne rejse, dog er sandsynligheden for at se dem relativt god, da hvalerne i denne
periode flokkes omkring det sydlige Afrika for at yngle. Man har observeret flokke på op til 100 dyr i samme område i denne periode, så vi
håber selvfølgelig at vi får set nogle stykker.

Skulle vi være uheldige ikke at se hvaler, så er selve vandreturen i sig selv det hele værd. Ruten og stierne varierer fra dag til dag med
mange spændende naturlige seværdigheder undervejs.

På denne vandretur vandres i uspoleret landskab bl.a. to dages
vandring i den smukke fynbos blandt zebra, eland og antilopen
bontebok samt tre dages vandring langs med Sydafrikas kyst, hvor I
har det Indiske Ocean på den ene side og vildnisset på den anden.

Undervejs overnattes i charmerende hytter og der er sørget for mad
og drikke under hele turen.  Sågar bagagen bliver transporteret fra
sted til sted. I er under vandreturen i følgeskab med biolog og
dansktalende Marie Dahl. I skal bare holde øje med hvaler, mens I
vandrer langs med den smukke rute.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

The Whale TrailThe Whale Trail
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark   Sydafrika

Fra Danmark flyves mod Sydafrika med flyskifte i f.eks. Amsterdam om morgenen. Der er gode forbindelser fra både København, Aalborg og
Billund. På flyvningen mod Sydafrika er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. Ankomst til Johannesburg samme aften. Transfer til
nærliggende hotel, hvor I indkvarteres for en nat.

Nogle luftfartsselskaber flyver fra Danmark om aftenen med skift og ankomst til Sydafrika næste morgen.

Dag 2: Ankomst til George lufthavn, Sydafrika og ankomst til DeHoop

Morgenmad og transfer tilbage til Johannesburg lufthavn, hvorfra der flyves direkte til George, der ligger mellem Knysna og Mossel Bay, der især er
kendt for at være en del af Sydafrikas kendte Garden Route.

I bliver mødt i George Lufthavn af jeres danske rejseleder. Herfra køres mod DeHoop Naturreservat, hvor vi tilbringer den næste uge. På vejen til
DeHoop tager vi en lille afstikker for at opleve en anderledes flodkrydsning. Vi tager bilen med og hvis I har lyst kan I hjælpe med at få bilen fragtet
over. Det foregår nemlig ved håndkraft.

Hen på eftermiddagen ankommer vi til DeHoop, hvor vi skal have pakket de ting, vi skal have med på vandreturen. Vi får hver en 60L kasse, hvor vi
kan pakke tøj og hvad vi ellers har brug for de næste 5 dage (Kasserne bliver transporteret fra sted til sted hver dag). Vi anbefaler altid at man lader
telefoner, tablets og computere ligge hjemme, således at man virkelig kan nyde naturen uden at blive distraheret eller distrahere andre gæster.

Dagens vandring: Ingen, vi lader op til start i morgen.
Forplejning:  Frokost en route, aftensmad på lodgen
Overnatning: Lodge i DeHoop Nature Reserve

Dag 3: Potberg til Cupidoskraal

Vi begynder dagens vandring med en opstigning på 611m til toppen af Potberg, hvor udsigter over Swellendam og Cape Agulhas (Afrikas sydligste
punkt) kas ses på en klar dag. Der bliver ofte spottet  de sjældne Cape vulture (gribbe) på denne del af ruten, så vi holder høje med himlen så vel
som med stien. Vi fortsætter over Potberg til Cupidoskraal, hvor der er mulighed for at svømme i en mindre dæmning.

Vores aftensmad bliver lavet, imens vi slapper af efter den lange vandring.

Dagens vandring: 14,7 km (fast rute), hård opstigning i begyndelsen, men fantastisk smukt terræn i fynbos.
Forplejning: Morgenmad på lodgen, medbragt frokost i det fri, aftensmad i hytten.
Overnatning: Hytte med 3 sovekamre (4 pers. værelser)
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PROGRAM

Dag 4: Cupidoskraal til Noetsie

Vi spiser morgenmad i hytten, inden vi begiver os ud på dagens etape. Stien følger Potbergs højderyg igennem bjergfynbos, en helt særlig
vegetationsart, der minder lidt om lyng. Den lave vegetation gør at udsigten er fuldstændig uspoleret og helt fantastisk. Noetsie er en charmerede
nybygget hytte, der ligger næsten direkte på stranden med panoramaudsigt over det Indiske Ocean.

Vi nyder igen at blive vartet op med aftensmad i dejlige omgivelser.

Dagens vandring: 15 km (fast rute) Vi ankommer til den storslåede kyst ved det Indiske Ocean.
Forplejning: Morgenmad inden afgang på dagens rute, medbragt frokost i det fri, aftensmad i hytten.
Overnatning: Hytte med 3 sovekamre (4 pers. værelser)

Dag 5: Noetsie til Hamerkop

Dagens rute tillader en sen start med afslapning og mange stop undervejs. Der er rig mulighed for at udforske kystlinjen. Vi tager en afstikker til
Stilgat, hvor vi har mulighed for at snorkle og plaske rundt i “tidevandspølene”. Det er ligeledes i dag at vi for alvor begynder at kigge efter hvaler;
Hævet over havet har vi et rigtig godt udsigtspunkt.

Inden vi når frem til Hamerkop skal vi gå et stykke på stranden — det er en lang sej kilometer, men hele besværet værd. Fremme ved hytten venter
forfriskninger og aftensmad sidst på dagen.

Dagens vandring: 8,5 km (fast rute) Vi vandrer langs med kysten hele dagen.
Forplejning: Morgenmad inden afgang på dagens rute, medbragt frokost i det fri, aftensmad i hytten.
Overnatning: Hytte med 3 sovekamre (4 pers. værelser)

Dag 6: Hamerkop til Vaalkrans

Vi går igen langs med stranden — skoene må af og på, når sandet bliver for meget, men vi har god tid, så vi kan nyde den imponerende natur. På
denne del af ruten ser vi ofte mange specielle fuglearter, som har deres hjem i de mange forskelligartede habitater langs med kysten.

Vi kigger igen efter havets kæmper, som forhåbentlig kaster sig rundt i bølgen blå i nærheden af os, så vi kan få øje på dem.

Endnu et lækkert måltid venter, når vi ankommer til Vaalkrans.

Dagens vandring: 10,5 km (fast rute) Vi vandrer langs med kysten hele dagen.
Forplejning: Morgenmad inden afgang på dagens rute, medbragt frokost i det fri, aftensmad i hytten.
Overnatning: Hytte med 3 sovekamre (4 pers. værelser)

Dag 7: Vaalkrans til Koppie Alleen

Den sidste dag på ruten er relativt kort og vi har derfor rigtig god tid til at nyde landskabet og kigge efter de sydlige rethvaler samt sydlige døglinger
(delfiner), som ofte ses her. Vi har igen tid til at snorkle og bade i de naturlige bassiner i løbet af dagen.

Ved vandrings afslutning bliver vi hentet og kørt til en lækker lodge i DeHoop Naturreservat, hvor vi har mulighed for at slappe af og nyde at hvile
benene lidt.

Dagens vandring: 7 km (fast rute) Vi vandrer langs med kysten hele dagen.
Forplejning: Morgenmad inden afgang på dagens rute, medbragt frokost i det fri, aftensmad i lækre omgivelser på lodgen.
Overnatning: Lækre dobbeltværelser på lodge med udsigt over vildtet i området
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Dag 8: En dag i afslapningens tegn, en god massage venter!

Dagen står i forkælelsens tegn — vi besøger lodgens spa og får os en god massage efter eget valg. Nogle vil måske have en rygmassage, eller
måske trænger benene og fødderne efter vandreturen.

Dagen er i øvrigt til fri afbenyttelse; vi kan køre en tur til vandet, gå en tur eller slappe af med en god bog med udsigt udover det omgivne landskab,
hvor eland, struds og bontebok jævnligt kommer forbi.

Dagens vandring: mulighed for gåture omkring lodgen, eller hvad I ellers har lyst til i dag
Forplejning: Alle måltider på lodgen
Overnatning: Lækre dobbeltværelser på lodge med udsigt over vildtet i området

Dag 9: Afrejse fra George Lufthavn

Efter at være blevet godt udhvilet dagen før kører vi efter en lækker morgenmad tilbage mod George Lufthavn, hvor vi siger farvel og tak for denne
gang.

Dagens vandring: Der er mulighed for at gå en tur om morgenen, men ellers er der ikke planlagt en vandring.
Forplejning: Lækker morgenmad på lodgen, inden afgang mod lufthavnen.

Senere køres I til lufthavnen, hvorfra der flyves retur til Danmark med skift i f.eks Johannesburg eller Cape Town. Der serveres drikkevarer og
måltider undervejs på flyveturen.

Dag 10: Ankomst til Danmark

Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen afhængig af hvilket luftfartselskab der benyttes.

Der er også mulighed for at forlænge rejsen med f.eks ophold i en af verdens smukkeste storbyer Cape Town eller Victoria Falls med det brusende
vandfald eller safari i det sydlige Afrika. Forhør nærmere.  
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Pakkeliste

Dust and Boots sørger for vandblærer og snorkel udstyr.

Hvad du skal huske at pakke:
(Pakkelisten skal opfattes som en vedledning til hvad man KAN medbringe på turen, og ikke nødvendigvis SKAL medbringe)

Rygsæk til dagsvandringer (gerne let og behagelig med plads til vand, snacks, solcreme, kamera, hat, tørklæde, osv.)
Vandresokker + normale strømper
Undertøj (overvej vinterundertøj i vintermånederne)
Hat (helst med bred skygge)
Hue (kun vinter) - modsat årstid af vores i Danmark. Når vi har sommer
Tørklæde (mod sol og til kølige dage)
Varm trøje (Fleece eller soft shell)
Vindtæt jakke (kun vinter)
Let vindtæt regnjakke eller poncho (sommer)
BEHAGELIGE vandresko/støvler
(Dette er den vigtigste ting på listen. Vi skal vandre mange kilometer, så dit fodtøj skal være i orden. Vær sikker på at det er fodtøj, du kender og
stoler på er behageligt i længere tid ad gangen. Nye sko/støvler frarådes – de skal gåes til hjemmefra. Vores guider bærer normal relativt åbne
letvægts vandresko, men vandrestøvler med ankelstøtte er generelt en god ide)
Ekstra snørebånd
Sandaler
Gaiters (ikke nødvendigt, men disse beskytter mod græstrå i sensommeren og mod flåter resten af året)
Handsker (Kun vinter og kun hvis du er lidt kulskær)
Dit tøj bør være komfortabelt og tilpasset årstiden (husk at vintermånederne kan være kølige og dissideret kolde om aftenen/natten – en sweater
og varme sokker er en god ide). Eftersom vi vandrer i naturligt miljø, ser vi helst tøj i neutrale farver, da hvid og klare farver kan skræmme visse dyr
eller endog tiltrække uønsket opmærksomhed. (Grå, sand, grøn, brun, sort, mørk blå er gode farver)
Kort og langærmede skjorter/T-shirts (let materiale, neutrale farver)
Zip-off busker (let materiale, neutrale farver)
Shorts
Badetøj
Toiletsager
Solcreme (også gerne læbepomade med høj faktor)
Personlig medicin (husk at få en rejseerklæring til medicinen fra din læge, hvis det er aktuelt)
Antiseptisk creme, antihistaminer, smertestillende/hovedpinepiller, anti-diarré medicin, anti-inflammatorisk medicin, øjendråber, salve mod ømme
muskler, vabelplastre, sportstape, evt. knæbind (Tal med din læge eller apoteker)
Myggebalsam
Kontaktinformation på pårørende, samt forsikringsdetaljer
Pas (Vær opmærksom på at visse lande kræver at dit pas er gyldigt 6 måneder efter afrejse fra Danmark)
Penge (kreditkort er tilstrækkeligt – du behøver ikke at veksle hjemmefra)
Vaccinations certifikater (tal med din læge)
Kamera + oplader
evt. Kikkert 
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse fra Danmark til George t/r
• En overnatning i Johannesburg m/morgenmad
• Erfaren dansk rejseleder og biolog
• Alle måltider, som beskrevet
• Al overnatning, som beskrevet
• Alle aktiviteter, som beskrevet
• Transport mellem destinationer i komfortabel bus
• Snacks undervejs og på vandringer
• En x massage efter eget valg
• Vand og forfriskninger
• Nogle alkoholiske drikke (Øl,vin,vand til maden, sundowners)
• Transfers til og fra lufthavnen
• Rejsegarantifond

• Drikkepenge
• Forsikringer
• Vaccinationer
• Private udflugter

Afrejsedatoer 2017: 6/10, 14/10

Indikationspriser 2017:
Pris per person den 6/10 i dobbeltværelse/4-sengsværelse fra kr. 29.400,-
Pris per person den 14/10 i dobbeltværelse/4-sengsværelse fra kr. 29.700,-
Tillæg for enkeltværelse. Per person kr. 2.400,-

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.Det er kun muligt at tilkøbe enkeltværelse på lodge. Under vandringen er
det indkvartering i hytte på 4-personers værelse
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PRAKTISK INFO

Praktisk informationPraktisk information
Om Dust and BootsOm Dust and Boots

Som eneste udbyder i Danmark har Africa Tours indgået et tæt
samarbejde med Dust and Boots, der udelukkende fokuserer på
eksklusive og uforglemmelige vandreferier i det Sydlige Afrika.
Dust and Boots har base i Swaziland, hvor firmaets grundlægger -
danske Marie Dahl er bosiddende. Dust and Boots er 100% danskejet.
Marie har rejst, arbejdet og boet i den sydlige del af Afrika siden 2001.
Marie har arbejdet indenfor rejsebranchen i mange år og er uddannet
biolog ved Aarhus Universitet (B.Sc) og Københavns Universitet (M.Sc).
Derudover er Marie også uddannet vildtguide i Sydafrika. Marie er
guide på alle Dust and Boots´ vandreture. Flere steder bidraget af
lokale guider fra området.
Dust and Boots´ slogan lyder ”Leaving Positive Footprints”. En lille del
af rejsens pris går bl.a. til en lokal skole i Shewula (Swaziland), hvor der
hjælpes til med naturkendskab ved hjælp af målrettet skolemateriale.
Slik og penge til børn er ikke velset på Dust and Boots vandreture.

Alle vandretur har max. 8 gæster og gennemføres ved min. 4 deltagere. Vandreture kan også arrangeres som en privat skræddersyet tur. Forhør
nærmere.
På grund af risici involveret med børn og unge i den afrikanske bush — især til fods — anbefales at unge under 15 år bliver hjemme.
Nationalparker som Krüger tillader ikke unge under 15 år at deltage i aktiviteter til fods. Ligeledes anbefales, at ældre over 65 år får lavet en
lægeerklæring, der viser, at de er sunde og raske, samt ikke befinder sig i nogen risikogruppe. Denne erklæring kan kræves fremvist. (Erklæringen
skal gerne udføres på engelsk, da det er de nationale instanser på destinationen, der skal kunne bruge/læse den).
Yngste deltager på vandreturene har været 24 år og ældste 72. Gennemsnitsalderen er 51 år.
På alle vandreture må et basis fitnessniveau (kondition) påregnes, men man behøver hverken at være atlet eller nogen anden form for
sportsudøver. Der vandres altid i roligt tempo – og altid med den samme fart som den langsomste i gruppen og med mange pauser undervejs. Når
der vandres på Wilderness Trail i Krüger National Park, forventes det, at gæster bærer deres eget udstyr til brug på turen. Vi bruger kun den bedste
kvalitet, og gør hvad vi kan for at finde det bedste letvægtsudstyr. Rygsækkene vejer fra start ca. 14-17 kg, hvor det forventes at mænd kan bære
lidt ekstra end kvinder (vægten beregnes på baggrund af højde og drøjde). Mens vi vandrer med rygsække foregår det altid i roligt tempo, samt i
relativt plant terræn. (Det er muligt at hyre bærer — dette aftales inden afrejse).
Det Sydlige Afrika er hjemsted for både giftige og potentielt farlige dyr. Eftersom vi tilbringer det meste af vores ture i de vilde dyrs miljø, er det
muligt, at vi møder et eller flere af disse dyr. Dust and Boots har meget strikse retningslinjer, som forklares på destinationen – følges disse, er der
ingen grund til frygt.
Desuden har Dust and Boots rejseledere altid opdaterede førstehjælpskurser og ligeledes erfaring med håndtering af slanger såvel som giftige
edderkopper og skorpioner, så skulle der ske noget, er du i sikre hænder.
Når vi vandrer i områder med storvildt, sker det altid i følgeskab med en bevæbnet ranger. Disse er specialuddannet i at aflæse signaler fra dyrene,
således at en farlig situation sjældent opstår. Og skulle en sådan alligevel opstå, så ved de, hvordan de får alle guidet sikkert ud af situationen igen.
Det meste er inkluderet på turene. Dust and Boots ture er som udgangspunkt inklusiv alt, hvad du har behov for. Der fokuseres på service af
højeste standard. En erfaren dansk rejseleder, som ledsager dig på hele rejsen på destinationen. Vi sørger for fuld forplejning: mad, snacks og
drikkevarer til maden. Der vil i øvrigt altid være vand og juice til vandreturene, samt en efterfølgende forfriskning i form af øl eller sodavand. Vi
sørger også for fuldt aktivitetsprogram, hvor alt er inkluderet i prisen med mindre andet er anført.
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