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SYDAFRIKA
Det er bestemt ikke uden grund, at Sydafrika beskrives som ”A World In One Country” 

– hele verden i ét land. Her kan man møde både pingviner og løver, zulu’er og vinbønder,  
og en overflod af enestående oplevelser for enhver smag venter den besøgende: 

Uspoleret vildnis og safari i absolut verdensklasse; vandring og ridning i de majestætiske 
Drakensberg Mountains; hvalsafari og hajdyk; vinsmagning, gourmet og golf; dramatiske 
kyststrækninger, ørken og delta; en af verdens smukkest beliggende storbyer, Cape Town; 

og ikke mindst en farverig kultur og fascinerende historie. 
 

Har man én gang været i Sydafrika, er det svært ikke at vende tilbage igen - og igen. 

Drømmen om afrika

Denne brochure er lavet som en hjælp til at planlægge lige præcis jeres 
drømmerejse til Sydafrika. Vi stiller selvfølgelig vores ekspertise og vejledning til 
rådighed og hjælper med at få den helt rigtige rejse sat sammen, så den passer præcis 
til  jeres behov og ønsker. 
Efter flere års rejser til Sydafrika, har vi selvfølgelig vores favoritter, som vi  varmt 
anbefaler,  men det er jo ikke sikkert det er jeres. Finder I ikke lige det I søger i denne 
brochure, så spørg os - vi har det sikkert ”på lager”. 

Vi arrangerer kør-selv rejser, fastlagte rundrejser med lokale engelsktalende guider, 
skræddersyede rundrejser, ophold på danskejet safarilodge - kort sagt alt lige fra cam-
ping til det vilde luksus. Kontakt os for et udførligt oplæg på jeres rejse.   
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Western Cape
provinsen i sydafrikas sydvestlige hjørne kommer man næsten ikke udenom. 
Her finder man nogle af sydafrikas største attraktioner, og tusinder af turister 
fra hele verden kommer hvert år for at nyde godt af de mange oplevelser. 
Det er her en af verdens smukkest beliggende storbyer ligger – Cape town 
med table Mountain som vartegn og det skønne vinland i baghaven. 
på spidsen af halvøen Cape peninsula, rager det berygtede Cape of Good 
Hope op af atlanterhavet, der skyller ind over dramatiske kyststrækninger. 
Det er også i Western Cape man kan opleve de sydlige rethvaler på nær hold 
og begive sig ud på en af sydafrikas kendte ”ruter” – Garden route, som pro-
vinsen deler med naboen eastern Cape.  

KWaZulu natal
en af sydafrikas smukkeste og mest fascinerende provinser. turister og 
sydafrikanere tiltrækkes af det tropiske klima og de endeløse sandstrande. 
Men KwaZulu natal har så meget mere end det. Her finder man fantastiske 
vildtreservater og nationalparker som Hluhluwe-Imfolozi, phinda, Mkuze og 
thanda, for ikke at nævne enestående naturscenerier som Greater st.lucia 
Wetland park og de majestætiske Drakensberg Mountains. 
provinsen kaldes også ”Kingdom of the Zulus”, da langt størstedelen af syd-
afrikas nok bedst kendte stammefolk, zuluerne, stadig dominerer et stort 
område nord for Durban – Zululand. 

Sydafrika har i alt ni provinSer, der hver har dereS karakteriStika, charme og 
attraktioner. fra nord til Syd og fra øSt mod veSt ændrer landSkab, flora og fauna 
Sig, klimaet Skifter mellem tempereret og tropiSk, folket og kulturen er heller ikke 
helt det Samme…  og Sådan kunne vi blive ved. 
men førSt en SmagSprøve på hver provinS.

WESTERN CAPE - Cape Town

eastern Cape
Fortsætter man fra Western Cape ad Garden route, kommer man til eastern 
Cape. provinsen lokker med smukke og varierede naturscenerier lige fra det 
golde landskab i det indre Karoo-område til den frodige tsitsikamma natio-
nalpark og de uspolerede strande på Wild Coast. port elizabeth er hovedby-
en, og herfra kan man indenfor 2-3 timer nå de bedste vildtreservater i hele 
den sydlige del af landet - Kwandwe, shamwari, Kariega og addo elephant 
nationalpark.  

EASTERN CAPE -  Storms River Gorge

KWAZULU NATAL - Zulu dansere

”Dream the Destination - Live the journey”
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lIMpopo
Den tidligere northern province har nu fået et lidt mere eksotisk navn 
– limpopo. Kruger nationalpark strækker sig gennem hele provinsen helt 
op til grænsen mod Zimbabwe, og er også her flankeret af de eksklusive 
private vildtreservater. Den østlige del af provinsen er præget af vidstrakte 
busklandskaber og de forunderlige baobabtræer, mens man længere mod 
vest støder ind i den frodige og bjergrige Waterberg-region, hvor man fin-
der flere malariafrie vildtreservater bl.a. entabeni private Game reserve.  

MpuMalanGa
”paradise Country” er Mpumalanga’s kælenavn. Det er en af sydafrikas mind-
ste provinser, men ikke desto mindre lægger den hus til den største attrak-
tion af dem alle, den verdensberømte Kruger nationalpark. Grænsende op til 
Kruger nationalpark, ligger de private vildtreservater, der byder på fantasti-
ske safarioplevelser og uden tvivl nogle af verdens bedste safarilodges. 
I Mpumalanga finder man også endnu en af sydafrikas smukke ”naturruter” 
– panoramaruten, der fører den besøgende gennem små landsbyer, forbi 
vandfald og omkring slugten Blyde river Canyon.   

MPUMALANGA - Blyde River Canyon

nortH West provInCe
en af sydafrikas nok bedst kendte turistattraktioner, sun City med det im-
ponerende lost City, har været med til at sætte north West province på det 
sydafrikanske landkort. Men provinsen lægger også jord til to af landets bed-
ste vildtreservater - pilanesberg nationalpark nær sun City og det malariafri 
Madikwe Game reserve ved grænsen til Botswana.   

GautenG
sydafrikas mindste, men måske mest magtfulde provins, hvis navn på sotho 
betyder ”place of Gold”. Her ligger den administrative hovedstad pretoria, 
der nu hedder tshwane, og det sydlige afrikas finansielle og kommercielle 
centrum, Johannesburg. lidt udenfor ”Jo’burg”, som den kaldes i folkemun-
de, ligger landets største township soweto, hvis navn uigenkaldeligt hænger 
sammen med apartheid.  

GAUTENG - Johannesburg NORTH WEST PROVINCE - Lost City

LIMPOPO  -  Greater Kruger Nationalpark
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Få steder i verden finder man så unikke og eksklusive overnatningsmuligheder som på en 
safaritur i Sydafrika - her bliver ”hotellet” en del af hele oplevelsen.

Den traditionelle safarilodge er som oftest holdt i den klassiske og varme afrikanske stil , 
og de spænder lige fra det spartanske til det eksklusive og luksuriøse med alt hvad hjertet 
begærer og lidt til. I de seneste år er der også kommet mere moderne og trendy safarilodges 
til. De fleste lodges har plads til 16-24 gæster, og man bor gerne i små - eller større - hytter. 
Alt efter standarden er der faciliteter som swimmingpool, spa, lounge/bar, souvenirbutik, 
spisestue og udendørs spiseområde - en såkaldt boma. 

Vil man gerne lidt tættere på naturen, kan det varmt anbefales at bo på en ”tented lodge”. 
Teltene man bor i er på størrelse med hytter, er fuldt møblerede og har eget bad/toilet og 
oftest veranda. De yderligere faciliteter svarer til den ”almindelige” lodge, så man får altså 
alle bekvemmeligheder samtidig med, at man tydeligt kan følge med i nattens mange lyde 
og bevægelser. 

Og vil man helt tæt på skal man selvfølgelig på en safari med overnatning i ”tented camp/
mobile camp”, der sættes op midt ude i bushen. Her indkvarteres man i kubeformede telte, 
der ofte er møbleret med et lille bord og et par feltsenge.  Til campen hører fælles toilet og 
badeområde (et ”bush shower”), og om aftenen samles man om bålet eller i spiseteltet. 
Et hold bestående af kok, ranger og lejrassistenter sørger for alt det praktiske. 
En fantastisk oplevelse, hvor man virkelig er midt ude i det afriskanske vildnis!     

I de offentlige nationalparker ligger store ”rest camps” med små og enkelt indrettede hytter 
- nogle med eget køkken. Ellers er der gerne fælles køkkenfaciliteter eller et cafeteria, mens 
udbuddet af andre faciliteter varierer meget. 

Bor man på de private safarilodges og tented camps er helpension og safariaktivteter inklu-
deret i prisen - nogle steder også drikkevarer. Dette gælder ikke for rest camps i de offentlige 
nationalparker, hvor både måltider, parkskatter og eventuelle safariaktiviteter skal betales 
separat.

nortHern Cape
nord for Western Cape ligger sydafrikas største provins, northern Cape. 
Denne provins kan bryste sig med en fantastisk kystlinje og vidtstrakte ør-
kenlandskaber, og om foråret forvandles de tørre landskaber i området na-
maqualand til et kolossalt tæppe af blomster i alle regnbuens farver. ellers 
er det Kalahari Gemsbok nationalpark, der trækker turister til. sammen med 
Botswanas Gemsbok nationalpark danner den Kgalagadi transfrontier park, 
der byder på et fantastisk landskab og unikt dyreliv.

Free state
Ikke det mest overrendte sted i sydafrika, men Free state har dog sine ”be-
rømtheder”. Jrr tolkien blev født i Bloemfontein i 1892, og i dag ligger her et 
af sydafrikas bedste og hyggeligste Guest Houses - the Hobbit House. Free 
state’s eneste nationalpark, Golden Gate nationalpark, tiltrækker mange 
kunstnere, som lader sig inspirere af de smukke sandstensformationer, hvis 
farver i solnedgangen changerer mellem gyldengul og dybrød. 

  

FREE STATE - Golden Gate NationalparkNORTHERN CAPE - Augrabies Fall

PÅ SAFARI -  UNDER KANVAS ELLER MED FEM STJERNER 
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Safari, som på swahili betyder ”at rejse”, er en hel speciel op-
levelse. Kombinationen af den vilde natur, det enestående 
dyreliv, den afslappede stemning samt unikke camps og 
lodges, gør en safari til en uforglemmelig rejse. Sydafrika 
byder på mange spændende og forskelligartede safariop-
levelser, så der er både noget for børnefamilerne, for de ma-
gelige der ønsker fred og ro, og for dem der har lidt eventyr 
i blodet. 

Et vigtigt element i en oplevelsesrig safari er guiden - en 
ranger. Deres viden, entusiasme og forståelse for naturen er 
uvurderlig og ikke mindst smittende. De ved hvor dyrene be-
finder sig, eller finder dem hurtigt ved hjælpe af spor, lyde og 
efterladenskaber. Ofte har rangeren et par ekstra øjne med 
i form af en ”tracker”. Det er for det meste en lokal, som har 
levet i og med naturen hele sit liv. De er eksperter i at ”læse” 
naturen og kan spotte selv de mest kamouflerede og skjulte 
dyr.  
Game Drive, der er den mest udbredte safariaktivitet, fore-
går som regel i en åben jeep, der giver optimale fotomulig-
heder. I de private reservater, har rangeren lov til at køre ”off-
road” (udenfor grusvejene), så der kan man virkelig komme 
helt tæt på! 
Game Walk eller Bush Walk er safari til fods. De ledes af er-
farne rangere og trackere, og foregår gerne midt på dagen, 
hvor dyrene er mindst aktive. At gå midt ude i bushen i dyre-
nes verden er en fantastisk oplevelse.  
Bor man på en safari lodge i de private reservater er der in-
kluderet game drive både morgen og eftermiddag, og som 
regel en game walk inden frokost.  

I de offentlige nationalparker i Sydafrika - f.eks. Hluhluwe-Im-
folozi Park, Addo Elephant Nationalpark og Kruger National-
park - er det tilladt at køre i egen bil. Dette gælder ikke i de 
private reservater, der er forbeholdt de enkelte safarilodges 
jeeps.  Er man på en kør-selv tur i Sydafrika, vil vi anbefale, at 
man kombinerer det med et ophold på en privat safarilodge 
eller som minimum med en heldags guidet safaritur i åben 
jeep. Som uøvet overser man meget nemt langt de fleste dyr! 

Lige meget hvilke safari man vælger, skal man huske, at Syd-
afrikas nationalparker og reservater ikke er zoologiske haver. 
Vær forsigtig, lyt altid til rangeren, følg sikkerhedsreglerne og 
tag ikke unødvendige risici. Og vigtigst af alt - respekter dy-
rene og deres verden! 

PÅ SAFARI - MED TROPEHJELM, KIKKERT OG KAMERA
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skulle kabelbanen til table Mountain 
være lukket pga. vejrlig eller vedli-
geholdelse (omkring 3 uger i juli/
august) kan man i stedet tage turen 
op til signal Hill, hvorfra man får en 
ligeså smuk udsigt både over byen 
og til table Mountain.

når man står på toppen af table 
Mountain eller signal Hill og skuer ud 
over bugten table Bay, kan man se 
den lille - men nok så verdenskendte 
ø - robben Island. Her sad nelson 
Mandela fængslet i 18 ud af sine i alt 
27 års indespærring. Han blev ende-
ligt løsladt i 1990, modtog sammen 
med de Klerk nobels Fredspris i 1993 
og blev året efter valgt til præsident 
ved sydafrikas første frie valg. 

I 1997, efter 400 år som fængselsø, 
blev robben Island fredet. Fængslet 
er i dag museum, hvor man bl.a. kan 
se den celle, der var nelson Mandelas 
i 18 år. Her skrev han kladden til bo-
gen ”long Walk to Freedom” på små 
lapper papir og toiletpapir, som han 
gravede ned i gulvet. Denne bog er 
også udkommet på dansk – vejen til 
Frihed – og kan varmt anbefales! 

robben Island er dog andet end 
fængsel. Den er også hjem for 132 
forskellige fuglearter bl.a. den afri-
kanske pingvin, og 23 dyrearter heri-
blandt bontebok og eland. Færgen 
til øen sejler fra victoria & alfred Wa-
terfront, og undervejs kan man være 
heldig at støde på delfiner og sæler, 
og i hvalsæsonen (juli til november) 
også den sydlige rethval.   

Cape towns pulserende knudepunkt 
er havnefronten victoria & alfred 
Waterfront. Her ligger nogle af by-
ens bedste hoteller og restauranter, 
og der er altid liv og glade dage. om 
dagen pendler folk frem og tilbage 
mellem caféerne, shopping centrene 
og specialbutikkerne, eller sidder og 
nyder en is foran gademusikanter 
eller et kor af glade dansende børn. 
aftenen bringer en hel ny stemning 
med sig. Det skarpe sollys afløses af 
et romantisk skær, og barer og ca-
féer fyldes med glade mennesker, 
hvis stemmer til tider overdøves af 
den højlydte ”gøen” fra sælerne, der 
søger nattely på bådebroerne. 

Cape town er en storby med alt hvad 
det indebærer af myldretidstrafik, 
høje kontorbygninger, store shop-
ping centre og smarte modeforret-
ninger. Men side om side med de 
spejlglatte facader ligger smukke 
gamle bygninger, der vidner om tid-
ligere tiders bosættere. arkitekturen 
afslører ophavsmanden – hollænder-
ne med deres unikke kap-hollandske 
stil (Cape Dutch) og englænderen 
med den karakteristiske victorian-
ske elegance. Går man en tur op ad 
long street, er man ikke et øjeblik i 
tvivl om, at englænderne engang var 
fremtrædende i byen. 

omkring byparken Companys Gar-
den finder man de vigtigste kultur-
historiske bygninger, bl.a. Houses of 
parliament, st. George’s Cathedral, 
Cultural History Museum, national 
art Gallery, og den gamle præsident-
bolig tuynhuis, der nu kun fungerer 
som præsidentens kontor. 

Cape Town 

I sydafrikas sydvestlige hjørne, helt 
ud til atlanterhavet, ligger én af ver-
dens smukkest beliggende storbyer 
- Cape town. Byens vartegn er det 
karakteristiske ”fladtoppede” bjerg, 
table Mountain, der med sine 1085 
m danner en smuk baggrund for 
byen, der breder sig langs kysterne. 
en kabelbane fører til toppen af bjer-
get, hvorfra der er en flot udsigt over 
byen og atlanterhavet. For de mere 
energiske er der en lang række af 
vandreruter af forskellig længde og 
sværhedsgrad på table Mountain. 
Det kan anbefales at bruge en guide, 
da vejret på bjerget er meget ufor-
udseeligt, og på den måde får man 
også det meste ud af turen. table 
Mountains fantastiske flora tæller 
omkring 1500 forskellige plantearter 
– næsten det samme som de britiske 
øer kan præstere tilsammen. Har 
man mere botaniker end bjergbe-
stiger i maven, kan man ”nøjes” med 
at besøge Kirstenbosch Botanical 
Gardens, der ligger for foden af table 
Mountain. I den næsten 530 ha store 
have kan man beundre et bredt ud-
pluk af sydafrikas flora specielle ve-
getation  ”Fynbos”. 

ENGLAND VS HOLLAND
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Cape town’s rådhus ligger ikke langt 
fra Company’s Garden. Den smukke 
facade i barokstil vender ud med 
pladsen Grand parade, hvor der sæl-
ges blomster, frugt og grønt, og her-
fra kan man se lige over til en af syd-
afrikas ældste bygninger, Castle of 
Good Hope. Fæstningen, hvis mure 
er helt op til 10 meter høje, blev i 
sin tid blev brugt som fængsel og 
beskyttede byen mod angreb sat ind 
fra havet. Det meste af fæstningen er 
i dag åben for offentligheden og hu-
ser bl.a. et militærhistorisk museum. 

 

Ingen afrikansk storby uden et farve-
rigt marked, og Cape town er ingen 
undtagelse. pladsen ”Greenmarket 
square” i hjertet af Cape town’s for-
retningsområde har gennem årene 
lagt brosten til slavemarked, frugt- 
og grøntmarked og parkeringsplads, 
inden det til sidst blev byens sam-
lingssted for småhandlende med 
sydafrikansk kunsthåndværk, souve-
nir m.m.    

 

Det farverige Malaj-kvarter, eller Bo-
Kaap, skiller sig helt ud fra de stilrene 
engelske og hollandske linjer. langs 
stejle, snoede gader ligger små pa-
stelfarvede huse fra 1800-tallet, og 
der hænger en duft af krydderier i 
luften. 

Her bor der stadig efterkommere 
af de slaver, som hollænderne i ti-
dernes morgen hentede til landet 
fra østen. vil man lære lidt mere om 
disse Cape Malay-familer i de male-
riske huse, skal man besøge det lille 
Bo-Kaap Museum.

townships som langa og Khayelitsha 
er også en del af Cape town, og det 
er et ”must” at opleve disse bydele 
med en lokal guide. på trods af den 
tragiske baggrund for disse towns-
hips, hvortil sorte under apartheid 
blev tvangsforflyttet, kan man her 
opleve en stemning og atmosfære 
fyldt med livsglæde og hjertevarme. 
For den fulde oplevelse kan det an-
befales at overnatte på en lille lokal 
”Bed & Breakfast”.  

 

Mens de sorte blev flyttet til towns-
hips, byggede de hvide store villaer 
langs kysterne omkring Cape town. 
Det gør de stadig, og i dag ligger 
der mondæne forstæder som per-
ler på en snor langs kysterne - sea 
point, Bantry Bay, Clifton og Camps 
Bay. Flotte luksushoteller og fashio-
nable lejligheder ligger langs de 
indbydende strande, men man skal 
ikke altid lade sig snyde af det ind-
bydende vand – det kan være tem-
melig koldt!

 

Cape town har også sit eget „lokale“ 
vinland, Constantia, kun 20 minut-
ters kørsel fra centrum. Constantia 
var faktisk det første vinproduceren-
de område i sydafrika, og vingården 
Groot Constantia er ét af de første 
eksempler på den traditionelle Cape 
Dutch-arkitektur. vingårde som Bui-
tenverwachting, steenberg, Con-
stantia uitsig, Groot Constantia og 
Klein Constantia lægger i dag navn 
til nogle af landets bedste vine, og 
to af dem kan tilmed prale med re-
stauranter blandt sydafrikas top 10 
- Buitenverwachting og Catharina’s 
på steenberg. til god vin hører god 
mad, og det findes næsten ikke bed-
re end her. 

VINMARKER I BAGHAVEN
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Victoria & Alfred Hotel ****
Dette smukke luksushotel har en perfekt beliggenhed i hjertet af victoria 
& alfred Waterfront, med udsigt til både vandet og table Mountain. Inden-
for få minutters gang har man hele havnefrontens udbud af restauranter, 
barer, specialbutikker, shoppingcentre og underholdning. Hotellets byg-
ninger stammer oprindeligt fra 1904, og da de i 1990 blev omdannet til 
luksushotel, sørgede man for at beholde den historiske charme. så snart 
man træder ind på hotellet mærker man den varme og venlige betjening 
og afslappede atmosfære, som hotellet er så kendt for. 

Hotellet har 94 stilfuldt og hyggeligt indrettede værelser, der har alle mo-
derne faciliteter inkl. internetforbindelse, fladskærms tv, DvD og minibar, 
samt udsigt til enten table Mountain, havnefronten eller piazza’en. Der by-
des desuden på gratis kaffe og te samt gratis avis. på hotellet findes des-
uden konferencefaciliteter, parkering, turdesk, 24 timers roomservice og 
“oYo restaurant & Cocktail Bar”, der byder på et førsteklasses køkken, cock-
tails i minimalistiske omgivelser og vinsmagning efter aftale. 
victoria & alfred Hotel er en af vores helt store favoritter på Waterfront, og 
har uden tvivl den bedste beliggenhed.   

Her er et godt alternativ til de lidt 
dyrere hoteller, der ligger inde på 
selve victoria & alfred Waterfront. 
City lodge victoria & alfred ligger 
ved indgangen til havnefronten, og 
byder på en varm og afslappet atmo-
sfære i nautiske omgivelser. Hotellet 
har 207 komfortable værelser, en ja-
cuzzipool på den hyggelige udsigts-
terrasse og morgenmadsrestaurant, 
mens man på havnefronten finder et 
væld af restauranter, caféer og barer

Cape Town Hollow ***
nyere hyggeligt boutique-hotel i Cape town’s historiske bydel med udsigt 
over Company Gardens til table Mountain. Her er man kun fem minutters 
kørsel fra victoria & alfred Waterfront og strandene ved Clifton og Camps 
Bay, og samtidig i gå-afstand til de trendy butikker, restauranter og barer 
på Kloof street og long street. Hotellet har shuttle service, swimming-
pool, helsecenter med jacuzzi og sauna, en pragtfuld italiensk restaurant, 
cocktaillounge og bar på tagterrassen med udsigt over byen. 

De 56 lyse og hyggelige værelser er stilfuldt indrettede og har aircondi-
tion, tv, telefon, te/kaffe faciliteter og safeboks. 

City Lodge Victoria & Alfred ***

 

vi har et stort udvalg af hoteller i Cape Town - lige fra Bed & 
Breakfast og Guset Houses til små boutique hoteller og store 

luksushoteller. så spørg os endelig! 

Der venter mange oplevelser i og omkring Cape town, og 
for at få det meste ud af det, kan det anbefales at booke sig 
på ture med lokale guider. vores samarbejdspartner i syd-

afrika har et hold af utrolig dygtige og entusiastiske guider, 
der kan fortælle vidt og bredt om historie, kultur, natur m.m. 

nedenstående finder I en lille smagsprøve på nogle af de 
spændende dagsture vi kan arrangere:   

vHeldagstur til Cape of Good Hope - stop bl.a. ved pingvin-
kolonien på Boulders Beach ved simon’s town

vHeldagstur til vinlandet - med kældertur og vinsmagning

vKhayelitsha township - besøg f.eks. en lokal pub (she-
been), en traditionel butik (spaza shop), sociale og velgø-

rende projekter. Forlæng evt. turen med en sejltur og guidet 
rundtur på robben Island

vMød den hvide haj! Dykning i bur eller sejltur for at opleve 
den hvide hajs enestående angrebsteknik kaldet breaching

voplev Cape town, Cape peninsula eller vinlandet på 
mountainbike

vHeldagstur med Whale Watching fra klipperne i Hermanus
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lejligheder er perfekt når hele familien eller vennegruppen 
rejser sammen, eller man ønsker at være lidt mere 

uafhængig. vi har en lang liste af lejligheder og villaer både i 
Camps Bay, Clifton og Cape town. størrelsen varierer fra et-

værelses lejligheder til villaer med fem soveværelser 
- og priserne er yderst attraktive.  

vores samarbejdspartner i Cape town byder velkommen 
ved check-in, sørger for daglig rengøring og står desuden 
til rådighed med yderligere service som f.eks leje af kok, 

gode råd m.m.
                                      

Camps Bay terrace suite ligger med fantastisk udsigt til Bakoven Bay, 
bjergkæden twelve apostles og atlanterhavet, i gå-afstand til både 
strand og restauranter. lejligheden har soveværelse med badeværelse 
ensuite, stue, spisestue og køkken samt altan/patio med havemøbler, 
grill og egen lille pool. Fra parkering ved Camps Bay Drive er der direkte 
adgang til lejligheden.
stuen er hyggeligt møbleret og har tv, telefon, musikanlæg, sovesofa og 
direkte udgang til altanen, hvor man kan nyde solen og udsigten. Fra so-
veværelset, der har aircondition og loftsvifte, er der udgang til en altan 
med liggestole og en lille pool. Køkkenet ligger i åben forbindelse med 
spisestuen, og har alle moderne faciliteter samt opvaskemaskine, vaske-
maskine og tørretumbler. 

Hele lejligheden har desuden gulvvarme, så der kan holdes en behagelig 
temperatur i de koldere vintermåneder

Camps Bay Terrace Suite ****

Waterfront village er et førsteklasses lejlighedskompleks beliggende på 
Cape town’s berømte havnefront, victoria & alfred. Komplekset består af  
flotte og moderne et- to- og tre-værelses lejligheder, fordelt på Classic, 
luxury og superior. på området findes hele tre udendørs swimmingpools 
hvoraf to er opvarmede, overdækket parkering, fitnesscenter og centralt 
receptionsområde med turistinformantion og der tilbydes desuden daglig 
rengøring. 
alle lejlighederne er moderne møbleret og har tv og dvd, altan/patio, fuldt 
udstyret køkken, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. luxury 
og superior lejlighederne har desuden aircondition og er noget større end 
Classic-lejlighederne. 
Waterfront village ligger indenfor få minutters gang fra alle havnefrontens 
butikker, resturanter og caféer samt det spændende akvarium “ two oce-
ans aquarium”. 

Waterfront Village ****
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the great White Shark

lidt sydøst for Hermanus støder 
man på den lille by Gansbaai. I bug-
ten ud for byen ligger klippeøen 
Dyer Island, hvor en stor sælkoloni 
holder til. Den dybe, smalle kanal, 
er løber langs klippeøen, gør det 
let for hajerne at fange uforsigtige 
sæler, og de lokale kalder da også 
stedet for hajernes McDrive. aktivi-
teten i disse vande gør Gansbaai til 
et af de bedste steder i verden, hvis 
man har mod på et dyk i hajbur. 
Man skal  i de fleste tilfælde have 
dykkercertifikat for at komme ned 
blandt hajerne, men bare det at 
stå på dækket af båden og se ryg-
finnen og den store skygge glide 
forbi, er en tantastisk oplevelse. 

I bugten False Bay har man chan-
cen for en oplevelse som taget ud 
af national Geographic. Forskere 
har fundet ud af, at den hvide haj 
har et helt andet angrebsmønster 
her i False Bay end andre steder 
langs den sydafrikanske kyst. Dette 
skyldes hovedsagligt den ideelle 
topografiske struktur omkring seal 
Island, der giver den hvide haj mu-
lighed for nærmest lodrette an-
greb, hvor den ”skyder” op af van-
det efter byttedyret. Dette kaldes 
på engelsk ”breaching”.

Whale Watching

Den lille fiskerby Hermanus, der 
ligger godt 100 km sydøst for Cape 
town har fået tilnavnet ”Whale 
Capital of the World”. sæsonen for 
whale watching går fra juli til no-
vember, og i denne periode val-
farter turister og sydafrikanere til 
Hermanus for at se de store sydlige 
rethvaler, der boltrer sig i Walker 
Bay. Der er store restriktioner på 
sejlads i denne periode, men der er 
turoperatører der har tilladelse til 
at sejle indenfor 50 meter af disse 
mægtige dyr. Her må de opholde 
sig i 20 minutter ad gangen, og 
ofte kommer de nysgerrige hvaler 
selv tættere på båden. Det anbefa-
les att booke sejlture hjemmefra. 
Foretrækker man landjorden, kan 
man fra klipperne langs kysten 
nyde synet af hvalerne, der tit kom-
mer meget tæt på land. 

Den årlige Hvalfestival løber af 
stablen i september. Hele byen fe-
ster, og der er et mylder af biler og 
mennesker, så planlægger man et 
ophold i denne periode, skal man 
booke i god tid.

Med udsigt til HAVETS GIGANTER

Denne vidunderlige lodge er beliggende i et 1700 ha stort privat naturre-
servat, der hører til blandt sydafrikas smukkeste – et planternes kongerige 
med udsigt til Walker Bay på landets verdensberømte Whale route. Groot-
bos private nature reserve er naturelskernes paradis. Dedikerede eksperter 
står for vandreture med vægt på flora samt jeepture, ridning og cruises på 
Walker Bay, hvor der er mulighed for at se sæler, pingviner og - hvis man 
er heldig - den store hvide haj. I perioden juli – november er hvalerne det 
store trækplaster, og der er mulighed for at nyde synet af disse mægtige 
dyr både fra land- og vandsiden. til reservatet hører en 30 km lang kyst-
strækning med smukke sandstrande og spændende arkæologiske grotter. 

Garden lodge har 11 værelser og er en smuk rustik stråtækt stenbygning, 
der emmer af atmosfære, og hvor udsøgte middage serveres i skæret fra 
stearinlys. Fra verandaen, swimmingpoolen og den smukke vilde have, er 
der en skøn udsigt over det grønne landskab og havet. 
Forest lodge med 16 værelser ligger blandt ældgamle træer, og er holdt i 
en mere moderne stil - dog stadig med masser at atmosfære. 
De store smukke suiter i både Garden og Forest lodge er holdt i træ, sten 
og glas. Indretningen er holdt i en varm moderne afrikansk stil, med sepa-
rat soveværelse, stue med pejs og veranda med udsigt til havet. 

Grootbos private nature reserve hører uden tvivl til en af sydkystens helt 
store perler. 

Grootbos Private Nature Reserve  *****
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I sydafrikas sydvestlige hjørne peger 
en godt 100 km lang halvø ud i at-
lanterhavet – Cape peninsula. Den 
strækker sig fra Cape town til det 
berygtede Cape of Good Hope og 
landets næstsydligste punkt, Cape 
point. I 1998 blev hele halvøen in-
klusiv table Mountain  og Cape of 
Good Hope nature reserve erklæret 
for nationalpark, og table Mountain 
nationalpark, som den blev døbt, er 
i dag en af sydafrikas mest besøgte 
nationalparker. 

Cape Peninsula  

Der venter den besøgende et fanta-
stisk landskab med snoede bjergve-
je der skærer sig ind i klipperne højt 
over det brusende hav. 
Chapman’s peak Drive, der siges at 
være en af verdens smukkeste vej-
strækninger, begynder i Hout Bay 
og slutter i noordhoek på halvøens 
vestside. langs den godt 10 km lan-
ge rute - med 114 sving i 593 meters 
højde - bliver man belønnet med en 
bjergtagende udsigt. 

I den sydlige del af table Mountain 
nationalpark knejser Cape of Good 
Hope og Cape point. Fra udsigts-
punktet på Cape of Good Hope har 
man en fantastisk udsigt både ind 
over land og ud til Cape point. Mange 
tror, at dette punkt er afrikas sydlig-
ste, og at det er her atlanterhavet og 
Det Indiske ocean møder hinanden, 
men det er faktisk ved Cape agulhas 
godt 200 km sydøst for Cape town.

Hele området på den sydlige spids af 
Cape peninsula, det tidligere Cape of 
Good Hope nature reserve, er hjem 
for flere forskellige dyrearter bl.a. 
bjergzebraer,  antiloper og de alle-
stedsnærværende bavianer, der efter 
næsten at være blevet udryddede 
nu er fredede. vil man lytte til et godt 
råd, skal man ikke fodre bavianerne 
og i øvrigt følge henstillingen til at 
holde bilvinduer lukkede. lang tids 
sameksistens med især turister har 
givet disse aber visse dårlige vaner! 
reservatet er desuden det eneste 
sted i verden man kan se vildtle-
vende strudse med havet som bag-
grund. 

SIMON’S PINGVINER

på østsiden af Cape peninsula ligger 
den lille by simon’s town og skuer ud 
over False Bay. Byen er såmænd me-
get hyggelig, men det er stranden 
Boulders Beach folk valfarter til. Her 
holder en koloni på godt 3000 afri-
kanske pingviner til, og man kan få 
timer til at gå med at iagttage disse 
finurlige fugle.  pingvinerne er fre-
dede og har efterhånden taget sig 
mange friheder. De vralter omkring 
på gaderne, bygger reder i folks bag-
haver og kan sagtens finde på at stik-
ke hovedet ind af en åben køkkendør 
for at finde madrester. så se jer godt 
for, hvis I kører 
i egen bil gen-
nem simon’s 
town.  

Man skal være opmærksom 
på, at Chapman’s peak Drive 
kan være lukket i tilfælde af 
vedligeholdelse og fare for 
stenskred. 
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Vinlandet

vinlandet, som man populært kal-
der det vinproducerende område i 
Western Cape, kan nås på ½ times 
kørsel fra Cape town. Her åbner sig 
en helt ny verden med bølgende vin-
marker, grønne dale, frugtplantager 
og smukke hvide vingårde, og som 
prikken over i’et danner bjergene 
den perfekte baggrund. 

De fleste vingårde er bygget i den 
typiske Cape Dutch-stil, som hol-
lænderne bragte med sig, da de som 
nogle af de første hvide nybyggere 
bosatte sig i området. langt de fleste 
af de gamle karakteristiske hoved-
bygninger er smukt vedligeholdte, 
og med deres sirligt udsmykkede 
gavle og historiske atmosfære ligger 
de og skuer ud over vinmarkerne. 
sydafrika er gennem de seneste år 
blevet kendt for at producere nogle 
af verdens bedste vine. Det er især 
byerne stellenbosch, paarl og Frans-
choek der lægger jord til nogle af 
de allerbedste vingårde, men også 
andre områder er begyndt at melde 
deres ankomst. 

Den stigende interesse for sydafri-
kansk vin har virkelig sat vinlandet 
højt på listen over de største attrak-
tioner i sydafrika. Både turisterne 
og sydafrikanerne selv sætter stor 
pris på et par dage med det bedste 
sydafrika kan præstere indenfor vin 
og mad. 

Der er indtil flere såkaldte ”vinruter” 
man kan følge, hvis man kører i egen 
bil. Men da der er mange vingårde 
og meget godt vin, kan det anbefa-
les at booke en guidet dagstur. un-
der alle omstændigheder er der rig 
mulighed for at besøge forskellige 
vingårde, komme på kælderrundvis-
ning og smage på den herlige vin. 
og når man nu er i sydafrika, skal 
man prøve den specielle pinotage, 
der er en krydsning mellem pinot 
noir og Cinsaut.  
vil man gerne vide lidt mere om de 
forskellige vingårde, vinårgangene 
m.m. skal man have fat i John plat-
ters ”south african Wine Guide” der 
fås både i lufthavnen, på vistoria & 
alfred Waterfront og på mange af 
vingårdene. 

Mellem stellenbosch og paarl ligger 
dalen Franschoek og byen af samme 
navn. navnet Franschoek betyder 
”fransk hjørne” og byen blev da også 
grundlagt af huguenotterne tilbage 
i 1688. Det franske islæt præger sta-
dig byen, der er kendt for sine chikke 
fortovscaféer, bistroer, gallerier og 
prisbelønnede restauranter som la 
petit Ferme og le Quartier Francais. 
Blandt Franschoek’s omkring 23 vin-
gårde er Boschendal og plaisir de 
Merle de bedst kendte, og området 
er desuden kendt for at producere 
den bedste mousserende vin. 

selvom paarl er den største by i 
denne region af vinlandet, er den 
stadig fuld af charme og atmosfære 
med huse i både Cape Dutch og vic-
toriansk stil. Men byen er nok mest 
kendt for de to vingårde nederburg 
og KWv, hvoraf sidstnævnte er syd-
afrikas førende eksportør af vin og 
brandy til det oversøiske marked.
lidt udenfor byen, på en bakketop 
med fantastisk udsigt, står mindes-
mærket afrikaans taalmonument. 
Det symboliserer udviklingen af afri-
kaans til et selvstændigt sprog, og 
arkitekten har beskrevet den sym-
bolske betydning således: ”afrikaans 
er det sprog der forbinder vesteuro-
pa og afrika. Det danner bro mellem 
det store, lyse vest og det magiske 
afrika”. 

Idylliske stellenbosch er sydafrikas 
næstældste by og vinlandets hjerte. 
Den historiske atmosfære og charme 
mærker man i Dorph street, hvor 
små hyggelige fortovscaféer og bu-
tikker ligger side om side med gamle 
velbevarede huse i Cape Dutch-stil. 
I hele stellenbosch-området ligger 
der omkring 100 vingårde, så der er 
ikke fare for at løbe tør for forskellige 
vinsmagninger. og ikke bare vinen 
er en oplevelse, men også de smuk-
ke Cape Dutch-gårde, der er flere 
hundrede år gamle. Her har kendte 
navne som Morgenhof, simonsig, 
Jordan, Kanonkop, og spier/savanha 
til huse. 

GOURMET, VIN & LANDIDYL



14Eksperter i eventyr

spier Hotel i stellenbosch er et unikt boutique hotel beliggende i et re-
sortkompleks, der byder på en bred vifte af aktiviteter og oplevelser. selve 
hotellet er anlagt som en lille landsby med 155 værelser i smukke Cape 
Dutch-bygninger, der ligger rundt om seks mindre gårdhaver med swim-
mingpools. Mellem bygningerne ligger smukke haver, der fører videre op 
til hovedbygningerne og selve vingården. Hele området kaldes the village 
at spier, og her finder man et vincenter med smagning og butik, spa, to ba-
rer, gavebutik og tre fremragende restauranter, heriblandt den populære 
Moyo der byder på alt godt fra det lokale køkken og kulturel underhold-
ning. aktiviteter er der også nok af - ridning, ørne- og gepard projekter med 
mulighed for at komme helt tæt på, vandreture og i umiddelbar nærhed 
finder man De Zalze Golf Course, der er en af områdets bedste golfbaner. 
Der er nok at give sig til for både børn og voksne! 
alle værelser er rummelige, flot indrettede og har alle moderne faciliteter 
samt pejs til de kolde vinteraftner. 

the spier Hotel var det første hotel i sydafrika der fik ”Fair trade in tourism”-
certifikatet. Der bliver gjort meget ud af både økoturisme, kultur og i at 
involvere lokalsamfundet, så alle parter får noget ud af  de indbringende 
turistpenge.  

The Spier Hotel ****

Det historiske og luksuriøse steenberg Hotel i Constantia valley er bygget i 
forbindelse med en af Western Cape’s ældste vingårde, steenberg Winery, 
der er en arbejdende vingård med verdenskendte og prisbelønnede vine. 
Her kan man tage på vinsmagning og høre om stedets historie og vinpro-
duktion. alle bygninger, hvoraf nogle kan dateres til 1682, er nænsomt re-
staureret, så den historiske og romantiske atmosfære er intakt. steenberg 
lægger også lokaler til Catharina’s restaurant, opkaldt efter vingårdens før-
ste frue, der kom til stedet i 1662. restaurantens køkken er i verdensklasse, 
inspireret af både det europæiske og det traditionelle kap-malay køkken. 
Hotellets 24 værelser er alle forskelligt indrettede i hyggelig engelsk land-
stil med alle moderne faciliteter – og giver indtryk af mere end et hotelvæ-
relse. Hotellet har to swimmingpools, shuttle service til Cape town, egen 
18-hullers golfbane samt spa.

steenberg Hotel er stedet for livsnydere - smukke omgivelser, mad & vin i 
verdensklasse, golf og spa.  ”minuteS from cape toWn, mileS aWay from the World”

Steenberg Hotel *****

river Manor er et hyggeligt lille boutique hotel beliggende et par mi-
nutters gang fra centrum af stellenbosch. Det smukke historiske hotel, 
hvis hovedbygning har fået status som national Monument, er omgivet 
af en dejlig have, hvor der findes to swimmingpools samt små dejlige 
terrasser og patios, der ligger ugeneret af hinanden. seneste tilføjelse er 
“river Manor Health & Beauty spa”, hvor der er rig mulighed for at forkæle 
sig selv. Hotellets kun 18 værelser er elegant og hyggeligt indrettede i 
en varm afrikansk kolonitidsstil og alle har loftsvifte, minikøleskab, tv og 
safeboks.

River Manor Boutique Hotel & Spa ***
Fantastisk boutique hotel beliggende i hjertet af Franschhoek omgivet 
af vinmarker. Den smukke hovedbygning, der tidligere var et parfumeri, 
kan dateres helt tilbage til 1890, og den historiske atmosfære ligger over 
hele hotellet - også udendørs. Franschhoek Country House har to swim-
mingpools i den dejlige have, og huser desuden en af sydafrikas bedste 
restauranter, Monneaux restaurant. Hotellet har i alt 26 smukke værelser 
fordelt på 14 luksusværelser og 12 villasuiter. alle værelser er udstyret 
med moderne faciliteter og individuelt indrettede med sans for detaljer. 
Franschhoek er virkelig en af perlerne i vinlandet. 

Franschhoek Country House & Villas *****
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Garden Route

Det stykke af hovedvejen n2, der lø-
ber langs havet fra Mossel Bay i We-
stern Cape til tsitsikamma national-
park og storms river i eastern Cape, 
kaldes Garden route. Det er en af 
sydafrikas helt store naturruter, der 
byder på frodige skove, fantastiske 
naturreservater og små hyggelige 
kystbyer. Den til tider barske kyst-
linje har man på den ene side, mens 
bjergene på den anden side danner 
grænsen mod det tørre næsten ør-
kenagtige Karoo-område længere 
inde i landet. 

Der venter masser af oplevelser un-
dervejs, lige fra fredfyldte cruises på 
Knysna lagoon over trekking i tsitsi-
kamma nationalpark til verdens hø-
jeste kommercielle bungy jump fra 
Bloukrans Bridge. 

omkring 10 km fra havet, for foden 
af outeniqua Mountains og næsten 
midtvejs mellem port elizabeth og 
Cape town, ligger byen George. 
Man kan starte turen på Garden 
route her, hvis man flyver fra Johan-
nesburg eller Cape town. George er 
hurtigt ved at markere sig som en af 
sydafrikas bedste golfdestinationer 
med tre golfbaner i sydafrikas top 
10. Bedst kendt er Fancourt Golf 
estate, hvis 18-hullers golfbane er 
designet af Gary player. Fra George 
kan man også hoppe på det nostal-
giske damptog outeniqua Choo-
tjoe, der kører gennem enestående 
naturscenerier til Mossel Bay.

selvom oudtshoorn ikke ligger på 
selve Garden route, men derimod 
en times kørsel nord for George, er 
det en afstikker værd. 

omkring 30 km fra centrum ligger 
de fascinerende Cango Caves, der 
hører til blandt verdens største dolo-
mitgrotter. Det enorme hulesystem 
går langt ind i swartberg-bjergkæ-
den, men kun en lille del er åben 
for publikum. Denne underjordiske 
verden hensætter publikum til et 
eventyrland med dens fascinerende 
stalaktitter, stalagmitter og dryp-
stensformationer. 
Men oudtshoorn er også kendt 
for sine mange strudsefarme, der 
i tidernes morgen leverede fjer til 
alverdens modehuse. I dag er dette 
marked på retur, men nu er både 
strudsekød og -skind i høj kurs. Man 
kan besøge flere af strudsefarmene 
og smage på både æg og kød – el-
ler måske forsøge sig som ”strudse-
jockey”. 

Den lille hyggelige by Knysna (ud-
tales naisna) er en af perlerne langs 
Garden route. 

Der hviler en afslappet atmosfære 
og historisk charme over byen, der 
har en smuk beliggenhed lige ud til 
Knysna lagoon. to store orangerøde 
sandstensklipper, kaldet the Heads, 
beskytter lagunen mod de vilde bøl-
ger, der presser sig på fra Det Indiske 
ocean. Fra toppen af østklippen, 
hvis klippesider er tæt bebygget 
med store luksusvillaer, belønnes 
man med en fantastisk udsigt over 
lagunen og Knysna. vestklippen er 
derimod fredet for byggeri, så her 
kan man tage turen gennem natur-
reservatet Featherbeds’ uberørte 
skov til klippehulerne langs kysten. 
Der sejler cruisebåde til Featherbed 
fra Knysna’s havnefront, der nær-
mest er en miniudgave af victoria & 
alfred Waterfront i Cape town. Her 
kan man nyde kaffen sammen med 
den smukke udsigt over lagunen, 
shoppe souvenirs og tøj, og på re-
stauranterne er Knysna’s berømte 
østers helt sikkert på menukortet. 

STRUDSEÆG & DRYPSTEN
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”Cruise The Crags”
spar tid og penge. Book jeres besøg til  the Crags’ 

seværdigheder hjemmefra, så I er klar til 
at Cruise The Crags .  

”Best of the Crags”
vtenikwa Wildlife awareness Center - gå med gepar-

derne gennem skovem, og få minder for livet.
vMonkeyland primate sanctuary - en times guidet 

tur blandt lemurer og brøleaber.
vBirds of eden santuary - oplev alverdens fugle i 

naturlige omgivelser.
vBramon Wine estate - spis frokost på Western Cape’s 

østligste vingård.  
vthe Crags elephant sanctuary - opleve de mægtige 

afrikanske elefanter på nært hold.

en af sydafrikas mest fashionable 
feriebyer hedder plettenberg Bay, i 
daglig omtale plett. smukke sand-
strande og frodig natur omgiver den 
lille kystby, der trods dyre hoteller og 
store luksusvillaer har beholdt sin 
hyggelige atmosfære. omgivelserne 
indbyder til vandreture langs skov 
og uberørt strand i nature’s valley, 
sejlture i bugten med mulighed for 
at se delfiner, sæler og hvaler (juli-
november), bådture op ad Keurboo-
ms river, en tur på hesteryg gennem 
skoven og også et nærmere indblik i 
primaternes forunderlige verden. 

Ikke langt fra plettenberg Bay - i om-
rådet the Crags - finder man nemlig 
Monkeyland primate sanctuary, et 
fristed for truede primater fra hele 
verden. 

langt de fleste aber bevæger sig frit 
rundt i skoven, hvor man både fra 
landjorden og fra hængebroer mel-
lem trætoppene bl.a. kan møde den 
brasilianske brøleabe, den sorte og 
hvide colobusabe, hvidhåndet gib-
bon og flere lemurarter fra Madaga-
skar. 
ved siden af Monkeyland ligger Birds 
of eden santuary, der er oprettet i 
samme ånd. Her kan fugle fra hele 
verden opleves frit flyvende i ver-
dens største voliere.

I the Crags kan man også besøge 
tenikwa Wildlife awareness Center 
og the Crags elephant sanctuary. så 
hvorfor ikke få lidt morgen motion  
med en gepard og gå en tur ”hånd-
i-snabel” med en elefant, samtidig 
med at man lærer om dyrenes kamp 
for overlevelse og støtter en god 
sag?

”BEAUTY AND THE BEAST”

på khoisan betyder tsitsikamma ”pla-
ce of Much Water”, og det er meget 
dækkende for tsitsikamma national-
park. Den ligger på grænsen mellem 
Western Cape og eastern Cape og 
strækker sig langs en 80 km smuk og 
dramatisk kystlinje og godt 5 km ud i 
havet, hvilket gør det til et af verdens 
største beskyttede marineområder. 
på landjorden finder man uberørt 
natur med tæt skov, floder og et 
utroligt rigt plante- og fugleliv. 
tsitsikamma er som skabt til vandre-
ture, og der findes et bredt udvalg. 
For de erfarne er de mest popu-
lære otter Hiking trail på 5 dage og 
Dolphin trail på 3 dage, mens der for 
de mindre entusiastiske er kortere 
dagsture. 
er man til lidt mere ”fart over felten”, 
kan man tage turen ned gennem 
storms river Gorge i en specialdesig-
net ”badering” eller glide fra trætop 
til trætop via udspændte wires. 
og hører man til de helt store vove-
halse og adrenalinjunkies, kan man 
kaste sig ud fra Bloukrans Bridge 
– verdens højeste kommercielle 
bungy jump på 216 m! 

på Garden route finder man to store 
naturreservater, der er som skabt til 
de aktive udendørs folk - Wilderness 
nationalpark og tsitsikamma natio-
nalpark

Mellem George og Knysna ligger 
Wilderness nationalpark, der med 
sine laguner, floder, saltvandssøer 
og vådområder er et paradis for na-
turelskere og ikke mindst ornitolo-
ger. nationalparken er 612 ha stor 
og omfatter fem floder, fire søer og 
en 28 km lang kyststrækning. De 
store fredede søområder er hjem 
for et væld af fugle, og man kan bl.a. 
opleve storke, isfugle, fiskehejre og 
fiskeørne. naturen og fuglelivet kan 
opleves til fods på en af de mange 
forskellige vandreture eller fra en 
kano ad de mange vandveje.

”TAKE A WALK ON THE 
                                        WILD SIDE”
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velkommen til en af juvelerne på Garden route! Denne fantastiske lodge 
ligger midt i et privat naturreservat i the Crags med enestående udsigt til 
tsitsikamma Forest og de omgivende bjerge. Hog Hollow Country lodge 
er et rigtigt ”landsted” med en varm atmosfære, hvor man føler sig hjemme 
fra første færd – ikke mindst på grund af værtsparret og personalet. Kokken 
sørger for overdådige måltider der nydes i stuehuset eller på den hyggelige 
terrasse, der fører videre ned til et dejligt poolområde.
De 15 pragtfulde hytter er individuelt indrettede i varm afrikansk dekor, 
nogle med pejs, og alle med veranda med hængekøje og smuk udsigt over 
dalen og skoven. 

Hog Hollow er det perfekte udgangspunkt for oplevelser på Garden route. 
lodgen er omringet af den smukkeste natur, og der er aktiviteter nok til 
flere dage i umiddelbar nærhed - Monkeyland primate sanctuary, Whale 
Watching, vandreture i skov og langs uberørt strand, ridning, sejlture og 
meget mere. 

er Garden route med i rejseplanerne er Hog Hollow Country lodge et 
“must”.  

Hog Hollow Country Lodge ****

Knysna Hollow er perfekt beliggende nær Knysna lagoon, midt på Gar-
den route. Hovedbygningen, der er en gammel herregård, de 15 strå-
tækte hytter og 64 værelser ligger i en dejlig have med store gamle ege-
træer, samt tre swimmingpools. Hytterne er store, lyst indrettede og har 
tv, telefon, loftsvifte, kaffe/te faciliteter, pejs og lille terrasse. Hotellet har 
desuden to restauranter - a la carte og grill, lounge og en hyggelig bar 
med udgang til stor terrasse. et virkelig godt hotel til en rigtig god pris.

Knysna Hollow Country Estate ***
tsitsikamma lodge er et hyggeligt turistklassehotel beliggende ved fo-
den af tsitsikamma Mountains ved storms river, ikke langt fra stranden, 
tsitsikamma nationalpark og nature’s valley. lodgen har restaurant, 
swimmingpool, lounge og der er flere forskellige vandrestier i omegnen. 
Der overnattes i små hyggelige træhytter, der ligger i en frodig have. alle 
hytterne har tv, telefon, kaffe/te faciliteter, minikøleskab, spabad, terrasse 
og grillområde i haven. tsitsikamma lodge er et virkeligt skønt sted på 
Garden route, hvor man får følelsen af at bo en sin egen lille hytte midt 
ude i skoven. 

Tsitsikamma Lodge ***

port elizabeth, eller pe som den po-
pulært kaldes af sydafrikanerne, er 
sydafrikas fjerdestørste by og én af 
landets vigtigste havnebyer, men 
nok mest kendt for sine fine sand-
strande, hvor vandhunde og strand-
løver boltrer sig. 

For enden af GARDEN ROUTE 
                         - inden BUSHEN begynder

Byen har desuden en perfekt be-
liggenhed i forhold til flere private 
vildtreservater og addo elephant 
nationalpark. 

englænderne, der i 1820 slog sig 
ned i port elizabeth, har sat deres 
tydelige præg på byen. Følger man 
vandreruten Donkin Heritage trail 
gennem byen, vil man få et indblik i 
byens koloniale arv og se ikke min-
dre end 47 historiske og arkitekto-
niske seværdigheder. I takt med det 
stigende antal turister i området er 
der skudt nye hoteller, shoppingcen-
tre og underholdningskomplekser 
op langs stranden, men byen har 
også en anden side. omkring ¾ af 
port elizabeths indbyggere bor i fat-
tige ”townships” – en skamfuld arv 
fra apartheid-tiden. en guidet tur til 
en af disse ”townships” giver et godt 
indblik i de vilkår mange sorte stadig 
lever under samt i de udfordringer 
”det nye” sydafrika står overfor. 

Hyggeligt hotel beliggende på strandpromenaden lige overfor den gode 
badestrand, Hobie Beach. De kun 58 værelser har alle aircondition, tv, 
telefon, safeboks, kaffe/te faciliteter og mange desuden havudsigt. the 
Beach Hotel byder på hele tre restauranter, to barer, swimmingpool, og 
ligger i gå-afstand til Boardwalk Casino and entertainment Center.

The Beach Hotel ***
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100 meter fra receptionen ligger 
tre ”telte” – Bayethe Hills. Dette er 
måske den mest luksuriøse tented 
lodge sydafrika kan fremvise. Disse 
tre ”premier telte” har yderligere 
pejs, tv, badekar, udendørs bruser og 
på verandaen er der udover plunge 
pool også hængekøjer. Bedre bliver 
det næsten ikke!    

logengula lodge er en traditionel 
afrikansk oplevelse. lodgen har 
pudsede vægge, frilagte bjælker og 
tækkede tage. De fem suiter er me-
get rummelige og smukt indrettede i 
afrikansk stil. tre af suiterne har egen 
”plunge pool” mens de sidste to lig-
ger ud til den fælles swimmingpool. 
alle har aircondition, loftsvifte, mini-
bar, tv samt indendørs og udendørs 
bruser. Chief suiten har desuden en 
stor lounge med pejs og lille privat 
pool. lodgen har swimmingpool, 
wellness center, et fremragende 
køkken og en vinkælder med et flot 
udvalg af sydafrikanske vine. Fra 
den store veranda er der en fanta-
stisk udsigt til det omkringliggende 
busklandskab.
 

Det prisbelønnede shamwari private 
Game reserve, har et smukt og vari-
eret landskab, der i reservatets syd-
lige del gennemskæres af Bushmans 
river. Den afvekslende natur gør re-
servatet til et paradis for et mangfol-
digt dyreliv, der tæller ”the Big Five” 
og en mængde antilopearter, giraf, 
flodhest og den sjældne afrikanske 
hyænehund. et ophold på shamwari 
er en enestående safarioplevelse, 
men det giver også et indblik i den 
svære balancegang mellem turisme 
og bevarelse af den skrøbelig natur 
og dyrelivet. Fredning, bevaring og 
rehabilitering er en stor del af sham-
wari, og sammen med the Born Free 
Foundation gøres et stort arbejde for 
at oplyse og uddanne især lokalbe-
folkningen. 

Der er seks forskellige luksus lodges i 
det 25.000 ha store shamwari private 
Game reserve. alle er enestående og 
luksuriøse, og har hver deres egen 
stil og atmosfære, så der er noget 
for enhver smag. vores favoritter er 
Bayethe og lobengula. Børn under 
12 år kun tilladt på riverdene lodge 
- forhør nærmere. 

Bayethe lodge, der er shamwari’s 
eneste ”tented lodge”, ligger ned til 
et attraktivt område med vandhul 
og træer, der tiltrækker mange an-
tiloper og fugle. lodgen har boma, 
stor udsigtsveranda, pejsestue og 
spa. De ni stråtækte luksustelte er 
fuldt møblerede, har kanvasvægge 
og træskydedør, aircondition, mini-
bar, badeværelse ensuite (seks telte 
med udendørs bruser, tre med in-
dendørs) samt egen udsigtsveranda 
med en lille pool. 

Gennem de senere år er der i Eastern Cape etableret flere rigtig gode private vildtreservater, der ligger som en naturlig 
forlængelse til Garden Route. Et to-tre dages ophold med safari er en perfekt afslutning – eller start – på turen langs 

Sydafrikas sydkyst, og giver en ekstra dimension til hele oplevelsen. Dette område af Sydafrika er fri for malaria, 
så det er også den optimale safaridestination for familier med mindre børn. 

Lobengula Lodge

Bayethe Lodge

Bayethe Lodge
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Dette smukke vildtreservat, der ejes 
og drives med stor passion af famili-
erne rushmere og Fuller, ligger kun 
15 minutter fra kystbyen Kenton-
on-sea og 1½ times kørsel fra port 
elizabeth. 9000 malariafri ha i Kari-
ega river valley danner rammerne 
om en afvekslende safari, hvor 
der er mulighed for at se bl.a. the 
Big Five, flodheste, giraffer, eland, 
zebraer og et væld af forskellige 
fugle. I Kariega Game reserve kom-
mer man på de traditionelle game 
drives i åben jeep, men herudover 
er der også mulighed for cruises 
med flodbåden Kariega Queen, en 
tur i kajak, vandreture og fiskeri. 
De mange aktivitetsmulighder gør 
Kariega Game reserve til noget 
unikt i sydafrika, og for at få mest ud 
af opholdet anbefales minimum 3 
overnatninger. som noget nyt er der 
nu også mulighed for at booke en 
nat i telt midt ude i bushen! 
 
Kariega Game reserve er den stør-
ste arbejdsgiver i området omkring 
Kenton-on-sea, og lægger meget 
vægt på ansvarlig turisme - både 
socialt- miljø- og naturmæssigt. 
Derfor har familierne rushmere og 
Fuller oprettet Kariega Foundation, 
der hovedsagligt støtter projekter i 
tre skoler i nærområdet. Men også 
naturen og især dyrene er tiltænkt, 
bl.a. i ”leopard project” der under-
søger forhold og udbredelse af den 
sjældne Cape-leopard, og ”save 
the rhino” der støtter den stærkt 
tiltrængte kamp mod krybskyt-
teri, der i disse år især rammer de 
sydafrikanske næsehorn - desværre 
også i Kariega Game reserve.

Der findes fire lodges i reservatet – 
den trestjernede Kariega lodge, de 
firestjernede ukhozi lodge og river 
lodge og ”villaen” the Homstead, 
der er perfekt til den større familie 
eller vennegruppe. 

river lodge er den nyeste og mest 
luksuriøse af de fire lodges i Kariega 
Game reserve. Den har en perfekt 
beliggenhed direkte ned til Bush-
mans river, og har plads til 20 gæ-
ster. De 10 stråtækte suiter er hygge-
ligt indrettede i varme farver og har 
aircondition, loftsvifte og minibar.

ukhozi lodge har også 10 hytter og 
hører til i den bedre ende af Kariega’s 
lodges. Indretning og dekor er luksu-
riøs med et varmt afrikansk islæt, og 
de pragtfulde hytter har loungeom-
råde, stort badeværelse og udsigts-
veranda med egen ”plunge pool”. 
ukhozi lodge har både restaurant 
og udendørs boma, men hertil kom-
mer også en rigtig hyggelig pejse-
stue/lounge og udendørs opvarmet 
pool. 

Den største af de fire lodges er Main 
lodge med plads til 80 gæster i 
store og hyggeligt indrettede 1, 2 
og 3-værelses hytter med stor ud-
sigtsveranda. Middagen serveres i 
den udendørs boma eller i restau-
ranten med panoramaudsigt over 
reservatet. Her finder man også en 
hyggelig pub, så man kan nyde den 
fantastiske udsigt sammen med en 
drink. Kariega lodge er helt perfekt 
til børnefamilier, da man kan bo op 
til seks personer i én hytte med se-
parate soveværelser og fælles stue. 

the Homestead bookes som en 
privat lodge, og er perfekt til ven-
negruppen eller familien. lodgen er 
et 100 år gammelt ”landsted”, der er 
blevet nænsomt og udvidet, så der 
nu er plads til 10 personer i fem store 
soveværelser med badeværelse en-
suite. the Homestead har hyggelig 
fælles spise- og opholdsstue, ter-
rasse, swimmingpool, legerum til 
børnene - og der er privat jeep med 
ranger samt kok til rådighed. 

Ukhozi Lodge

River Lodge

River Lodge

The Homestead

Main Lodge

Main Lodge
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Drakensberg Mountains

Kun et par timers kørsel fra hektiske 
Durban finder man et af sydafrikas 
smukkeste naturområder, de ma-
jestætiske Drakensberg Mountains 
(Dragebjergene). når man har pas-
seret pietermaritzburg begynder luf-
ten at bliver tyndere og renere, mens 
landskabet hæver sig i dramatiske 
bjerge, hvis højeste tinder næsten 
når 3300 meter. Det 243.000 ha store 
område uKhahlamba Drakensberg 
park blev i 2000 erklæret for World 
Heritage site af unesCo. Det forstår 
man tydeligt, når man befinder sig i 
det enestående landskab, der veksler 
mellem takkede bjergtinder, lodret-
te klippevægge, græsklædte sletter, 
vandfald og krystalklare vandløb. 

I flere bjerghuler og på klippevægge 
finder man desuden ældgamle hule-
malerier lavet af san-folket.
et af områdets helt store naturscene-
rier, the amphitheatre, udspiller sig 
i royal natal nationalpark, der i dag 
er en del af uKhahlamba Drakens-
berg park. Den imponerende klip-
pevæg er omkring 700 meter høj og 
strækker sig 5 km mellem tinderne 
sentinel (3165m) og eastern Buttress 
(3047m). ned ad klippesiden på the 
amphitheatre falder tugela Falls der 
med et samlet fald på 948 m er det 
verdens næsthøjeste vandfald. 

Giant’s Castle ligger i en smuk dal i den centrale del af uKhahlamba Dra-
kensberg park, omgivet af Giant’s Castle Game reserve, hvor især eland 
ofte ses. omkring 30 minutters gang fra campen kan man gå på opda-
gelse i Main Caves Museum, hvor man kan beundre nogle af de bedst 
bevarede san-hulemalerier i det sydlige afrika. Hele området indbyder 
til vandring og bjergklatring, og fra ”gemmestedet” lammergeyer Hide 
kan man uset holde øje med rovfugle som lammegribben og den sorte 
ørn. De krystalklare bjerg-vandløb indbyder både til en kølig dukkert og 
ikke mindst ørredfiskeri.  Giant’s Castle har i alt 45 hytter med plads til 2, 4 
og 6 personer. I hovedbygningen finder man både restaurant, bar og lille 
butik med souvenirs og fornødenheder.

Giant’s Castle ***
Denne fantastiske ”bjergcamp” ligger i den nordlige del af uKhahlamba 
Drakensberg park, omringet af spektakulære naturscenerier. Didima 
Camp har 65 stråtækte hytter, hvis unikke design reflekterer san-folkets 
kunst og kultur – et tema der går igen i hele campen. om dagen kan 
gæster begive sig ud på vandre- og køreture i det smukke landskab med 
bjerge, vandfald, rivende vandløb, grotter, græssletter og skove. vel til-
bage på Didima Camp kan der slappes af ved swimmingpoolen eller i 
baren og den hyggelige lounge, mens der om aftenen venter et over-
dådigt måltid i den fremragende restaurant. alle hytterne er hyggeligt 
indrettede i varme farver, har pejs til kolde vinteraftener og terrasse til 
varme sommerdage.

Didima Camp ***

over the amphitheatre knejser 
Mont-aux-sources (Mountain of 
springs), der med sine 3282 meter er 
sydafrikas højeste punkt. Herfra be-
gynder floden orange river sin rejse 
gennem sydafrika til oranjemund i 
namibia, hvor den løber ud i atlan-
terhavet.

Det enestående landskab indbyder 
naturligvis til masser af friluftsaktivi-
teter. Fra alle hoteller i området kan 
man begive sig ud på vandreture af 
forskellige sværhedsgrader og prøve 
kræfter med trekking og klatring, og 
mange steder tilbyder desuden ture 
på mountainbike og hesteryg. 

DRAGENS ÅNDE
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KARRY & CASINO

langt oppe i Drakensberg og Malu-
ti-bjergene ligger det lille konge-
dømme lesotho, helt omgivet af 
sydafrika. Dette ”kongedømme i 
himlen” er det eneste land i verden, 
hvis laveste punkt ligger godt 1000 
m over havets overflade – den hø-
jeste tinde (og den højeste syd for 
Kilimanjaro) når 3482 m. Den smuk-
keste og mest dramatiske rute ind 
i lesotho er nok turen op gennem 
Drakensberg Mountains, ad grusveje 
og stejle hårnålesving over sani pass 
– det højeste farbare bjergpas i det 
sydlige afrika. Det kræver en firhjuls-
trækker og en god chauffør, og for at 
få det meste ud af oplevelse kan det 
kun anbefales at tage på en guidet 
tur – enten som en dagstur fra Dur-
ban eller en tur på fire dage, der også 
inkludere andre højdepunkter i Dra-
kensberg Mountains. 

om vinteren (juni – august) er det 
ikke sjældent at tinderne er dækket 
af sne, så husk en ekstra varm trøje 
eller jakke.
  
lesotho er også et af verdens fat-
tigste lande, hvilket allerede ses i 
den lille beboelse af nødtørftige 
hytter nær sani pass-grænsen. Med 
en guide kan man besøge en nærlig-
gende sotho-landsby og stifte lidt 
nærmere bekendtskab med sotho-
ernes dagligdag.  
Inden man igen forlader lesotho, 
skal man selvfølgelig nyde både ud-
sigt og frokost på sani top Chalet - 
afrikas højest beliggende pub (2784 
m).  

På dørtærsklen til DET INDISKE OCEAN
                    - for foden af DRAKENSBERG 

Durban - sydafrikas andenstørste 
by - er først og fremmest kendt for 
sit strandliv langs den 6 km lange 
strandpromenade the Golden Mile, 
der er et mekka for legebørn i alle 
aldre med swimmingpools, forlystel-
sespark, vandland, gadehandlere, re-
stauranter og barer. Mange sydafri-
kanere holder ”vinterferie” i Durban, 
da KwaZulu natal er velsignet med 
et dejligt tropisk klima. store ”en-
tertainment”-centre er også skudt 
op – f.eks. suncoast Casino & enter-
tainment World og det overdådige 
sibaya Casino & entertainment King-
dom i umhlanga nord for Durban. 

Her kan man lade sig underholde 
med zuludans og sang, håbe på den 
store gevinst i kasinoerne og i øvrigt 
beundre de imponerende bygnings-
værker.  I 2004 åbnede en af byens nu 
største attraktioner - det overdådige 
akvarium og marineland ushaka Ma-
rine World, der bl.a. har den største 
samling af hajer på den sydlige halv-
kugle. De fem ”ushaka-zoner”  har 
imponerende akvarier, sæl- og ping-
vinbassiner, et rekonstrueret skibs-
vrag, et vandland, en strand samt et 
restaurant- og shoppingområde. Det 
er bestemt ikke svært at tilbringe fle-
re timer i ushaka. 

ser man bort fra pakistan og Indien 
selv, har sydafrika en af verdens stør-
ste indiske befolkninger. De fleste af 
dem bor i Durban, og det ses tyde-
ligt i gadebilledet. over hele byen 
finder man indiske restauranter, 
templer og moskéer, farvesprud-
lende rickshaws og markeder med 
eksotiske krydderier. Der er mange 
templer i Durban, men et skiller sig 
ud fra de andre, nemlig det futuri-
stiske temple of understanding, der 
bestemt er et nærmere bekendtskab 
værd. er man mere til hektiske og 
farverige gademarkeder, skal man 
tage en tur til victoria street Indian 
Market, hvor der hver dag falbydes 
alt lige fra frugt og eksotiske krydde-
rier til kunsthåndværk og remedier 
fra heksedoktorens køkken. 

I Durbans travle centrum finder 
man en af byens mest fotografe-
rede bygninger, det smukke rådhus 
i moderne barokstil, der også huser 
et virkelig godt kunstmuseum samt 
det naturhistoriske museum. Det 
maritime museum finder man på 
havnefronten ved Bay of natal, og 
ikke langt herfra står det smukke ur 
Da Gama Clock, der også ender på 
mange feriebilleder. 

vil man væk fra Durbans livlige at-
mosfære men beholde det behageli-
ge kystklima og strandene, skal man 
holde sig til de mindre kystbyer. 30-
40 min nord for Durban ligger um-
hlanga og Ballito, hvor livet foregår 
i et helt andet tempo. strandene er 
næsten øde i forhold til Durban og et 
paradis for solnydere og surfere. 
er man golfspiller og livsnyder skal 
man til port Zimbali og det luksuriø-
se golfresort Zimbali lodge - et fan-
tastisk resort omgivet af tropisk skov 
ned til stranden, med bl.a. 18-hullers  
golfbane og spa.  

Lesotho - 
        The Kingdom in the Sky
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Mange mener, at man oplever det 
“virkelige sydafrika” i Zululand, der 
dækker det meste af det centrale 
og nordøstlige KwaZulu-natal. Hele 
dette fascinerende område bærer 
tydeligt præg af zuluernes kultur og 
traditioner. rundt om i landskabet 
støder man på de karakteristiske, 
små runde zuluhytter, og langs veje-
ne holder unge drenge styr på kvæg 
og geder - som ofte synes at have 
fortrinsret på vejene. ”Zululands-
byer” som shakaland og Dumazulu 
giver et indblik i zuluernes kultur 
– om end på en noget turistet måde. 
Man får en lidt mere ægte oplevelse 
af nutidens zuluer, hvis man tager 
til f.eks. Ghost Mountain Inn i den 
lille by Mkuze - her kan gode guider 
fortælle om zuluernes liv i dag, om 
legenderne og zulukongerne samt 
vise rundt i en lille landsby i bjerge-
ne. en anbefalelsesværdig tur!  

Zuluerne har gennem tiderne ud-
kæmpet mange krige og dermed 
fået ry for at være den mest krigeri-
ske stamme i sydafrika. 

Zululand

på den såkaldte Battlefield-rute, 
der går gennem eshowe, ulundi, 
Dundee og vryheid, støder man på 
mange minder og levn fra den blo-
dige tid, hvor zuluerne kæmpede 
mod både boere og englændere.  
Medmindre man selv har læst op på 
sin historie, anbefales det at tage på 
en guidet tur.

udover Zululands store kulturelle 
arv er området også kendt for sin 
enestående og smukke natur, der 
både er utrolig frodig og varieret. 
en af de største oplevelser er natur-
reservatet Greater st. lucia Wetland 
park - der nu har et mere ”zulu-klin-
gende” navn, nemlig isimangaliso 
Wetland park. Dette 332.000 ha store 
område blev i 1999 erklæret for 
World Heritage site af unesCo ho-
vedsagligt pga. af de exceptionelt 
mange økosystemer, der oprethol-
der en rig og varieret flora og fauna.  
livsnerven i parken er søen st.lucia, 
der er afrikas største deltasystem. 
80 km lang og 23 km på det bredeste  
og hjem for 800 flodhestee, 1200 nil-
krokodiller og et rigt fugleliv. 

søen er omgivet af sandklitter, man-
grovesumpe, skove og frodige græs-
sletter – et unikt økosystem der giver 
perfekte levevilkår for en fascineren-
de flora og fauna. 

Men der venter mange andre ople-
velser i isimangaliso Wetland park:  
Kosi Bay - fire søer forbundet af ka-
naler, fantastiske mangrove skove, 
snorkling og fluefiskeri. Coastal 
Forest - nås kun med 4x4, uberørte 
strande, snorkling og dykning. lake 
sibaya - sydafrikas største fersk-
vandssø, flodheste og krokodiller , 
og skovbevoksede sandklitter. sod-
wana Bay - afrikas sydligste koralrev, 
betragtes som et af verdens ti bedste 
dykkersteder. uMkhuze - vildtreser-
vat og paradis for fugleentusiaster.  

St.Lucia Wetland Park must be the only place 
on the globe where the world’s oldest land mammal 
(the rhinoceros) and the world’s biggest terrestrial 
mammal (the elephant) share an ecosystem with the 
world’s oldest fish (the coelacanth) and the world’s 
biggest marine mammal (the whale).”   
Nelson Mandela, 10.august 2001

False Bay - strandskove, åben savan-
ne og busklandskab. Western shores 
& Chartes Creek - vildtreservat med 
fantastisk udsigt over st. lucia og 
klitterne. eastern shores & Cape vi-
dal - smukt og varieret vildt- natur-
reservat, og populær strand. 

Den 200 km lange kyststrækning 
i isimangaliso Wetland park byder 
også på et par af naturens helt store 
dyreoplevelser. I perioden november 
til marts kommer de store leather-
back og loggerhead havskilpadder 
op på stranden for at lægge æg, og 
mellem juni og november passerer 
pukkelhvalerne på deres årlige rejse 
mod antarktis. Der er begrænsnin-
ger på både Whale Watching og 
turtle tours, så book hjemmefra hvis 
I kun er i området et par dage.  
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Der er mange udflugtsmuligheder i Zululand - både 
til vands og til lands. Har man ikke selv bil, kan alle turene 

arrangeres med transfer fra st.lucia. 

vst lucia Boat Cruise - to timers cruise på søen. et ”must”!
veastern shores & Cape vidal - halvdags tur i åben jeep 
gennem vildtreservatet og tid til afslapning på stranden

veastern shores Game reserve - tre timers safari   
vridning - to timer på hesteryg langs stranden

vturtle tour (november - februar)
vWhale Watching (juni - november)

vMorgen- eftermiddags- og heldagssafari i åben jeep 
i Hluhluwe-Imfolozi park

Det hyggelige hotel lidiko lodge ligger i den lille by st lucia i isiman-
galiso Wetland park, kun få minutters gang fra restauranter, søen og 
zulu-markedet. Hovedbygningen var det først hus i byen, og der hviler 
en historisk atmosfære over stedet. I denne bygning er der et lille galleri 
for lokale kunstnere, lounge og udgang til udsigtsverandaen. Den dejlige 
have indbyder til afslapning ved poolen eller på én af terrasserne, og fra 
the tea Garden kan der dagen igenne bestilles lette måltider og drinks. 
De kun 15 værelser er hyggeligt indrettede i afrikansk stil og har minikø-
leskab, tv, safeboks, kaffe/te faciliteter og egen terrasse med udgang til 
enten have eller poolområdet.   

Lidiko Lodge ***

Dette hyggelige familieejede hotel ligger i Mkuze for foden af det legen-
dariske bjerg Ghost Mountain. Beliggenheden er perfekt for udflugter til 
Mkhuze Game reserve, Hluhluwe-iMfolozi park, lake Jozini, lake st lucia, 
tembe elephant park, Kosi Bay og sodwana Bay. Det kan varmt anbefales at 
tage med en af de dygtige og entusiastiske guider på en historisk/kulturel 
tur rundt i området - her får man et ægte indblik i zuluernes historie og liv i 
dag. Hotellet har restaurant, hyggelig bar og lounge, stor have med swim-
mingpool, souvenirbutik, tennisbane og spa. alle 50 værelser er rummelige 
og pænt indrettede, har aircondition, kaffe/te faciliteter, telefon, tv og lille 
terrasse.   

Ghost Mountain Inn ***

Kosi Forest Lodge ***
en virkelig hyggelig “vildnis lodge” beliggende på bredden af Kosi lake i 
Kosi Bay nature reserve i det nordlige isimangaliso Wetland park. Dette 
område byder på en unik mulighed for at opleve det enestående økosys-
tem både til vands og til lands. tag med på en guidet tur i kano eller en 
bådtur på søen, og oplev den fantastiske raffia palmeskov på vandreture 
anført af kvalificerede guider. Der tilbydes  desuden skildpaddeture (no-
vember - februar) og kulturelle aktiviteter. efter en oplevelsesrig dag kan 
man slappe af ved poolen, i den hyggelige lounge eller på sin egen lille 
veranda. lodgen er bygget med respekt for omgivelserne (elektricitet ku 
nvia generator), og hver af de otte stråtækte “bush suites” er holdt i træ og 
kanvas med stråtækt tag og romantisk “open air”-badeværelse. 

eksklusiv strandlodge beliggende i isimangaliso Wetland park lige ned til 
sydafrikas mest uspolerede kyststrækning, Mabibi Beach. I dette område 
finder man både skovbeklædte sandklitter, bush, græssletter, lange øde 
sandstrande og det sydlige afrikas største ferskvandssø, lake sibaya. Det 
krystalklare vand byder på noget af det bedste snorkling og dykning i 
sydafrika, og i perioden november til februar kan man opleve de store 
leatherback og loggerhead-skildpadder komme op på stranden for at 
lægge æg.  thonga Beach lodge har 12 luksuriøse suiter, hvoraf nogle 
ligger med udsigt til havet og andre mere skjult i klitter mellem træerne. 
suiterne er romantisk møbleret og inspireret af thonga-arkitekturen og 
er bygget i materialer bestående af træ, glas og andre naturmaterialer. 
alle suiter har udendørs/indendørs bruser, aircondition, loftsvifte, my-
ggenet, minikøleskab og veranda. lodgen har desuden swimmingpool, 
lounge og bar, mens der er mulighed for forskellige wellness-behandlin-
ger i the sea spa. 

Thonga Beach Lodge ****
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Hluhluwe-iMfolozi park er en af lan-
dets største, ældste og ikke mindst 
smukkeste nationalparker. Den har 
vundet verdensomspændende an-
erkendelse pga. parkrangernes store 
arbejde for sydafrikas næsehorn, og 
der er i dag omkring 350 sorte og 
1800 hvide næsehorn mens yderli-
gere 3000 er blevet flyttet til andre 
reservater og nationalparker i afrika.
 

rigtig hyggelig og flot lodge beliggende med udsigt til False Bay ved den 
vestlige bred af isimangaliso Wetland park tæt på Hluhluwe-iMfolozi park. 
Den perfekte beliggenhed tæt på båd bush og vådområde gør, at man 
sagtens kan bruge flere dage på Hluhluwe river lodge. Fra lodgen udgår 
afmærkede vandrestier i den omgivende skov, og der arrangeres et væld 
af aktiviteter, bl.a. safariture i Hluhluwe-iMfolozi park, cruise på Hluhluwe 
river, ture på mountainbike og hesteryg, specialiserede vandreture med 
guide og meget mere. lodgen består af i alt 12 pragtfulde stråtækte bun-
galows – 8 standard, 2 familie- og 2 luksusbungalows. alle er rummelige, 
hyggeligt indrettede og har aircondition, safeboks, minikøleskab og egen 
veranda. lodgens øvrige faciliteter omfatter restaurant, souvenirbutik, lou-
nge, boma samt swimmingpool og udsigtsveranda med bålplads. 

Hluhluwe River Lodge & Adventures ****

Zululand har ikke bare en farvestrålende kultur, en 
fascinerende historie og enestående naturscenerier. 

Der venter også safarioplevelser i topklasse blandt flere 
fantastiske private vildtreservater og ikke mindst i en af 

Sydafrikas smukkeste  nationalparker
 Hluhluwe-iMfolozi Park. 

parken, der indtil for nogle år siden 
var delt i to (Hluhluwe nationalpark 
og umfolozi Game reserve), er hjem 
for bl.a. the Big Five samt geparden,  
hyænehunden og den smukke nya-
la-antilope. Men alene den smukke 
natur gør Hluhluwe-iMfolozi til en af 
KwaZulu-natals største oplevelser. 
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thanda, der betyder kærlighed på zulu, er et fantastisk privat vildtreservat 
beliggende i det nordlige Zululand. lodgen er medlem af ”the leading 

small Hotels of the World” og har gennem årene vundet indtil flere priser, 
der taler for sig selv - ”africa’s leading luxury lodge, ”south africa’s leading 

safari lodge” samt ”Imvelo awards for responsible tourism”. 
et ophold på en af thanda’s to eksklusive lodges er virkelig en oplevelse for 
både krop og sjæl - smagfuld luksus tilsat den smukkeste natur, et rigt dyre-
liv og ”wine, dine & wellness” i topklasse tager næsten pusten fra én, og det 
er svært at forlade stedet igen! tid, penge, stress - det daglige trummerum 

forsvinder på magisk vis i thanda private Game reserve, hvis filosofi er 
”For the love of nature, wildlife and dear ones”. 

thanda Main lodge må siges at 
være én af sydafrikas smukkeste sa-
farilodges! Hver af de ni Bush villas 
er på hele 220 m2 inkl. en fantastisk 
udsigtsveranda med opvarmet pool, 
sala og egen boma til romantiske 
middage under stjernehimlen. vil-
laerne har smukt soveværelse med 
pejs ind til  loungen, stort badevæ-
relse med indendørs- og udendørs 
bruser. Fra alle værelser har man 
panoramaudsigt til den omgivende 
bush. 

Thanda Main Lodge

Thanda Main Lodge

Hvis man kan løsrive sig fra sit eget 
lille palads byder thanda Main lod-
ge på et fantastisk køkken og en vel-
assorteret vinkælder samt wellness 
center, der i øvrigt også har vundet 
en pris for bedste safari spa. 

Thanda Tented Camp

thanda tented Camp er en drøm af 
en romantisk tented lodge. De  fire 
store luksuriøse telte er indrettede i 
kolonitidsstil, og intet er overladt til 
tilfældigheder. Campen har ingen 
elektricitet, hvilket komplimenterer 
hele atmosfæren. teltene har selv-
følgelig badeværelse ensuite, og fra 
den lille veranda har man udsigt til 
bushen. 

Thanda Tented Camp

I campen er der en dejlig udendørs 
lounge med udsigt over reservatet, 
en lille pool, boma og et hyggeligt 
”spisetelt”, hvor fantastiske måltider 
serveres - tilsat den helt rigtige afri-
kanske atmosfære. 
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Panoramaruten

I Mpumalanga finder man sydafri-
kas måske smukkeste og mest po-
pulære naturrute – panoramaruten. 
Det mest fascinerende område på 
ruten er det spektakulære Blyde ri-
ver Canyon – en 33 km lang kløft, 
der skærer sig gennem landskabet. 
Her støder man på de særegne klip-
pehuller Bourke’s luck potholes, de 
tre store stenformationer the three 
rondavels der våger over kløften og 
udsigtspunktet God’s Window, hvis 
navn næsten siger det hele. 

Hele egnen omkring Blyde river 
Canyon og panoramaruten byder 
på fantastiske naturscenerier med 
frodig natur, vandfald og små hyg-
gelige byer. Én af dem er den gamle 
guldgraverby pilgrims rest. Det er én 
af de ældste byer i området, og da 
næsten alt er fredet og bevaret som 
historisk mindemærke, er der en helt 
speciel atmosfære og charme.  Det 
kan også anbefales at gøre stop i 
Graskop og smage de brømte mad-
pandekager på ”Harrie’s pancakes”.

nord for panoramaruten, nær byen 
Hoedspruit, ligger Moholoholo re-
habilitation Center - det største af sin 
slags i sydafrika. Det fungerer som 
rehabiliterings- og avlscenter for 
især rovfugle, samt som uddannel-
sescenter for sydafrikas skolebørn så 
de lærer om beskyttelse af naturens 
skrøbelig økosystem. Moholoholo 
er en unik chance for at komme helt 
tæt på afrikas rovfugle og se konse-
kvenserne af menneskets indblan-
ding i naturen - og forhåbentlig lære 
af det. 

Ikke langt fra Moholoholo ligger Ho-
edspruit endangered species Fou-
ndation, hvor geparden er i fokus. 
Dette elegante kattedyr har længe 
været truet og antallet af dyr i det fri 
været faldende. Det forsøger man at 
rette op på i Hoedspruit, hvor man 
både arbejder med at flytte geparder 
fra konfliktområder til sikre reserva-
ter, og desuden har et fremragende 
avlsprojekt. udover den “alminde-
lige” gepard kan man se den smukke 
og meget sjældne kongegepard, 
samt den udrydningstruede afrikan-
ske vilde hund. 

Byen Hazyview er gennem årene ble-
vet kendt for at være “gateway” for 
panoramaruten og den sydlige del af 
Kruger nationalpark. Beliggenheden 
kun 20 minutters kørsel fra Kruger 
nationalpark og 40 minutter fra luft-
havnen ved nelspruit, Kruger Mpu-
malanga International airport/KMIa, 
gør Hazyview til et perfekt stop-over 
enten før eller efter de store safari-
oplevelser i Kruger og de omgivende 
private vildtreservater. 

en anden lille by, der gør det godt 
som stop-over by er Malalane. Den 
ligger lige syd for Kruger national-
park kun få minutter fra Malalane 
Gate. Den er knapt så udviklet som 
Hazyview, der efterhånden er tem-
melig turistet, så der er stadig lidt 
”autentisk” over området. Fra Ma-
lalane kan man desuden komme 
på dagsudflugter til nabolandene 
swaziland og Mozambique. Ønsker 
man at bo et sted med stort udvalg i 
butikker, restauranter m.m. skal man 
vælge Hazyview. 

nær Malalane har Jane Goodall Insti-
tute bygget et fristed for chimpanser 
- Chimpanzee eden. Her får man hi-
storierne om nikki, sally, amadeus, 
Charlie, sampa... Hvorfra de blev 
hentet og hvilke frygtelige vilkår de 
levede under. Med deres - til tider 
- menneskelige opførsel og frem-
toning, rammer det ekstra hårdt at 
høre om den behandling, de udsæt-
tes for som ”kæledyr” rundt om i ver-
den. Men her i de semi-vilde omgi-
velser i Chimpanzee eden er der igen 
liv og glade dage for disse primater 
- der deler hele 98% af menneskets 
Dna!.

ABESKØN UDSIGT 
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vi kan tilbyde mange forskellige udflugter omkring pano-
ramaruten. udgangspunkterne for turene er Hazyview og 

Malalane. nedenstående kan I få en lille smagsprøve på 
nogle af de mest populære og spændende dagsture. 

hazyvieW
vHeldagstur på panoramaruten - se bl.a. God’s Window, 

pilgrim’s rest og nyd frokosten på Harrie’s pancakes.
vCruise på Blyde river Dam

vHeldagstur til Moholoholo rehabilitation Centre og 
Hoedspruit endangered species Centre.

vHeldagstur til Jane Goodall Institute Chimpanzee eden og 
den botaniske have.

vHeldags- og halvdagsture til Kruger nationalpark - tag 
med en ranger i åben jeep eller til fods.

voplev det smukke landskab og vildnisset fra en lidt anden 
vinkel - i varmluftballon, helikopter eller på hesteryg.

   
malalane

vHeldagstur til Mozambique - besøg den farverige 
hovedstad Maputo.

vHeldagstur til swaziland - oplev bl.a et fantastisk 
bjerglandskab, hulemalerier og glaspusteri.

vHalvdagstur til Jane Goodall Institute Chimpanzee eden 
og den botaniske have.

vHeldags- og halvdagsture til Kruger nationalpark - tag 
med en ranger i åben jeep eller til fods. 

Perry’s Bridge Hollow ****
nyt og virkelig flot boutique hotel beliggende i Hazyview lige bag perry’s 
Bridge trading post, hvor man finder flere butikker, et galleri, restauranter.   
og perry’s Bridge Brewery, hvor man kan få lette måltider og smage en 
lokalbrygget øl. perry’s Bridge Hollow har i alt 34 smagfuldt indrettede 
værelser med alle moderne faciliteter,udendørs og indendørs bruser samt 
egen veranda. KuKa restaurant & Cocktail Bar serverer morgenmad og 
fantastiske middage, hvor man kan smage på forskelligt vildt, og nyde ek-
sotiske cocktails. perry’s Bridge er et virkelig godt hotel og anbefales til 
dem, der gerne vil have et lidt bredere udvalg af restauranter og butikker 
i nærheden. Der kan arrangeres aftentur med middag i boma og kulturel 
show på søsterhotellet Hippo Hollow (book i forvejen).

en af vores favoritter i Hazyview. et rigtig hyggeligt turistklasse hotel med 
en varm og afslappet atmosfære, beliggende direkte ned til sabie river. 
Hotellet har 18 familiebungalows ved floden,  19 almindelige bungalows 
i den tropiske have og 54 værelser. alle bungalows har aircondition, tv, 
køkken og veranda, hvor man har mulighed for at grille. 
I den dejlige have er der to swimmingpools, og mellem palmerne støder 
man her og der på et skilt med påskriften “pas på flodhestene”. sabie river 
er nemlig et paradis for flodheste, og om aftenen kommer de op på land 
for at græsse - gerne lige foran restauranten. Hotellet byder på desuden 
på souvenirbutik, bar, udendørs boma og kulturel underholdning samt 
konferencefaciliteter. Fra Hippo Hollow arrangeres der i øvrigt helikopter-
ture over Blyde river Canyon - en helt fantastisk oplevelse. 
nB. vær opmærksom på, at Hippo Hollow ofte bruges af grupper.

Hippo Hollow Country Estate ***

I Hazyview kan man nu få en af 
livets store oplevelser - et møde med 
den afrikanske elefant. og det vel at 

mærke ”ansigt til ansigt”. 

Folkene bag elephant  Whispers 
har dedikeret deres liv og penge 
til de sydafrikanske  elefanter - 
nærmere betegnet elefanter, der 
ellers ville være blevet aflivet pga. 
overbefolkning i f.eks. Kruger na-
tionalpark. Flere af disse elefanter 
har nu fået et nyt liv hos elephant 
Whispers, og er blevet vænnet til 
mennesker, hvilket betyder, at gæ-
ster har mulighed for at komme 
helt tæt på disse prægtige dyr.

selvom vi er lidt ambivalente over-
for visse former for  ”elefant-men-
neske interaktioner”, der nogle 
gange er lidt for cirkusprægede, er 
der ingen tvivl om, at elefanterne 
har det godt på elephant Whispers. 
og både vi og lokale skolebørn får 
mulighed for at lære mere om den 
afrikanske elefant.
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Greater Kruger nationalpark er ikke 
bare sydafrikas største turistattrak-
tion, det er også en af verdens mest 
berømte nationalparker med 1 mill 
besøgende om året. parken ligger 
i landets nordøstlige hjørne, græn-
sende op til Zimbabwe mod nord og 
Mozambique mod øst, og dækker et 
område på næsten 22.000 km2 – lidt 
mere end halvdelen af Danmark. 
Dette fantastiske vildnis er hjem for 
et imponerende antal af forskellige 
plante- fugle- og dyrearter, hvis lige 
man ikke finder mange andre steder 
i afrika. 147 forskellige arter patte-
dyr - heriblandt the Big Five (løve, 
leopard, elefant, næsehorn og bøf-
fel), geparden og den truede hyæne-
hund - 507 fuglearter, 114 forskellige 
krybdyr, 34 paddearter, 49 fiskearter 
og 336 forskellige træsorter. 

Kruger nationalpark tog sin begyn-
delse i 1898 som et jagtreservat 
(sabie) på godt 2500 km2. Heldigvis 
blev storvildtjagt hurtigt erstattet af  
idéen om beskyttelse af det skrøbe-
lig dyreliv, der langsomt var begyndt 
at lide under menneskets indblan-
ding. 

op gennem årene blev flere reser-
vater slået sammen og ekstra jord 
inddraget og i 1926 blev Kruger na-
tionalpark en realitet. For få år siden 
tog man endnu et skridt i naturbe-
varelsens navn og fjernede hegnene 
mellem Kruger nationalpark og de 
omgivende private reservater. Dette 
forøgede nationalparkens areal med 
næsten 15%, og skabte det, man i 
dag kalder Greater Kruger national-
park. 

De ophævede grænser gælder dog 
kun dyrelivet, da de private reserva-
ter stadig er lukket land for folk, der 
ikke bor på de private safarilodges. 

selve Kruger nationalpark er en of-
fentlig park, hvor det er tilladt at 
køre i egen bil - om dagen! - på det 
godt 2300 km store vejnet, hvoraf 
godt 850 km er asfalteret. Generelt 
er den sydlige del af parken den 
mest besøgte, mens man nordpå vil 
se et mere uspoleret landskab – og 
en del mindre turister. rundt om i 
parken ligger 17 ”rest camps”, der 
tilbyder overnatning i små hytter 
med varierende faciliteter. parkskat, 
måltider og eventuelle game drives 
i åben jeep  samt game walks er ikke 
inkluderet i opholdet.  

south african national park (sanp), 
der står for ledelse og vedligehol-
delse af sydafrikas nationalparker, 
har gennem de seneste år leaset 
områder i Kruger nationalpark til pri-
vate. Disse områder kaldes ”private 
concessions”, og der findes i dag om-
kring 12 af disse private safarilodges 
med et tilhørende privat stykke land 
i selve nationalparken. Det er ikke 
tilladt for ”den almindelige turist” at 
køre i disse områder, men bor man 
på lodgen, er safari i åben jeep inklu-
deret – både i det private område og 
i den offentlige del af Kruger. 

sådanne safarilodges fandtes indtil 
for få år siden kun i de private vildt-
reservater, der omgiver nationalpar-
ken. 
Der findes flere af disse private 
vildtreservater - bedst kendt er sabi 
sands, timbavati og Manyeleti; først-
nævnte er kendt for helt fantastiske 
dyreoplevelser, og leoparder især.  
private vildtreservater er ikke så 
overrendte og turistede som selve 
Kruger nationalpark - der tillader 
max 4000 besøgende om dagen -  
og tilbyder en langt mere eksklusiv 
og intim atmosfære, en fremragende 
service og frem for alt en uovertruf-
fen dyreoplevelse. 

De fleste lodges i disse reservater 
tager omkring 20 gæster ad gangen 
og er langt mere luksuriøse end de 
offentlige rest camps, men stadig ”i 
pagt” med naturen omkring dem. 
Game drive foregår med ranger i 
åben jeep og det er tilladt at køre ”off 
road” – væk fra vejen og direkte ind 
i bushen. Det gøres dog med måde, 
så naturen skånes mest muligt, men 
det giver mulighed for at komme 
Helt tæt på dyrene. Man kan des-
uden  også komme på game walk, 
og ellers går dagen med at slappe af 
og mæske sig i kulinariske fristelser. 
Både game drives, game walk og 
helpension er inkluderet i opholdet.

Greater Kruger Nationalpark
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en af vores helt store favoritter i sabi 
sands - og Greater Kruger national-
park i det hele taget.  en rigtig dejlig 
lodge med en varm og hyggelig at-
mosfære og fantastiske omgivelser. 
BooK I GoD tID! 

arathusa safari lodge ligger i den 
nordlige del af det berømte sabi 
sands Game reserve - en del af 
Greater Kruger nationalpark. I 2006 
fik lodgen en ”ansigtsløftning”, fem 
ældre gæstehytter blev renoveret og 
yderligere fem tilføjet, så der i dag er 
plads til tyve gæster. 

arathusa safari lodge har ikke de 
mange faciliteter, der er kendeteg-
nende for de femstjernede luksus 
lodges, man ellers ser i sabi sands., 
men atmosfære og beliggenhed er i 
topklasse.  Dog nærmer de fire nye 
store luxury suites sig topklassen 
med stor veranda, udendørs bruser 
og privat ”plunge”-pool.   

We do not inherit this land from our ancestors, 
we borrow it from our children

lodgen ligger lige ned til et stort 
vandhul, der især i den tørre vinter-
tid tiltrækker et væld af dyr og fugle. 
Det er en hel fantastisk oplevelse at 
sidde ved poolen, på spiseveran-
daen eller på ens egen lille veranda 
og se impalaer, zebraer, vandbukke, 
kuduer og flokke af elefanter og bøf-
ler komme ned til vandhullet midt 
på dagen for at slukke tørsten. selv 
leoparder er blevet set på lodgens 
område efter solnedgang. 

Det er meget svært at sige farvel til 
arathusa, når man først én gang har 
siddet i stilheden på verandaen og 
nydt udsigten over vandhullet - det 
er som at være i en hel anden ver-
den.   
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Denne enestående lodge, beliggen-
de på en bakketop med fantastisk 
udsigt over reservatet og et nærlig-
gende vandhul, er en af juvelerne i 
sabi sands Game reserve. leopard 
Hills er afrikansk, stilfuld luksus ind-
hyllet i en varm og afslappet atmo-
sfære – en safarilodge, når den er 
allerbedst. lodgens otte luksuriøse 
suiter er en hel oplevelse for sig. ro-
mantisk indrettede med glasfront ud 
mod den store udsigtsveranda med 
privat pool, victoriansk badekar og 
udendørs bruser med frit udsyn til 
bushen -  der er ikke overladt meget 
til tilfældighederne i disse fantasti-
ske suiter. 

Kan man løsrive sig fra de skønne 
omgivelser, er der i hovedbygningen 
mulighed for at slappe af med en 
drink i biblioteksloungen eller ved 
poolen, nyde fantastiske måltider 
akkompagneret af topvine fra ind- 
og udland eller lade sig forkæle med 
massage og skønhedsbehandlinger. 

leopard Hills private Game reserve 
er et lille stykke af paradis på jord og 
giver med garanti minder for livet.

Kings Camp er en luksuriøs og ro-
mantisk lodge, bygget i en stil der 
afspejler både kolonitiden og den 
afrikanske bush. lodgen ligger ned 
til et sykke savanne og et vandhul, 
der ofte besøges at både elefanter, 
giraffer og andre dyr. Denne ud-
sigte kan nydes både fra poolen, 
udsigtsterrassen, massagehytten og 
spisestuen. Kings Camp byder også 
på boma, bar, gavebutik og fitness 
faciliteter. De i alt 11 stråtækte suiter 
er store, smagfult og romantisk ind-
rettede, har flot badeværelse med 
både inden- og udendørs bruser og 
veranda med hængekøje. 

timbavati Game reserve betragtes 
som et af sydafrikas bedste safari-
områder. Det ligger lige nord for sabi 
sands, og også her er hegnene mel-
lem de private reservater og Kruger 
nationalpark fjernet. Der er omkring 
12 lodges i timbavati Game reserve, 
og det fantastiske dyreliv og smukke 
vildnis kan opleves ombord på en 
åben jeep. Men som noget unikt 
kan man i timbavati også  komme 
på Walking safaris af flere dages va-
righed med overnatning i luksustelt. 
Det er en hel eventyrlig oplevelse af 
komme så tæt på dyrelivet og den 
afrikanske bush. og så kan man jo 
altid sluttte af med lidt luksus på én 
de fantastiske safarilodges.   
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sabi sabi har gennem årene opnået 
flere internationale priser, heriblandt 
”Bedste safari lodge i det sydlige 
afrika”. stedet har ry for at have nog-
le af områdets dygtigste rangers, der 
behændigt og entusiastisk bringer 
gæsterne hel tæt på the Big Five og 
reservatets mange andre beboere. I 
dette skønne naturområde, der lig-
ger i det verdensberømte sabi sand 
Game reserve, venter en fantastisk 
oplevelse i enestående omgivelser. 
Bygget op omkring temaet ”Yester-
day, today, tomorrow” byder sabi 
sabi private Game reserve på tre 
unikke og luksuriøse lodges – selati 
Camp, Bush lodge og earth lodge. 

selati Camp indkapsler atmosfæren 
og romantikken fra 1900-tallet. In-
spirationen er hentet fra den jern-
bane, der engang løb gennem reser-
vatet på sin vej mod Mozambique, 
og rundt om på lodgen finder man 
klenodier og antikviteter fra sydafri-
kas svundne guldtid. 

stemningen forstærkes om aftenen 
når middagen serveres i landkøkke-
net eller bomaen, og lodgen kun er 
oplyst af fakler og lanterner. 
selati Camp ligger med udsigt til en 
græsslette, som dyrene ofte bruger 
på deres vandring mellem Kruger 
nationalpark og sabi sand Game 
reserve. De 8 store og luksuriøse 
bungalows er hyggeligt møbleret, 
indrettet med antikviteter og har 
udendørs bruser. 

Bush lodge er den klassiske safari-
lodge og den største af de tre lod-
ges i sabi sabi. Her træder den mere 
nutidige afrikanske stil og dekor i 
karakter med en enkel og stilfuld 
indretning krydret med smukke 
træskulpturer – alt sammen i en af-
slappet atmosfære. lodgen ligger 
omgivet af frodig bush med udsigt 
til et vandhul, der ofte besøges af 
elefanter, og byder desuden på pool, 
boma, lille gavebutik og muligheden 
for selvforkælelse i Bush nature spa. 
De 25 bungalows har alle moderne 
faciliteter samt udendørs bruser. 

earth lodge er den nyeste og mest 
luksuriøse lodge i sabi sabi, og har 
været banebrydende for de mere 
moderne lodges, der vinder frem i 
sydafrika. Det er en helt unik og næ-
ste spiritistisk lodge, der ligger halv-
vejs under jorden og  falder  ind i det 
omgivende landskab. 

Materialer, farver og former er na-
turens værk og møblementet er 
minimalistisk og luksuriøst. Hver af 
de 12 fantastiske suiter har tilknyttet 
butler, privat veranda med pool og 
selvfølgelig alle moderne faciliteter. 
Kan man løsrive sig fra suiten, byder 
lodgen på et lille kunstgalleri, ga-
vebutik, pool og earth nature spa. 
Middagen serveres enten i den åbne 
spisestue, bomaen eller på ens egen 
veranda – og i vinkælderen finder 
man vine i verdensklasse. earth lod-
ge er i en verdensklasse for sig!
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umlani Bushcamp har fået certifi-
katet “Fair trade in tourism south 
africa” , hvilket garanterer at um-
lani Bushcamp lever op til de strenge 
krav indenfor bæredygtig turisme.  
se mere herom på www.fairtour-
ismsa.org.za 

tag med ud i det afrikanske vildnis 
og få en safarioplevelse for livet! 
timbavati private Game reserve, 
der er en del af den verdenskendte 
Greater Kruger nationalpark, er et 
førsteklasses privat vildtreservat på 
10.000 ha. reservatet er hjem for 
over 40 forskellige pattedyr - heri-
blandt the Big Five - og 350 forskel-
lige fuglearter. Midt i dette uspolere-
de vildnis ligger en fantastisk “bush 
camp”, hvor atmosfære, personlig 
service og natur er i højsæde.

umlani, der betyder “place of rest”, 
er en autentisk afrikansk safarilodge 
- rustik på den luksuriøse måde. Hyt-
terne og hovedbygningen er byg-
get i naturmateriale som strå, siv og 
træ, der giver en fantastisk “tilbage-
til-naturen” atmosfære. Dette for-
stærkes af, at der ikke er elektricitet, 
og campen oplyses af stearinlys og 
olielamper, der giver et romantisk is-
læt. alle hytter har selvfølgelig eget 
bad og udendørs bruser, så man 
om aftenen kan nyde den smukke 
stjernehimmel.  Der er plads til i alt 
16 gæster fordelt på fem hytter til to 
personer, to fire-personers og én tre-
personers hytte. 

om morgenen og eftermiddagen er 
der game drive i åben jeep, guidet af 
dygtige shangaan-rangere og track-
ere. efter morgenmaden har man 
desuden mulighed for at komme på 
bush walk - hvis man da ikke hellere 
vil slappe af med en god bog ved 
den lille pool eller i loungen, hvor 
der er udsigt til den omgivende bush 
og vandhul. 

Der er også mulighed for at være 
helt sig selv i umlani’s Tree House, 
der ligger 2½ km fra selve lodgen 
med udsigt til et vandhul. en ranger 
kører jeg ud til “træhuset”, medbrin-
gende tæpper, puder, en køleboks 
med drinks og en walky talky. Her 
kan I så nyde naturen og stilheden et 
par timer - eller måske tilbringe hele 
natten! 
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shinDzeLa tenteD safari Camp

simbavati river lodge ligger i den 
nordlige del af det private vildtreser-
vat, timbavati private Game reserve, 
der er hjem for over 40 forskellige 
pattedyr - deriblandt the Big Five. 
lodgen har en hjemlig og varm at-
mosfære, og en fantastisk beliggen-
hed lige ned til nhlaralumi river. når 
man ikke er på safari eller bushwalk 
kan man slappe af på den store ud-
sigtsveranda og holde udkig efter 
vandbukke, elefanter og kuduer, der 
ofte ses på den anden side af floden. 
simbavati har også en lille pool, og 
en hyggelig lounge, hvor man kan 
slappe af i skyggen med en god bog.  

på simbavati river lodge har man 
mulighed for at bo i både bungalows 
og i luksus safaritelte. De otte telte er 
fuldt møblerede og har flot stort flot 
badeværelse ensuite, udendørs bru-
ser, aircondition og egen veranda. 

De tre bungalows - hvoraf den ene 
kan tage to voksne og op til tre børn 
- har badeværelse ensuite, aircondi-
tion og egen veranda.
Morgenmad og frokost nydes på 
den dejlige udsigtsveranda, mens 
middagen ofte serveres udendørs i 
den traditionelle "boma".

I stedet samles man om aftenen 
rundt om bålet, lytter til nattens lyde 
og beundrer den afrikanske stjerne-
himmel.  

Køkkenet står den humørfyldte kok, 
Gertie, for, og måltiderne serveres i 
det lille "spisehus" med udsigt over 
bushen. Der er også en lille pool, 
hvor man kan tage en kølig dukkert i 
den varme tid midt på dagen.

Campen har seks rustikke telte, der 
står på hver deres lille træplatform. 
De er møbleret med to komfortable 
senge, har stråtækt tag, lille veranda, 
trædør, "kanvas-vinduer" med ind-
syet myggenet og tilhørende over-
dækket "open air"-badeværelse med 
bruser og toilet. 

shindzela byder sine gæster på 
game drives i åben jeep, men de 
lægger også stor vægt på walking 
safari, hvor de erfarne rangere ta-
ger gæsterne med helt tæt på den 
afrikanske bush, og fortæller om 
planters traditionelle brug, "track-
ing" ved hjælp af dyrespor og meget 
mere. 

shindzela tented safari Camp er en 
"rigtig" teltcamp beliggende i det 
fantastiske timbavati private Game 
reserve. Campen er rustik og giver 
den helt rigtige følelse af at være 
ude i bushen. 

Der er ingen hegn rundt om den lille 
camp, i stedet for elektricitet bruges 
solenergi, gas og levende lys - og der 
er heller ingen tv eller mobildæk-
ning. 

på denne måde for man den fulde 
oplevelse med både Big Five-safari 
og vandreture med vægt på både 
flora, fauna og de mindre dyr. 

shindzela tented safari Camp er for 
dem, der ønsker en rigtig "bush-
oplevelse" tæt på naturen - uden no-
gen form for luksus, men dog med 
de "fornødne" bekvemmeligheder. 
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Johannesburg

Johannesburg begyndte sin stor-
hedstid tilbage i 1866, da en arbejds-
løs minearbejder fandt en sten, der 
bar spor af guld. Dette førte til fun-
det af et af verdens rigeste naturlige 
skatkamre, og gav byen sit kælenavn 
"Gold Capital of the World". I dag er 
byen sydafrikas industrielle, kom-
mercielle og financielle centrum, 
med alt hvad det indebærer. Det 
meste af forretningslivet er flyttet 
nordpå, især til de mondæne forstæ-
der Melrose, rosebank og sandton. 
Her ligger store villaer side om side 
med moderne kontorbygninger og 
nogle af de største shoppingcentre 
og flotteste hoteller i hele byen. 

Ikke mange ved det – eller interes-
serer sig for det - men Johannesburg 
ligger faktisk i verdens største ”by-
skov”. Det lægger man især mærke 
til, når man kører rundt udenfor 
centrum, hvor parker, grønne områ-
der og træer giver byen et lidt venli-
gere udseende, end den har ry for at 
være. Johannesburg centrum er ikke 
er et sted for den "almindelige" tu-
rist, og kriminaliteten kan ikke skju-
les. Men det skal ikke afskrække folk 
for at gøre et ophold i forstæderne 
Melrose, rosebank eller sandton, 
hvorfra vi kan arrangere udflugter 
til soweto, pretoria, sun City & pila-
nesberg og Cradle of Humankind 
(World Heritage site) - et fantastisk 
forhistorisk område, hvor man bl.a. 
kan se hominide fossiler helt op til 
3,5 mill år gamle. 

omkring 10 minutters kørsel fra 
centrum ligger Gold reef City - en 
rekonstruktion af ”Guldtidens Johan-
nesburg”. Her kan man gå på opda-
gelse blandt gamle guldminer, mi-
nearbejderes huse og museer. Der er 
også mulighed for at tage turen gen-
nem en mineskakt og se guldproces-
sen lige fra udvinding af malm, til det 
flydende guld og guldbarrer. For de 
mere forlystelsessyge er der et vic-
toriansk tivoli, pubber, tesaloner og 
opvisning af traditionelle afrikanske 
stammedanse. 

overfor Gold reef City ligger the 
apartheid Museum, der på en ry-
stende måde giver indblik i tiden 
med det apartheid-styre, der ryste-
de hele verden. Indgangen er delt i 
to – én for hvide og én for sorte, og 
i de mange showrooms fortælles 
historien gennem billeder, lyd og 
effekter. en oplevelse der nok skal 
sætte sine spor hos de fleste.  

Kører man mod sydvest, ca. 15 km 
fra Johannesburg centrum, langt 
væk fra skyskraberne, de store ind-
kødscentre, fine restauranter og 
femstjernede hoteller, finder man 
soweto – south Western towns-
hip. Dette byområde, der dækker et 
område på godt 65 km2, menes at 
huse omkring 2 mio sorte indbyg-
gere, tilhørende 9 forskellige etniske 
grupper, hvoraf zulu og xhosa er de 
dominerende. 

en populær definition på en towns-
hip er ”en bydel med mangel på in-
frastruktur og essentielle faciliteter”. 
Den mere positive udlægning er ”en 
bydel hvor fællesskab kommer før 
individet”. Dette er soweto et godt 
eksempel på. 

soweto var hjertet i kampen mod 
apartheid, og er et af de steder i syd-
afrika, der fortæller historien bedst. 
Man kan bl.a. se husene hvor nelson 
Mandela og Desmond tutu engang 
boede, monumentet for de frygteli-
ge uroligheder der brød løs i soweto 
i 1976, Hector pieterson Museum og 
the nelson Mandela Museum. 
Men soweto er også indbegrebet af 
et farverigt gadeliv med små caféer, 
fortovsrestauranter og markeder, 
hvor man finder alt lige fra høns og 
frugter til plasticdimser og alterna-
tive frugtbarhedsmidler. 

I 2010 fik Soweto og dens indbyggere den ære, at være vært 
for åbnings- og finalekampen under verdensmesterskabet i 
fodbold. Det foregik på det nyrenoverede fodboldstadion 
Soccer City. 

Der er en smilende befolkning, der 
gerne bryder ud i sang og dans, og 
hvis livsmod og sprudlende humør, 
mange kunne lære af. 
Husene i soweto spænder fra pæne 
murstenshuse med alle basale fa-
ciliteter til nødtørftige blikskure, 
hvoraf de sidstnævnte er i overtal. 
Fattigdom og kriminalitet er des-
værre også en del af hverdagen, 
men heldigvis er der kræfter, der til 
stadighed arbejder på bedre forhold 
for de mange dårligt stillede. ved 
soweto ligger Baragwanath Hospi-
tal, der menes at være den sydlige 
halvkugles største hospital. Det er 
ikke bare sydafrikanere, der kom-
mer for at blive behandlet her, men 
også folk fra lande så langt væk som 
nigeria. Det menes dog, at 80-85% 
af befolkningen i soweto går til de 
traditionelle „heksedoktorer“, der ses 
mange steder i bydelen.
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omtrent 50 km nord for Johan-
nesburg ligger pretoria, eller ts-
hwane som den nu hedder, lan-
dets administrative hovedstad. 
Byen ligner dog mere en roman-
tisk forstad, end hvad man forstår 
ved en hovedstad, og tempoet 
er et helt andet end i hektiske 
Johannesburg. smuk arkitektur, 
parker og gader flankeret af lilla 
jacaranda-træer præger bybille-
det. Der findes flere interessante 
bygninger i pretoria. rundt om 
torvet Church square, der do-
mineres af en statue af den tid-
ligere præsident paul Kruger, fin-
der man nogle af byens ældste 
bygninger, bl.a. old raadsaal og 
palace of Justice. regeringens 
hovedsæde, union Buildings, er 
en imponerende rød sandstens 
bygning med en tilhørende 
park, hvorfra man har en smuk 
udsigt over byen. 

I oktober begynder pretorias 
70.000 jacaranda-træer at blom-
stre, og byen ligger som indhyl-
let i et lilla tæppe. på denne tid 
af året kan man nemt se, hvorfor 
pretoria har fået tilnavnet "Jaca-
randa City".

Pretoria

et virkelig godt turistklassehotel i moderne stil beliggende i den mondæ-
ne forstad Illovo, sandton, kun få minutter fra shoppingcentre og restau-
ranter i sandton, rosebank og Melrose arch. Hotellet byder på faciliteter 
som udendørs swimmingpool, gratis parkering, café, cocktailbar, en eks-
klusiv restaurant og konferencefaciliteter. De 230 værelser har aircondi-
tion, safeboks, hårtørrer, tv og kaffe/te faciliteter.

Protea Hotel Wanderers ****

elegant hotel med perfekt beliggenhed overfor den smukke parlaments-
bygning, union Building. Der er en sofistikeret atmosfære over hotellet, 
hvilket man straks fornemmer, når man kommer ind i den imponerende 
lobby. Med sin centrale beliggenhed i pretoria, og kun 35 km fra Johan-
nesburg International airport, er sheraton pretoria et godt valg for både 
forretningsrejsende og turister.  Hotellet byder sine gæster på alle moder-
ne faciliteter, to restauranter, en bar/lounge, udendørs opvarmet swim-
mingpool, helse- og fitnesscenter. alle 175 værelser er klassisk møblerede 
med brug af kvalitetsmaterialer, og har alle moderne bekvemmeligheder.

Sheraton Pretoria ****
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Madikwe Game Reserve er et af 
sydafrikas nyere vildtreservater og 
endnu forholdsvis ukendt. parken 
ligger ca. 4 timers kørsel nordvest for 
Johannesburg på grænsen til Bot-
swana, og strækker sig over et areal 
på godt 750 km2, hvilket gør den til 
sydafrikas fjerde største park. parken 
ligger i malariafrit område, og byder 
på fortrinlig safari inklusiv ”the Big 
Five”, men også den sjældne vilde 
hund samt den sky og langhårede 
brune hyæne er at finde i Madikwe 
Game reserve.  

Madikwe Game Reserve

landskabet er anderledes end man 
ser det i f.eks. Greater Kruger natio-
nalpark, med store åbne savanner, 
spredte skovområder og den karak-
teristiske røde afrikanske jord - per-
fekt til fotografering. rundt om vil 
man også se store klipper rage op i 
landskabet. Det er disse klipper syd-
afrikanerne kalder ”kopjes”. 

udover at være malariafrit område, 
har Madikwe også den fordel, at den 
endnu ikke er overrendt af turister. 
og er man til golf og ”las vegas-
stemning” er sun City et perfekt 
stop-over på vejen mellem Johan-
nesburg og Madikwe.
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tau Game lodge er en luksuriøs sa-
farilodge med den mest perfekte 
beliggenhed ned til et stort vandhul, 
hvor man ofte ser antiloper, zebraer 
og gnuer, og endda elefanter og 
bøfler. Fuglelivet er også fantastisk, 
og man kan sidde i timevis på sin 
veranda og opleve bl.a. isfugle, lilla-
brystede ellekrager, afrikansk fiske-
ørn samt flere forskellige vandfugle. 
lodgen er meget familievenlig og 
kan tilbyde flere forskellige børne-
aktiviteter samt specielle safariture 
for børn. 

Den privatejede lodge er bygget 
med omgivelserne for øje - hvor 
muligt er naturlige materialer blevet 
brugt, og hele designet og farverne 
afspejler den omgivende natur. I ho-
vedbygningen finder man en hyg-
gelig lounge, veranda med lille pool 
og på anden sal en bar og udsigtsve-
randaen, hvor morgen- og eftermid-
dagskaffen serveres. 

Hvis vejret tillader dækkes der op 
til middagen under stjernene i den 
udendørs "boma", ellers i hovedbyg-
ningens spisestue. tau Game lodge 
byder også sine gæster på en fan-
tastisk spa med et bredt udvalg af 
behandlinger og massage samt en 
souvenir/gavebutik.  

Der findes indtil flere gode safarilod-
ges i Madikwe Game reserve, men 
Madikwe Hills hører til i den absolut-
te topklasse! ligesom ”søstre-lodge-
ne” leopard Hills i sabi sand Game 
reserve og Kings Camp i timba-
vati Game reserve er Madikwe Hills 
smagfuld luksus i en varm afrikansk 
atmosfære. 

Der er 10 fantastiske suiter med 
glasfront ud mod et bjergtagende 
landskab, pejs og stor veranda med 
egen pool. selve lodgen byder sine 
gæster på både wellness, kulinariske 
oplevelser og velassorteret vinkæl-
der, swimmingpool, udsigtsterrasse 
og gavebutik. 

et magisk sted i Madikwe 
- billeder siger mere end ord!

De 30 store safarihytter ligger spredt 
i u-form på hver side af hovedbyg-
ningen, og har alle udsigt til vand-
hullet. alle hytter har egen veranda, 
aircondition, loftsvifte samt uden-
dørs bruser. Deluxe-hytter er lidt 
større med lille lounge område, og 
har plads til to voksne og to børn 
under 12 år. Der er desuden to store 
familiehytter med to soveværelser 
og fælles lounge område.  
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Rovos Rail

rovos rail hører til blandt de mest 
luksuriøse tog i verden.  togvogne-
ne, hvoraf nogle kan dateres tilbage 
til 1920’erne, er smukt restaurerede 
og emmer af victoriansk elegance. 
De er indrettede med mørke træ-
paneler, mahogni- og lædermøbler, 
krystalglas og sølvbestik  - helt i ånd 
med romantikken og atmosfæren fra 
en svunden tid. spisevognen byder 
på udsøgt cuisine og et velassorteret 
vinkort, mens man i loungevognene 
kan nyde kaffe og cognac. Helt i ånd 
med datiden, er der hverken tv, radio 
eller internetadgang på rovos rail. 
slap i stedet af med en bog i lou-
ngen eller i udsigtsvognen bagerst 
på togstammen, der er udstyret med 
store panoramvinduer og en lille 
udendørs balkon - det ene smukke 
landskab efter det andet glider forbi 
på togets færd gennem afrika.

suiterne på rovos rail er opdelt i tre 
kategorier - royal suite på 16 m2 
med twin- eller dobbeltseng, lou-
ngeområde og toilet med separat 
bruser og badekar; Deluxe suite på 
11 m2 med twin- eller dobbeltseng, 
lille loungeområde og toilet med 
bruser og pullman suite på 7 m2 
med sofa der laves til dobbelt- eller 
twin/køjeseng om aftenen samt ba-
deværelse med bruser. 

alle suiter er holdt i samme klassiske 
elegante stil som resten af toget og 
har aircondition, safeboks, minibar 
og 24-timers roomservice. 

 stig ombord på Rovos Rails og rejs gennem afrika på 
”første deluxe klasse”

t pretoria - Cape town, 3 dage. Gennem northern Cape 
og den gamle mineby Kimberly.

t pretoria - Durban, 3 dage. via nambiti private 
Game reserve og  Battlefields.

t pretoria - Cape town, 9 dage. Golftur til Krüger nationalpark, 
         Hluhluwe-Imfolozi, Durban, port elizabeth, 

oudtshoorn, George/Knysna og vinlandet.
t pretoria - pretoria, 9 dage. Golfsafari til Krüger nationalpark, 

swaziland, Durban og sun City.
t pretoria - victoria Falls, 3 dage. Den klassiske tur til de 

majestætiske vandfald og Zambezi river.
t pretoria - swakopmund/namibia, 9 dage. Kimberly, 

Fish river Canyon, Windhoek, sossusvlei og etosha nationalpark.
t Cape town - Dar es salaam/tanzania, 13 nætter. Gennem 

sydafrika, Botswana/Zimbabwe og Zambia til tanzania. 

t Cape town - Cairo 
       34 dage/33 nætter 

    - en legendarisk odyssé
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Golf i Sydafrika

sydafrika kan bryste sig med at være 
en af verdens førende golfdestianti-
oner og kan fremvise en perlerække 
af spektakulære, udfordrende og 
unikke golfbaner fordelt over hele 
landet. uanset hvilke tid på året, 
er der altid et sted i sydafrika med 
perfekt golfvejr - den sydlige del af 
landet er at foretrække i vores vinter, 
mens den nordlige del er perfekt til 
en sommerferie med golf og safari. 

I Western Cape kan man spille golf 
med table Mountain og vinmarker 
som baggrund; eastern Cape byder 
på udsigt til den vilde og uberørte 
kyststrækning; i KwaZulu-natal får 
man både tropisk vegetation og 
dramatiske bjerglandskaber mens 
man i Mpumalanga og limpopo kan 
møde bavianer, giraffer og impalaer 
på greenen. 

Der er noget for enhver smag blandt 
sydafrikas godt 500 golfbaner!

vores lokale samarbejdspartner 
er specialist i golfrejser, og vi kan 
med deres vejledning og ekspertise 
skræddersy enhver golfrejse til syd-
afrika - og inkludere aktiviteter og 
udflugter for eventuelle medrejsen-
de, der ikke spiller golf.  vi kan sam-
mensætte den helt store golftur med 
de bedste golfbaner i hele landet el-
ler kombinere et enkelt golfophold 
med safari, Cape town, gourmet i 
vinlandet, vandring i Drakensberg 
Mountains.... 

vi kan også arrangere jeres egen pri-
vate rundrejse, guidet af en sydafri-
kansk golfekspert.  

Besøg det nye Legends Golf & Safari Resort. 18 hullers golfbane 
designet af 18 golflegender, bl.a. Thomas Bjørn. 

Og et unikt og bjergtagende 19.hul der kræver en lille tur i helikopter...
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