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11 dage fra kr. 14.900,-
REJSERUTE: WINDHOEK - GAMSBERG - SESRIEM - SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND - SPITZKOPPE
Oplev Namibias smukke natur, verdens højeste klitter og ørkenscenerier på cykel 



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

Tour de Namibia - på cykelferie i
Namibias ørken
Tour de Namibia - på cykelferie i
Namibias ørken

På denne rejse kombineres fantastiske cykelture med transport i bil, så man kommer godt rundt i Namibias smukke natur og får set nogle
af de ørkenscenerier som landet er verdensberømt for. Cykelturene har moderat sværhedsgrad, foregår på gode grus- og asfaltveje samt
tilpasses deltagernes formåen. Der er en engelsktalende cykelguide med gruppen og en følgebil bagved, så hjælpen er nær om
nødvendigt. De fleste campingpladser, lodges og hoteller som anvendes under vejs har swimmingpool og bar blandt faciliteterne.

Selv om Namibia er et ørkenland med høje temperaturer især midt på dagen kan det blive køligt, nærmest koldt om morgenen. I
vintermånederne fra juni til september kan der være tæt på frysepunktet om natten og morgenen. Dags temperaturer omkring 30 grader.
Der cykles morgen og hen på eftermiddagen, hvor de varme timer midt på dagen bruges til transport i bilen.

Lad Africa Tours arrangere en spektakulær cykeltur for dig i Namibias
helt enestående landskaber, der især præges af landets berømte
Namibørken. Denne ørken regnes med rette som den smukkeste af
alle og rummer samtidig verdens højeste klitter på op mod 400 meter.
Det er desuden verdens ældste ørken, men til gengæld en af de
mindre på ”kun” godt 80.000 km2. En del af Namibørkenen ligger i det
naturbeskyttede område Namib Naukluft Park, der med sine næsten
50.000 km2 er Afrikas største nationalpark. 

Cykelruten og de indlagte transfers i bil kommer selvfølgelig forbi
landets største attraktioner, nemlig Sesriem Canyon og klitterne
omkring Sossusvlei og Deadvlei.

Denne tur giver dog ikke alene et imponerende indtryk af
Namibørkenen, men også af den barske kyst ud mod Atlanterhavet
ved byen Swakopmund samt afslutningsvis ved ikoniske Spitzkoppe
med de spidse nøgne klippetoppe. Ud over de fantastiske scenerier
langs vejen kan der også ses forskellige dyr som f.eks. bavian, zebra,
springbuk, gemsbok og struds. Under turen overnattes på en
kombination af hoteller, lodges og campingpladser. Camping foregår i
mindre dome-telte med sovemadrasser.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Tour de Namibia - på cykelferie i
Namibias ørken
Tour de Namibia - på cykelferie i
Namibias ørken
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse Danmark

Fra Danmark flyves mod Namibia med flyskifte i f.eks. Amsterdam eller anden lufthavn. På flyvningen mod Namibia er der gratis måltider,
drikkevarer og underholdning.

Dag 2: Ankomst til Windhoek i Namibia

Der er ankomst til Namibias hovedstad i løbet af formiddagen eller hvis der flyves via Johannesburg i Sydafrika, godt middag.

Fra lufthavnen er der transfer til byen og hotellet, hvor der er tid til at slappe af, møde turens guide, prøve jeres cykel for den næste uges tur samt
udforske byen. Der er ingen måltider inkluderet denne dag.

Dag 3: Windhoek til Gamsberg/Rooisand, 60 km cykling på grusvej og 100 km i bil

Sammen med jeres rejsefæller og guide forlader I Windhoek, der ligger 1.700 meter over havet, og kører en kort tur i bil til Khomas Hochland og
toppen af Kupferberg passet.Cyklerne er selvfølgelig bragt med på bilen.

Herfra cykles nedad og de næste 40-50 km nydes det åbne landskab.  Turen foregår på snoede grusveje mellem private landbrug og der kan ses
lidt lokalt dyre- og fugleliv undervejs.

I bliver transporteret op til Gamsberg passet og passerer Namibias tredjehøjeste bjerg, hvor udsigten på en klar dag rækker omkring 100 km mod
horisonten med mulighed for at få det første glimt af det klassiske ørkenlandskab. I cykler ned fra passet og undervejs er der mulighed for at se
flokke af bavianer og den sjældne Hartmann´s bjergzebra.

Jeres første overnatningssted ligger ca. 20 km ned ad vejen fra passet ved oasen Rooisand Desert Ranch, hvor I kan nyde en tur i poolen på
Roisand Camp efter den første dags cykeltur.

Overnatning i telt. Morgenmad, frokost og middag inkluderet.
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Dag 4: Gamsberg til Sesriem, 60 km cykling på grusvej og 130 km i bil

Dagens cykelrute starter om morgenen fra Rooisand. De første 30 km cykles på den kuperede grusvej hvor det skønne morgenvejr nydes.

Der fortsættes yderligere 25 km til Guab passet på snoede veje eller alternativt blive transporteret dertil, og så cykle gennem kuperet terræn og
farvestrålende landskaber til Solitaire området. Her er der mulighed for at nyde en god frokost og ikke mindst en dejlig æble crumble, der regnes
som den sydlige halvkugles bedste!

Efter frokost køres i bil mod Sesriem området til Sesriem Camp. Morgenmad og middag er inkluderet.

Hvis nogen har lyst og vejret tillader det, kan de sidste 20 km på grusvej foregå på cykel på kanten af Namib Naukluft nationalparken.

Dag 5: Sesriem til Weltevrede, 40 km cykling på asfaltvej og 20 km på grusvej samt 120 km i bil

Inden solopgang køres til indgangen til Namib Naukluft Park og vejen mod Sossusvlei og Deadvlei, hvorfra I cykler ca. 40 km på flad og god asfaltvej
ind mod det berømte ørkenområde, mens de første solstråler rammer klitterne.

I har fine muligheder for at stoppe undervejs for at nyde og fotografere det fantastiske sceneri. Klatres der op på klitterne er der en fantastisk
udsigt over Tsaucab River Canyon, der danner dalen mellem de berømte klitter.

Nede igen har jeres guide dækket op og forberedt morgenmad og kaffe, der nydes med udsigten til de smukke sanddyner. Herfra køres i bil det
korte stykke til Deadvlei, der er kendt for sin hvide udtørrede flade og de mørke spøgelsesagtige udgåede træer, der er afbilledet i de fleste
fotobøger fra Namibia.

Tilbage i Sesriem Camp er der mulighed for lidt frokost inden der køres mod jeres næste overnatningssted Welterwrede Guest Farm. Sidst på
eftermiddagen og når den værste varme har lagt sig, er der mulighed for at cykle på grusvejene i de dejlige omgivelser omkring farmen.

Denne dag er der inkluderet morgenmad og middag.

Dag 6: Weltevrede til Namib Naukluft Park, 60 km cykling på grusvej og 130 km i bil

Dagens rute foregår på kanten af Namibørkenen, hvilket geologer betragter som verdens ældste ørken. I cykler via de geologisk interessante Gaub
og Kuiseb pas, der i øvrigt var ”hjem” for to tyske soldater som overlevede hér i 2 år under 2. verdenskrig sammen med deres hund.

Undervejs kan I være heldige og se springbuk, gemsbok og strudse omkring ruten. Overnatning foregår i campingtelt i Namib Naukluft Park på et
nøje udvalgt sted midt i ørkenen på en såkaldt ”wild-camping”. Wild-camping giver en helt særlig følelse af at være på et isoleret sted midt i ørkenen
under den smukke halvkugles smukke stjernehimmel.

Inkluderet er morgenmad, frokost og middag.

Dag 7: Namib Naukluft Park til Swakopmund, 40 km cykling på grusvej og 130 km i bil

I fortsætter jeres spektakulære cykeltur gennem Namib Naukluft Parks ”månelandskaber” og skal bl.a. se de helt specielle Welwitchia planter, der
kan blive langt mere end 1.000 år gamle og regnes som de ældste urter i verden, der i planteriget kun overgås i alder af enkelte arter af træer.

I ankommer til Atlanterhavets kyst og Swakopmund omkring frokosttid – en by der regnes som Namibias adventure hovedstad og hvis tyske rødder
ikke fornægter sig i bl.a. arkitektur og gadenavne. Her kan dejlige lokale fiskeretter nydes og der er tid til at udforske byen om eftermiddagen inden
der overnattes på hotel Prost. Inkluderet morgenmad.
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Dag 8: Hel dag omkring Swakopmund til fri disposition

Der er inkluderet morgenmad og efter denne er hele dagen til fri disposition.

Swakopmund byder på masser af muligheder for at tilkøbe aktiviteter lokalt. I adventure enden kan nævnes Quad Biking, Sand Boarding, Sky Diving
eller en delfin safari på Atlanterhavet, men mere rolige aktiviteter som f.eks. shopping i byen eller museumsbesøg er også en mulighed. Der er
endnu en overnatning i Swakopmund inden den sidste dags cykeltur.

Dag 9: Swakopmund til Spitzkoppe, 60 km på blandet grus- og asfaltvej og 150 km i bil

Der cykles mod Namibias ikoniske landmærke, Spitzkoppe. Det smukke bjergparti af spidse granitklipper rejser sig fra de flade omgivelser til 1.784
meters højde over havet. Den første del af turen foregår langs kysten til Henties Bay.

Fremme ved Spitzkoppe er der mulighed for en cykeltur rundt om det smukke bjerg ud på eftermiddagen, inden turens sidste overnatning, der er i
telt på den lille vildnis-campingplads i de fantastiske omgivelser – den perfekte afrunding af turen!

Overnatning i campingtelt på simpel campingplads med kun de mest basale faciliteter, men med en fantastisk beliggenhed for foden af det
smukke, nøgne og himmelstræbende klippemassiv. Hvad stedet mangler i komfortable fælles faciliteter opvejes til fulde af stemningen i de unikke
og isolerede omgivelser. Her føler man sig virkelig i et med naturen.

Såvel morgenmad som frokost og middag er inkluderet på denne sidste dag.

Dag 10: Spitzkoppe til Windhoek og hjemrejse, 300 km i bil

For de morgenfriske er der mulighed for en sidste cykeltur i takt med solen står op i dette fantastiske område inden der pakkes sammen efter
morgenmaden og returneres til hovedstaden og lufthavnen, hvorfra der om eftermiddagen flyves fra Windhoek via Johannesburg eller europæisk
by med fly skifte undervejs.

Dag 11: Hjemkomst til Danmark

Ankomst til Danmark i løbet af dagen afhængig af hvilket luftfartsselskab der benyttes.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse Danmark til Windhoek t/r
• Overnatninger, som beskrevet
• Måltider, som beskrevet
• Aktiviteter, som beskrevet
• Saftevand, the og kaffe til inkluderede måltider
• Transport mellem destinationer i bil
• Leje af mountainbike
• Transfers til og fra lufthavnen
• Rejsegarantifond

• Drikkepenge
• Cykelhjelm
• Sovepose
• Forsikringer
• Vaccinationer
• Private udflugter

Afrejsedatoer 2017: 12/4, 3/5, 23/6, 17/9, 20/10

Indikationspriser 2017:
Pris per person den 12/4 i dobbeltværelse/campingtelt fra kr. 17.900,-
Pris per person den 3/5 i dobbeltværelse/campingtelt fra kr. 15.900,-
Pris per person den 23/6 i dobbeltværelse/campingtelt fra kr. 15.100,-
Pris per person den 17/9 i dobbeltværelse/campingtelt fra kr. 14.900,-
Pris per person den 20/10 i dobbeltværelse/campingtelt fra kr. 14.900,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 525,-

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 til lignende standard svarende til 3-stjernet lodges/hoteller.
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PRAKTISK INFO

Praktisk informationPraktisk information
Om cykelferie i NamibiaOm cykelferie i Namibia

Rejsen er en fantastisk mulighed for at komme helt tæt på naturen. Du
behøver ikke være professionel cykelrytter for at kunne gennemføre.
Kilometerantallene er angivet for hver dag og er et cirka antal.  Rejsen
er baseret på, at man er i almindelig god fysisk form og vandt til at
cykle på motionsniveau. Guiden kører sammen med den sidste i
gruppen og en følgebil bagved, så hjælpen er nær om nødvendigt. Alt
personale har førstehjælpskursus.
Personalet er engelsktalende og alle fra Namibia. Alle har været ansat i
mindst 5 år og de har alle gennemgået en uddannelse som guide.
Rejsen henvender sig til dem, der ønsker en oplevelsesrig rejse
sammen med medrejsende fra hele verden. Aldersbegrænsningen er
minimum 10 år. En rejse, hvor det er oplevelser i naturen og ikke høj
komfort, der har første prioritet.
En gruppe består af minimum 4 deltager og max 10
deltagere. Indkvartering er en kombination af camping og lodges.

De fleste indkvarteringer, som anvendes har swimmingpool og bar.  På campingpladser overnattes i dome-telte. Et 2-personers telt. I teltet er der
en 5 cm tyk madras. Der er mulighed for leje af sovepose, dette SKAL bookes sammen med rejsen. I Namibia er campingpladser af god kvalitet og
har faciliteter som varmt og koldt rindende vand, brusebad, alm. træk og slip toiletter.
Wild camping, her overnattes også i dome-telte. En wild campingplads er en simpel campingplads med kun de mest basale faciliteter, men med
fantastisk beliggenhed. Der vil oftest være et drop-down toilet ellers opsættes et bush-toilet. Der opsættes også en bushbruser. Vandmængden er
begrænset og der er ikke varmt vand til rådighed. Hvad stedet mangler i komfortable fælles faciliteter opvejes til fulde af stemningen i de unikke og
isolerede omgivelser. Her føler man sig virkelig i et med naturen.
Der er inkluderet leje af mountainbike. Ved bestilling af rejsen oplyses din højde af hensyn til korrekt cykelstørrelse. Der er mulighed for at
medbringe egen cykel, forhør nærmere!
Du skal selv medbringe cykelhjelm, cykeltøj og cykelhandsker. Cyklerne er udstyret med almindelige pedaler, så du kan køre i kondisko. Der er
mulighed for at medbringe kliksko, hvor guiden monteret klikpedaler. Dette bedes gerne oplyst ved bestilling af rejsen.
Turen køres i specialbyggede køretøjer, der er tilpasset de afrikanske forhold. Personalet på rejsen er uddannet til at kunne håndtere mindre
havari problemer, der måtte opstå.
Bilen er udstyret med 12 fremadvendte sæder med sikkerhedsseler, kølerum til opbevaring af drikkevarer, opladere, kort og bøger,
førstehjælpskasse samt safety-boks til værdigenstande. Der er ikke air-condition i bilerne.
Det er ikke tilladt at ryge i bilen eller teltet af hensyn til de øvrige deltagere samt sikkerheden. Man appellerer til aldrig at efterlade cigaret-skodder
i naturen. Man beder alle deltagere om, at der tages hensyn til naturen og at der ikke efterlades andet end fodspor.
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. Bagagen skal være i en blød taske. Overvægtsbagage eller store hårde kufferter kommer ikke med.
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 for det meste i det fri. Der serveres lækre og sunde måltider, lavet over åben ild.
Morgenmaden er brød, toast, marmelade, ost, yoghurt, müsli og frugt. Til frokost en ”kold picnic” salat, pasta, tun, skinke og middagen grill eller
gryderetter. Til alle måltider serveres kaffe, the og saftevand.Har du specielle ønsker til din mad p.g.a allergi eller er vegetar bedes dette oplyst ved
bestilling.
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