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Sydafrika byder på et væld af forskellige attraktioner, 
aktiviteter, hoteller, lodges, safariture m.m. Det spænder 

lige fra det spartanske til den mest overdådige luksus, 
og fra afslapning til eventyr og spænding. 

Det er svært at få det hele med i denne prisliste, men på de 
følgende sider har vi samlet et udvalg af rundrejser, 

hotel- og safari favoritter, specialtilbud m.m. 

Prisen på flybilletter ændrer sig meget i løbet af et år - 
kampagnepriser, sæsoner, skatter og afgifter m.m. 

Derfor har vi ikke inkluderet flybilletter, så vi i stedet 
i dialog med jer, kan finde den bedste pris, rute og  

flyselskab til jeres rejse.
Mange hoteller kører også med specialtilbud, kombi-
nationstilbud og ekstra gratis nat m.m.  Derfor har vi 

heller ikke gjort meget ved udspecificering af hotelpriser, 
men rådgiver om dette i vores oplæg og samtale med jer.

Vi arrangerer kør-selv rejser, fastlagte gruppe rundrejser 
med lokale engelsktalende guider, skræddersyede rund-
rejser, ophold på danskejet safarilodge - kort sagt alt lige 

fra camping til eksklusive luksusture. 
Brug brochuren og denne prisliste til inspiration og hvis 

I ikke lige finder det, I søger, er I meget velkomne til 
kontakte os for et udførligt oplæg på jeres rejse.

Se også flere rejser på vores hjemmeside 
www.jespercom.dk 

Der tages forbehold for prisændringer grundet valutastigning, 
ændringer i afgifter, skatter, brændstofspriser m.m.

BLUE TRAIN & MANTIS COLLECTION – nostalgi og luksus

Oplev ét af Afrikas mest luksuriøse tog, The Blue Train, og tag på to dages 
luksussafari i Greater Krüger Nationalpark. Hertil får I tre gratis nætter på 
boutique hotellet The Constantia ved Cape Town og en gratis nat på She-
raton Pretoria!

Dag 1: Velkomst i Cape Town og transfer til The Constantia
Dag 2-3: Dagene er til fri disposition
Dag 4: Transfer til togstationen. Blue Train, Cape Town til Pretoria, 1 nat
Dag 5: Transfer til Sheraton Pretoria, hvor I bor en enkelt nat
Dag 6: Transfer til lufthavnen i Johannesburg.  
Transfer fra Kruger Mpumalanga International Airport til Jock Safari Lodge 
i Greater Krüger Nationalpark, hvor I har to dage med safari
Dag 7: Safari i Greater Krüger Nationalpark
Dag 8: Transfer til Kruger Mpumalanga International Airport

Opholdet på Jock Safari Lodge kan naturligvis forlænges. 

Bemærk: Rejsen kan også foretages i  omvendt rækkefølge. 
Forhør nærmere vedr. Blue Train’s afgange.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
1.maj – 31.august 2011 kr. 17.260,-
1.september – 30.september 2011 kr. 19.,- 

Prisen inkluderer: 
* Transport som beskrevet
* 3 nætter på The Constantia, standardværelse inkl. morgenmad
* 1 nat ombord på Blue Train, Deluxe Cabin inkl. helpension, drikkevarer og 
   udflugt
* 1 nat på Sheraton Pretoria, standardværelse inkl. morgenmad og fri 
   adgang til fitnesscenter
* 2 nætter på Jock Safari Lodge, Luxury Chalet inkl. helpension, udvalgte 
   drikkevarer og daglige safariture i åben jeep 
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A World In One Country, 14 dage/13 nætter
Afrejse fra Johannesburg hver søndag. 
Dag 1: Ankomst Johannesburg 
Dag 2: Pretoria - Mpumalanga og Pilgrim’s Rest
Dag 3: Blyde River Canyon & Panoramaruten
Dag 4: Kruger Nationalpark, heldagssafari i åben jeep
Dag 5: Swaziland, Ngwenya Glass, marked og kulturelt show
Dag 6: Swazi Candle Factory. Zululand og St.Lucia
Dag 7: St.Lucia, cruise. Durban
Dag 8: Port Elizabeth - Knysna via Tsitsikamma Forest
Dag 9: Knysna, Knysna Lagoon Cruise og Featherbed Nature Reserve
Dag 10: Oudtshoorn, Cango Caves og strudsefarm
Dag 11: Cape Town og Hermanus (juli-november / Route 62 december-juni)
Dag 12: Cape Town og Cape Peninsula
Dag 13: Cape Town og Vinlandet
Dag 14: Cape Town

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 
1.nov 2010 - 30.apr 2011 kr. 17.800,-
1.maj - 31.aug 2011 kr. 16.525,-
1.sep - 31.okt 2011 kr. 17.865,-

Pris pr. person i enkeltværelse:  
1.november 2010 - 30.april 2011 kr. 21.510,-
1.maj - 31.august 2011 kr. 20.055,-
1.september - 31.oktober 2011 kr. 21.665,-
 

South African Surprise, 15 dage/14 nætter
Faste afrejsedatoer. Bemærk at turen køres med max 44 personer. 
Dag 1: Ankomst Johannesburg 
Dag 2: Mpumalanga og Panoramaruten - Hazyview
Dag 3: Kruger Nationalpark, safari i minibus
Dag 4: Swaziland, Ngwenya Glass
Dag 5: Zululand - St.Lucia
Dag 6: Durban, Botanisk Have og kort byrundtur
Dag 7-8: Drakensberg Mountains
Dag 9: Umtata - East London
Dag 10: East London, kort byrundtur. Port Elizabeth
Dag 11: Tsitsikamma Forest - Knysna
Dag 12: Knysna, Cango Caves
Dag 13: Knysna - Mossel Bay - Cape Town
Dag 14-15: Cape Town 

Afrejser i 2011:
2.januar, 16.januar, 6.februar, 20.februar, 6.marts, 20.marts, 3.april, 17.april, 
15.maj, 12.juni, 17.juli, 14.august, 4.september, 18.september, 2.oktober og 
16.oktober.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:  
1.november 2010 - 31.oktober 2011 kr. 11.760,-

Pris pr. person i enkeltværelse:  
1.november 2010 - 31.oktober 2011 kr. 15.845,-

Book udfl ugtspakke på forhånd. Pris pr. person kr. 2.360,-
Pakken inkluderer: Kruger heldagssafari i åben jeep, bådcruise på St Lucia, 
Hluhluwe-Imfolozi halvdagssafari i åben jeep, 4x4 tur til Sani Pass m/frokost i 
Lesotho, heldagstur til Cape Peninsula eller heldagstur til Vinlandet.

Kruger & The Kingdoms, 7 dage/6 nætter
Afrejse fra Johannesburg hver søndag.
Dag 1: Johannesburg, Soweto-tur
Dag 2: Johannesburg - Mpumalanga & Pilgrim’s Rest
Dag 3: Blyde River Canyon & Panoramaruten 
Dag 4: Kruger Nationalpark, Kruger heldagssafari i åben jeep
Dag 5: Swaziland, Ngwenya Glass, marked og kulturelt show
Dag 6: Swazi Candle Factory. Zululand - St.Lucia
Dag 7: St.Lucia, cruise. Durban

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:  
1.nov 2010 - 30.apr 2011 kr. 9.245,-
1.maj - 31.aug 2011 kr. 8.620,-
1.sep - 31.okt 2011 kr. 9.155,-

Pris pr. person i enkeltværelse:  
1.nov 2010 - 30.apr 2011 kr. 10.595,-
1.maj - 31.aug 2011 kr. 9.935,-
1.sep - 31.okt 2011 kr. 10.500,-

The Majestic Drakensberg & Lesotho, 4 dage/3 nætter
Afrejse fra Durban hver mandag.
Dag 1: Durban - Sani Pass / Lesotho. Besøg i Sotho-landsby
Dag 2: Sydlige Drakensberg - Giant’s Castle
Dag 3: Drakensberg/Giant’s Castle. Guidet vandretur til hulemalerier
Dag 4: Drakensberg via Midlands MEander Route til Durban

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:  
1.november 2010 - 31.oktober 2011 kr. 5.335,-

Pris pr. person i enkeltværelse:  
1.november 2010 - 31.oktober 2011 kr. 5.925,-

Hluhluwe Game, Culture & St.Lucia, 3 dage/2 nætter
Afrejse fra Durban hver onsdag, fredag og søndag.
Dag 1: Durban - Veyane Cultural Village - St.Lucia, cruise
Dag 2: Hluhluwe-Imfolozi Parg, heldagssafari i åben jeep
Dag 3: Hluhluwe-Imfolozi Park, morgensafari i åben jeep. Durban

1.november 2010 - 31.oktober 2011:
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 4.205,-
Pris pr. person i enkeltværelse kr. 4.645,-

Forlæng turen med 3 dage/2 nætter i St.Lucia. 
Inkl. Sunset game drive samt heldagstur til Eastern Shores Game Reserve 
og Cape Vidal.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 1.340,-
Pris pr. person i enkeltværelse kr. 1.670,-

Magnifi cent Garden Route, 4 dage/3 nætter
Afrejse fra Cape Town hver onsdag.
Dag 1: Cape Town via Route 62 til Oudtshoorn. Besøg på strudsefarm
Dag 2: Cango Caves. Knysna
Dag 3: Knysna, cruise på Knysna Lagoon og Featherbed Nature Reserve
Dag 4: Via Tsitsikamma Forest til Port Elizabeth

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:  
1.nov 2010 - 30.apr 2011 kr. 5.330,-
1.maj - 31.aug 2011 kr. 5.030,-
1.sep - 31.okt 2011 kr. 5.330,-

Pris pr. person i enkeltværelse:  
1.nov 2010 - 30.apr 2011 kr. 5.790,-
1.maj - 31.aug 2011 kr. 5.545,-
1.sep - 31.okt 2011 kr. 5.790,-

Vi har også Garden Route-ture fra Port Elizabeth til Cape Town, og fra Cape 
Town tilbage til Cape Town igen. Forhør nærmere.

Nedenstående er et udpluk af de mange rundrejser vi kan tilbyde 
i Sydafrika. Alle turene ledes af kvalifi cerede lokale guider, og køres 

med min 2 og max 10-18 personer (med en enkelt undtagelse). 
Der overnattes på gode turistklasse hoteller og alle parkskatter, 

morgenmad, fl ere udfl ugter samt et antal frokoster eller 
middage er inkluderet. Kontakt os for udførligt program.

RUNDREJSER MED LOKALE ENGELSKTALENDE GUIDER

Specialpris ved afrejse 27.marts 
og 10.april 2011:

Pr. pers i dbl.værelse kr. 16.200,-
Pr.pers i enk.værelse kr. 19.910,-

Specialpris ved afrejse 16.marts 
og 13.april 2011:

Pr. pers i dbl.værelse kr. 4.625,-
Pr.pers i enk.værelse kr. 5.085,-

Specialpris ved afrejse 27.marts 
og 10.april 2011:

Pr. pers i dbl.værelse kr. 8.350,-
Pr.pers i enk.værelse kr. 9.700,-
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CAPE, GARDEN ROUTE & SAFARI 
       - tag børnene med på rundrejse i Sydafrika!

Der findes et stort udbud af spændende rundrejser i Sydafrika – men der er 
ikke mange, der direkte henvender sig til børnefamilier. Vi er derfor glade for 
at kunne præsentere denne nye rundrejse på 11 dage, der er specielt tilret-
telagt med oplevelser for både børn og voksne. 
Rejsen er guidet af en lokal engelsktalende guide, foregår i malaria-fri områ-
der, og der overnattes på børnevenlige turistklassehoteller med bl.a. swim-
mingpool. 

Dag 1: Velkomst i Cape Town lufthavn og transfer the Protea Hotel President, 
der ligger i Bantry Bay med udsigt over Atlanterhavet. Resten af dagen kan I 
slappe af ved poolen.

Dag 2: Tidlig morgen møder guiden jer på 
hotellet. Første stop på dagens tur er Table 
Mountain, hvor I skal med kabelbanen op til 
toppen (afhængig af vejret). Herefter går tu-
ren mod Cape Peninsula, hvor I skal på et cru-
ise til Seal Island, køre ad den smukke Chap-
man’s Peak Drive til Kap Det Gode Håb, og 
besøge pingvinkolonien på Boulder’s Beach 
ved Simons Town. 

Dag 3: Dagen byder på et højdepunkt for bør-
nene – det fantastiske akvarium på Victoria 
& Alfred Waterfront, Two Oceans Aquarium. 
Både børn og voksne kan her fascineres af et 
fantastisk univers under vand, hvor man kan 
opleve over 3000 forskellige havdyr, bl.a. ha-
jer, skildpadder, pingviner og et væld af eksotiske fisk. Resten af eftermidda-
gen har I fri til shopping eller cafébesøg på Victoria & Alfred Waterfront.

Dag 4: Efter morgenmaden går turen til den historiske by, Stellenbosch, der 
er én af Vinlandets førende byer. Efter en kort byrundtur kører I til Spier, hvor 
der er mulighed for at komme helt tæt på geparderne, der er en del af avls- 
og forskningsprojektet The Cheetah Outreach. Efter en hyggelig picnic-fro-
kost, skal I besøge Eagle Encounter, hvor I kan opleve nogle af Sydafrikas 
mest fascinerende rovfugle, bl.a. ørne og ugler. Fuglene er blevet bragt hertil 
med skader eller som forældreløse unger, og hvis muligt bliver de efter pro-
fessionel pleje sat fri igen. 

Dag 5: Dagen er til fri disposition.

Dag 6: I forlader Cape Town og kører ad den smukke Route 62 mod Oudts-
hoorn, kendt som verdens ”strudse-hovedstad”, og jo nærmere Oudtshoorn 
I kommer, jo flere strudse vil I se i landskabet. Overnatning på Protea Hotel 
Riempie.

Dag 7: Der venter mange oplevelser denne dag. I skal besøge krokodiller 
og geparder på Cango Wildlife Ranch, opleve de fantastiske Cango Caves, 
nyde en rigtig sydafrikansk frokost og lære mere om strudsene på en strud-
sefarm. 

Dag 8: Turen går i dag over det spektakulære bjergpas Outeniqua til den 
hyggelige kystby Knysna i hjertet af Garden Route. Elephant Sanctuary står 
på dagens program, og I får her en enestående chance for at komme helt 
tæt på verdens største landdyr, den afrikanske elefant. Herefter er der besøg 
i Birds of Eden – et af verdens største fuglereservater, efterfulgt af et stop hos 
naboen Monkeyland, hvor I fra gangbroer i trætoppene kan opleve aber fra 
hele verden samt lemurer. 
Der overnattes på Protea Hotel Knysna Quays-

Dag 9: Dagen er til fri disposition. I kan slappe af ved poolen eller måske tage 
på et cruise til Featherbed-naturreservatet.

Dag 10: Efter morgenmaden kører I videre gennem Tsitsikamma Forest til 
Addo Elephant Nationalpark, Sydafrikas tredje største nationalpark. Her skal 
I bo på Kuzuko Lodge, der ligger i et privat område med udsigt over slet-
terne til Winterberg-bjergene. Jeres guide siger her farvel og overlader jer til 
de erfarne rangere på lodgen, som tager jer med på safari i Addo Elephant 
Nationalpark.

Dag 11: Safari i Addo Elephant Nationalpark.

Dag 12: I bliver hentet på lodgen og 
kørt til Port Elizabeth lufthavn, hvor-
fra I flyver mod Danmark.

Priser og afrejsedatoer 2011:
7.januar, 11.februar, 11.marts, 8.april 
Pris pr. voksen kr. 19.300,-
Pris pr. barn u/12 år kr. 8.730,-

6.maj, 10.juni, 8.juli og 12.august
Pris pr. voksen kr. 17.680,-
Pris pr. barn u/12 år kr. 8.020,-

9.september og 7.oktober
Pris pr. voksen kr. 19.300,-
Pris pr. barn u/12 år kr. 8.730,-

Prisen inkluderer:
* 12 dages rundrejse med engelsktalende guide
* 11 overnatninger i familieværelse 
* 11 x morgenmad, 4 x frokost og 2 x middag
* Cape Peninsula tur
* Entréer til Table Mountain, Two Oceans Aquarium, Spier, Cango Caves

Min. aldersgrænse 4 år.
Maks 2 børn u/12 år på samme værelse som forældre.

TRE LANDE PÅ 8 DAGE – WILDLIFE & WAVES SAFARI

Dag 1: Ankomst KMIA-lufthavnen i Nelspruit, hvor I mødes med guiden. 
Besøg på Jane Goodall Chimpanzee Institute i Malalane. Overnatning på Rio 
Vista Lodge, der ligger på bredden af Crocodile River.
Dag 2: Heldagssafari i Kruger Nationalpark

Dag 3: Turen fortsætter til Mozambique, hvor der er byrundtur i Maputo. Her-
efter videre til Ponta Mamoli, hvor I har et par dage ved stranden
Dag 4: Dagen er fri til afslapning, delfincruise, ridning, dykning eller andre af 
Ponta Mamoli Lodgens aktiviteter

Dag 5: I kører mod syd tilbage til Sydafrika, hvor I skal besøge et børnehjem 
i KwaZulu Natal. Herefter er der safari i Hluhluwe-Imfolozi Game Park. Dagen 
slutter i St.Lucia, hvor I har to overnatninger 
Dag 6: Cruise på St.Lucia-søen. Resten af dagen er fri til andre aktiviteter

Dag 7: Turen fortsætter nu ind i Swaziland, hvor I besøger Ngwenya-minen 
inden I når Malalatja Mountain Reserve og jeres hotel, Hawane Lodge
Dag 8: I skal se Nsangwini Rock Art (Khoisan-hulemalerier), inden I igen er 
tilbage i Sydafrika og Nelspruit, hvor turen slutter. 

Turen ledes af lokal engelsktalende guide og køres i et specialbygget 4x4-
køretøj med maks 10 gæster.
Overnatning på turistklasse hoteller
7 x morgenmad og 3 x middag
Parkskatter i Krüger og Hluhluwe-Imfolozi

Pris pr/pers i dobbeltværelse kr. 10.810,-
Pris pr/pers i enkeltværelse kr. 12.240,-

Afrejser i 2011: 9.januar, 23.januar, 
6.februar, 20.februar, 
6.marts, 20.marts, 
3.april, 17.april, 8.maj, 12.juni, 
17.juli, 14.august, 
4.september, 18.september, 
2.oktober og 16.oktober.
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BUFFALO ROCK TENTED SAFARI

Fantastisk deluxe campingsafari i Greater Kruger Nationalparkens vildnis. 
Safarien køres i en moderne, behagelig åben jeep og med en gruppe på max 
8 personer. En guide udlært of FGASA (Field Guides Association of Southern 
Africa) og et team bestående af en kok og lejrassistenter, er med under hele 
safarien. Lejrassistenterne sørger for at hele campen er sat op og klar, når 
gruppen ankommer. Selve lejrpladsen er helt privat for gruppen, så natio-
nalparkens andre gæster har ikke adgang til området.

Rummelige kubeformede telte med feltsenge (inkl. dyner, hoved-puder og 
sengetøj), sengebord og lampe er gæsternes “hotelværelse” under safarien. 
Til alle teltene hører to “kanvashåndvaske”, der hver morgen bliver fytdt med 
varmt vand, så alle kan få søvnen ud af øjnene for solen står op. 
For gæsternes sikkerhed er der rundt om den lille teltlejr sat et elektrisk 
hegn, der aktiveres om natten. I hver lejr er der toilet og “bush shower” med 
varmt vand, når der er brug for det - en safari er ikke fuldendt før man har 
taget et varmt brusebad under den afrikanske stjernehimmel!

Måltiderne serveres under åben himmel - hvis vejret tillader. En kok byder pa 
et varieret udbud af Afrikas traditionelle retter, hjemmebagt brød og kage, 
lækre desserter og frugt. Alt selvfølgelig tilberedt pa stedet i et velorganise-
ret bush-køkken. 
 
Deluxe camping, 7 dage/6 nætter. 
Afrejse hver mandag. 
Pris pr. person i delt telt kr.  10.185,-
Pris pr. person i eget telt kr.  14.040,-

Deluxe camping, 5 dage/4 nætter. 
Afrejse hver mandag og onsdag 
Pris pr. person i delt telt kr.  6.965,-
Pris pr. person i eget telt kr.  9.600,-

Deluxe camping, 3 dage/2 nætter. 
Afrejse hver man-, onsdag og fredag.
Pris pr. person i delt telt kr.  3.600,-
Pris pr. person i eget telt kr.  5.175,-

Priser er gyldige 1.november 2010 - 
31.oktober 2011.

WALKING SAFARI I GREATER KRUGER NATIONALPARK

Walking Safari er en oplevelse for sig. Her får man virkelig muligheden for at 
komme helt tæt på det afrikanske vildnis. Til fods har man muligheden for at 
lægge mærke til de mindre ting – planter, insekter, fugle m.m. Game Walks er 
ikke direkte stilet på The Big Five, men de er i området og ses ofte - intet slår 
følelsen af at stå ansigt til ansigt med en elefant eller bøff el! 
Der vil også være Game Drives i åben jeep, men fokus er på Game Walk . 

Vores Game Walk-safarier foregår i Greater Kruger Nationalpark, nærmere 
betegnet i det private reservate Klaserie. Tusker Camp, der har plads til max 
12 personer, er ikke hegnet ind og er helt private for gruppen - og de dyr, der 
måske lægger vejen forbi. Man vil sjældent støde på andre turister – der er 
kun dig, den lille gruppe gæster, rangeren, kokken og den afrikanske bush. 
Overnatning foregår i store komfortable tomandstelte udstyret med felt-
seng og sengetøj, mens bruse- og toiletfaciliteter er fælles. Kokken sørger 
for de daglige måltider, der serveres under åben himmel eller i spiseteltet, 
og aftenen byder på snak og en drink rundt om bålet. 

Der kan vælges mellem 5 eller 4 dages safari. Dagene forløber mere eller 
mindre ens med safari morgen, eftermiddag og aften - men oplevelserne er 
aldrig de samme.  

Dag 1: Hoedspruit - Greater Kruger Nationalpark
Dag 2-3 (4): Greater Kruger Nationalpark
Dag 4 (5): Greater Kruger Nationalpark - Hoedspruit
 
5 dage/4 nætter. Afgang fra Hoedspruit hver mandag.  
Pris pr. person i delt telt kr. 5.520,- 

4 dage/3 nætter. Afgang fra Hoedspruit hver fredag.
Pris pr. person i delt telt kr. 4.160,-

For enlige rejsende er der mulighed for at dele telt med en anden der rejser 
alene. Tillæg for eget telt er 50%.

Priserne inkluderer helpension, drikkevarer, parkskat og safariaktiviteter.
Evt. tillæg for transport fra Johannesburg lufthavn kr. 520,- pr. person/vej.
Priserne er gyldige 1.november 2010 - 31.oktober 2011. 

ET UDVALG AF SAFARIPAKKER

Afgang fra Hazyview kl. 13:30
Priserne inkluderer game drives i 
åben jeep (eftermiddags-, morgen- 
og heldagssafarier), helpension og 
parkskatter. 
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Tre overnatninger i standard- eller luksus hytte, helpension, te og kaffe, 
to daglige game drives i åben jeep samt en daglig bush walk.

Pris pr. person i delt standardhytte: 
1.januar - 30.april 2011 kr. 5.850,- 
1.maj - 31.august 2011 kr. 5.175,-
1.sep - 31.december 2011 kr. 5.850,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,-
1.maj - 31.august kr. 1.575,-  

Pris pr. person i delt luksushytte: 
1.januar - 30.april 2011 kr. 8.100,- 
1.maj - 31.august 2011 kr. 7.200,-
1.sep - 31.december 2011 kr. 8.100,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.475,-
1.maj - 31.august kr. 2.250,-

”CHEF’S GONE WILD” –  tag din indre kok med på safari
Kan du lide at lave anderledes mad på en lidt speciel måde? Og er safari en 
del af din drømmerejse? Hvorfor så ikke kombinere dette i en fantastisk sa-
faritur i Krüger Nationalpark, guidet af den passionerede ranger og selvlærte 
kok, Juan Kraukamp, der kan fremtrylle fantastiske sydafrikanske måltider 
midt i den afrikanske bush. 
I vil være med til at lave menuer bestående af eksotiske retter som grillet 
vildtkebab, dessertbananer bagt over ild med nødder og honning, lamme-
skank-Potjie, bushveld-brød og vildtfrikadeller. 

Turen er på 4 dage/3 nætter og starter i Hazyview, hvor I møder jeres guide 
og læremester udi ”bush-køkkenet”, Juan Kraukamp. Herefter går turen i åben 
jeep til Pretoriouskop Restcamp i den sydvestlige del af Krüger Nationalpark, 
der er et af de mest dyrerige områder i parken.
Her skal I bo de næste fire dage. I kan vælge mellem at bo i enkelt indrettede 
hytter med bad/toilet og aircondition, eller i et af de hyggelige Guest Houses 
med fire soveværelser med badeværelse ensuite og aircondition. 

Dag 1: I ankommer til Pretoriuskop Restcamp om eftermiddagen, og har tid 
til at finde jer til rette og slappe lidt af inden I mødes kl. 17 og begynder mad-
lavningen.
Efter middagen er der te, kaffe eller en drink omkring bålet, hvor I rigtig kan 
nyde den afrikanske stjernehimmel og lydene i bushen.
Dag 2: Tidlig morgenvækning med te, kaffe og hjemmelavede ”rusks”. Lige 
inden solopgang kører I på safari i åben jeep – det er fantastisk at se og høre 
både dyr og fugle vågne! Efter safarien skal brunchen tilberedes i campen, og 
herefter er der siesta i hytten eller ved poolen. 
Om eftermiddagen er der safari til solnedgang, inden køkkenet igen venter. 
Denne aften skal der laves ”Potjie” – en sydafrikansk ret tilberedt i en stor 
trebenet jerngryde (potjie) over ild.
Dag 3: Der er igen tidlig morgensafari, men i dag skal brunchen serveres på 
en af parkens mange picnic-steder. Tilbage i campen er der siesta efterfulgt 
af aftenens middag. Den sidste aften i bushen tilbringes nok omkring bålet 
med drinks og gode historier! 
Dag 4: Morgenmad i campen efterfulgt af safari. I er tilbage i Hazyview om-
kring kl. 12.

Pris med overnatning i hytte:
Pr. person v/4 personer kr. 5.595,-
Pr. person v/6 personer kr. 4.065,-
Pr. person v/8 personer kr. 3.875,-

Pris med overnatning i Guest House:
Pr. person v/4 personer kr. 6.890,-
Pr. person v/6 personer kr. 5.330,-
Pr. person v/8 personer kr. 4.775,-

Priserne er gyldige 1.november 2010 – 31.oktober 2011, og inkluderer:
* Engelsktalende guide/ranger/kok
* 3 overnatninger i Pretoriuskop Restcamp
* Daglig safari i åben jeep som beskrevet
* 3 x brunch
* 3 x middage
* Parkskatter
* Køkkenredskaber og forklæder til rådighed

ARATHUSA SAFARI LODGE - BOOK I GOD TID!
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DEN ULTIMATIVE SAFARI RUNDREJSE I SYDAFRIKA!
9 dage på tre af Sydafrikas absolut bedste og mest luksuriøse safarilodges 
med garanti for uforglemmelige safari oplevelser i fantastiske omgivelser. 
Slip for lange anstrengende køreture i bil og fl yv fra lodge til lodge. Bedre 
bliver det ganske enkelt ikke!

Dag 1: Fly Johannesburg - Madikwe Game Reserve/Madikwe Hills 
Dag 2: Madikwe Game Reserve
Dag 3: Madikwe Game Reserve
Dag 4: Fly Madikwe – Johannesburg – Sabi Sands Game Reserve
Dag 5: Leopard Hills Private Game Reserve
Dag 6: Leopard Hills Private Game Reserve
Dag 7: Transfer i bil til Timbavati. Undervejs stop ved Elephant Whispers
Dag 8: Kings Camp Private Game Reserve
Dag 9: Fly Kings Camp Private Game Reserve - Johannesburg  

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
1.januar – 30.april 2011 kr. 37.280,-
1.maj - 31.august 2011 kr. 34.540,-
1.september - 30.september 2011 kr. 36.315,-

Priserne inkluderer: 8 overnatninger i luksussuiter, alle fl ystrækninger 
mellem lodgene samt biltransfer til Timbavati Game Reserve
Helpension og de fl este drikkevarer
To daglige game drives i åben jeep og en daglig bush walk efter aftale
To timers ”Ultimate Elephant Experience” med elefantridning og picnic 

Se mere om Leopard Hills og Kings Camp på side 30 i vores hovedbrochure.
Madikwe Game Reserve er en af Sydafrikas nyere vildtreservater og endnu 

forholdsvis ukendt. Parken ligger ca. 4 timers kørsel nordvest for Johannes-
burg på grænsen til Botswana, og strækker sig over et areal på godt 750 
km2, hvilket gør den til Sydafrikas fj erde største park. Parken ligger i mala-
riafrit område, og byder på fortrinlig safari inklusiv ”The Big Five”, men også 
den sjældne vilde hund - eller hyænehunden - er at fi nde i Madikwe. Land-
skabet er anderledes end man ser det i f.eks. Greater Kruger Nationalpark, 
med store åbne savanner og spredte skovområder - perfekt til fotografering. 
Rundt om vil man også se store klipper rage op i landskabet. Det er disse 
klipper sydafrikanerne kalder ”kopjes”. Udover at være malariafrit område, 
har Madikwe også den fordel, at den endnu ikke er overrendt af turister. 
Der fi ndes indtil fl ere gode safarilodges i Madikwe Game Reserve, men 
Madikwe Hills hører til i den absolutte topklasse. Ligesom ”søstre-lodgene” 
Leopard Hills og Kings Camp er Madikwe Hills smagfuld luksus i en varm 
atmosfære. Der er 10 fantastiske suiter med glasfront, pejs og stor veranda 
med egen pool, og der bydes på både wellness, kulinariske oplevelser og 
velassorteret vinkælder, swimmingpool, udsigtsterrasse og gavebutik.   

SAFARI & OPLEVELSER PÅ SEFAPANE SAFARI LODGE

        – for hele familien, alle vennerne og firmaet

Sefapane Safari Lodge er en rigtig hyggelig lodge beliggende lige op til Krü-
ger Nationalpark og kun 10 minutter fra den lille lufthavn i Phalaborwa. Lod-
gen har et stort udbud af safariaktiviteter og udfl ugter, og ligger i øvrigt tæt 
på golfbanen Hans Merensky Country Club.   
Sefapane Safari Lodge har små hyggelige bungalows til par og familiehuse 
med plads til 8 personer. 

Vi har fået et rigtig godt tilbud på Sefapane frem til 31.marts 2011
* Lufthavnstransfers fra Phalaborwa t/r
* 4 nætter i rondavel, inkl. morgenmad
* Morgensafari i Kruger Nationalpark
* Eftermiddags River Safari på Olifant River
* Eftermiddagssafari med ”bush braai” i Kruger Nationalpark
* Walking Safari

Tilbuddet er gældende 1.november 2010 – 31.marts 2011:
Pris pr. person i delt dobbelt Standard Rondavel kr. 3.540,-
Pris pr. person i delt dobbelt Deluxe/Family Rondavel kr. 4.015,-

Vi skræddersyr selvfølgelig også ophold efter jeres ønsker – kontakt os for 
tilbud!

Læs mere om Sefapane Safari Lodge på side 33 i vores brochure. 

KWAFUBESI – eksklusiv og romantisk safarioplevelse 
    under 5-stjernet kanvas

Vi har som de eneste i Danmark fået denne specialpris på en af Sydafrikas 
fantastiske ”tented camps”. Kwafubesi Tented Safari Camp er en eksklusiv 
lille safaricamp beliggende i Mabula Private Game Reserve i det smukke og 
bjergrige Waterberg-område, kun et par timers kørsel fra Johannesburg. 
Her venter en rigtig ”Out of Africa”-oplevelse. 

Jeres ophold på Kwafubesi Tented Camp er inkl. tre daglige måltider og to 
daglige safariaktiviteter – game drives i åben jeep eller safari på hesteryg.  
Specialpris pr. person pr. nat kr. 1000,- 
Prisen er gældende helt frem til 20.december 2011.

Læs mere om Kwafubesi på side 33 i vores brochure. 
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FANTASTISKE & SPRUDLENDE CAPE TOWN

 – gennemført luksus eller ”hip og trendy”?

Oplev en af verdens smukkest beliggende storbyer i stil! Gør hotellet til en 
del af oplevelsen og bo på et af Cape Town nyeste luksushoteller – det hippe 
og trendy ”15 On Orange ” eller det overdådige ”One&Only”.

One&Only Cape Town er en destination i sig selv! Dette overdådige luk-
susresort ligger som en lille ø midt i Vitoria & Alfred Waterfront med udsigt til 
Table Mountain, og er designet som en hyldest til byens kunst, kultur, vin og 
ånd - i en stil der smagfuldt blander det moderne vesten med det autentiske 
Sydafrika. 
Resortet er også en gourmet-oplevelse i særklasse. Det ligger nemlig lokaler 
til en filial af den japanske stjernekok Nobuyuki ”Nobu” Matsuhisas restau-
ranter, der har høstet Michelin-stjerner verden over. Nobu Cape Town er den 
første i Afrika.  På den eksklusive vinbar ”Wine Loft”, der har en af kontinen-
tets mest varierede vinsamlinger, kan man forkæle sig selv med sjældne år-
gangsvine fra de bedste vingårde i området og smage på endnu ukendte 
vine fra hele Sydafrika. Udover disse to ikoner byder ”One&Only” også på 
den nyåbnede restaurant Reuben’s, som en af Sydafrikas bedste kokke står 
bag; den trendy Vista Bar, der sammen med en fantastisk udsigt byder på 
High Tea om dagen og eksotiske cocktails om aftenen; og konditoriet Patis-
serie med søde delikatesser af højeste international kvalitet. 
På sin egen lille ø finder man One&Only Spa, der byder på alt indenfor mas-
sageterapi,  spa- og skønhedsbehandlinger. Det er uden sammenligning 
den mest omfattende spa i Cape Town.
Resortet har mange flere faciliteter og fristelser, men vi nøjes med her til 
sidst at nævne det fantastiske poolområde med stor ”free form ” swimming-
pool, palmer og skønt terrasseområde. 
Der er i alt 131 værelser – 91 værelser og suiter i den 7-etagers Marine Rise, 
og 40 Island Suites der ligger på deres egen ø ned til vandet og poolen. Alle 
værelser og suiter er stilfuldt møblerede, holdt i varme jordfarver, og har 
balkon eller terrasse – og selvfølgelig alle moderne faciliteter med lidt ekstra 
som f.eks. 42” fladskærms tv, surround sound audiosystem og gratis interne-
tadgang. Og på et hotel af denne klasse er der selvfølgelig også 24 timers 
personlig butlerservice. Velkommen til One&Only Cape Town!

Til dem der booker i god tid, kan vi tilbyde specialpriser på dette enestå-
ende resort, og nedenstående finder I et par forslag til det ultimative ophold 
i Cape Town – om man så vil bæres på hænder og fødder, eller nyde friheden 
og køre drømmebilen. 

One&Only Cape Town – med drømmebilen
* VIP velkomst i Cape Town International Airport
* 5 dages billeje, Audi A3 Convertible eller lignende
* 4 nætter på One&Only Cape Town i Marine Rise Room, inkl. morgenmad
Specialpris 1.november – 19.december 2010, kr. 9.395,- pr. person i delt 
dobbeltværelse

One&Only Cape Town – med privat guide
* VIP velkomst i Cape Town International Airport
* Privat lufthavnstransfers i luksusbil t/r
* 4 nætter på One&Only Cape Town i Marine Rise Room, inkl. morgenmad
* Privat heldagstur til Cape Peninsula med Cape of Good Hope, pingvin-
   kolonien ved Boulders Beach m.m.
* Privat heldagstur i Vinlandet med vinsmagning, besøg i vinkælder m.m.
4.januar – 31.marts 2011 kr. 9.595,- pr. person i delt dobbeltværelse
1.april – 30.september 2011 kr. 8.760,- pr. person i delt dobbeltværelse

15 On Orange er Cape Town’s nye trendy hotel – det er sofistikeret luksus 
med en dekor, der er præget af stærke klare farver og marmor, og er svær at 
beskrive med andre ord end ”hip”. Hotellet ligger i det mondæne område 
Gardens ved foden af Table Mountain, tæt på Nationalmuseet, Parlaments-
bygningen, Company Gardens og Long Street med dens mange butikker og 
restauranter, mens pulserende Victoria & Alfred Waterfront ligger kun få mi-
nutters kørsel derfra. Vil man slappe af efter en hektisk dag i storbyen, kan 
man nyde udsigten til Table Mountain fra hotellets pool-terrasse. 
Man behøver ikke forlade hotellet for at finde en god restaurant. Restaurant 
Savour byder sine gæster på menuer med inspiration fra hele verden og ”et 
moderne twist”, og i den højloftede Atrium Lounge serveres internationale 
retter med et sydafrikansk touch. Efter middag kan man tage et spil billard i 
Judges Lounge, en kaffe i Cinnamon Coffee Shop eller en cocktail i den im-
ponerende Murano Bar, der med 360 graders udsigt til Table Mountain, Lion’s 
Head, Signal Hill og byen – samt et ”gardin” af 20.000 murano glaskrystalkug-
ler – skal opleves! 
Også Suntra Spa er lidt for sig, og tilbyder bl.a. det unikke arabiske renselses-
ritual, Rasul – en oplevelse man ikke må gå glip af! 
15 On Orange har 129 værelser og suiter, der har alle moderne faciliteter, og 
holder selvfølgelig hotellets sofistikerede og trendy stil.

* Velkomst i Cape Town International Airport
* Lufthavnstransfers t/r
* 4 nætter på 15 On Orange, deluxe værelse inkl. morgenmad
* Heldagstur til Cape Peninsula med Cape of Good Hope, pingvinkolonien 
   ved Boulders Beach m.m.
* Heldagstur i Vinlandet med vinsmagning, besøg i vinkælder m.m.
1.november 2010 – 31.januar 2011 kr. 5.560,- pr. person i delt dbl.værelse 
1.februar – 30.april 2011 kr. 6.235,- pr. person i delt dbl.værelse
1.maj – 30.september 2011 kr. 5.600,- pr. person i delt dbl.værelse

LUKSUS I CAPE TOWN & ROMANTIK I BUSHEN
Kombinér jeres ophold i Cape Town med fem uforglemmelige safaridage på 
Kwafubesi Tented Safari Camp i Mabula Private Game Reserve. 

One&Only Cape Town med drømmebilen & Kwafubesi
* 4 nætters ophold på One&Only med 5 dages billeje
* Transport fra Johannesburg International Airport til Kwafubesi t/r
* 4 nætter på Kwafubesi Tented Safari Camp, inkl. helpension
* Daglige safariaktiviteter
Specialpris 1.november – 19.december 2010, kr. 15.545,- pr. person i delt 
dobbeltværelse

One&Only Cape Town med privat guide & Kwafubesi
* 4 nætters ophold på One&Only med privat guidede udflugter
* Transport fra Johannesburg International Airport til Kwafubesi t/r
* 4 nætter på Kwafubesi Tented Safari Camp, inkl. helpension
* Daglige safariaktiviteter
4.januar – 31.marts 2011 kr. 15.745,- pr. person i delt dbl.værelse
1.april – 30.september 2011 kr. 14.910,- pr. person i delt dbl.værelse

15 On Orange & Kwafubesi
* 4 nætters ophold på 15 On Orange som ovenstående
* Transport fra Johannesburg International Airport til Kwafubesi t/r
* 4 nætter på Kwafubesi Tented Safari Camp, inkl. helpension
* Daglige safariaktiviteter
1.november 2010 – 31.januar 2011 kr. 11.710,-
1.februar – 30.april 2011 kr. 12.385,-
1.maj – 30.september 2011 kr. 11.750,-
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RUNDREJSER I EGEN BILSydafrika er fremragende til rundrejser i egen bil, og mange 
foretrækker at opleve landet i eget tempo. Skiltningen er god, 
og vejene er generelt i ordentlig stand – dog er vejene ud til 

vildtreservaterne lidt ”krævende”. Vores lokale agent byder jer 
velkommen i lufthavnen, og I får udleveret udførlig 

kørselsvejledning. Det anbefales, at følge denne vejledning og 
at køre i dagslys, især da mange steder mangler ordentlig belysning. 
Husk at der er venstre kørsel i Sydafrika. Vi anbefaler automatgear.

Nedenstående fi nder I et par eksempler på kør-selv-ruter, 
som kan sættes sammen til ture på 14 dage/13 nætter og 

20 dage/19 nætter. Overnatninger er på turistklasse hoteller, 
men I kan selvfølgelig frit vælge, hvordan jeres rejse skal 

sættes sammen. Kontakt os for udførligt program, 
eller for andre ruter, hoteller m.m.   

GARDEN ROUTE & SAFARI  – for hele familien

Vi har sammensat den perfekte familieferie i Sydafrika. Masser af oplevelser 
for både børn og voksne, tid til afslapning samt gode turistklasse hoteller 
med bl.a. swimmingpool og værelser/lejligheder/hytter med plads til to 
voksne og to børn under 16 år. Og hele rejsen foregår i malariafri områder. 
Rundrejsen inkluderer udlejningsbil, men vi har også lagt guidede udfl ugter 
ind, så I får mest ud af oplevelserne. I Kariega Private Game Reserve er safa-
riture i åben jeep inkluderet – og børn i alle aldre er velkomne (under 6 år 
efter aftale med rangeren). 

Dag 1: Velkomst i Cape Town lufthavn. I får kørselsvejledning, vouchers m.m. 
og bliver fulgt til AVIS, hvor jeres udlejningsbil venter. Herefter kører I til Cape 
Town, hvor I bor i en toværelses lejlighed med central beliggenhed
Dag 2: Halvdags byrundtur med Table Mountain
Dag 3: Heldagstur til Cape Peninsula; Cape of Good Hope, pingvinkolonien 
ved Simon’s Town m.m.
Dag 4: Dagen er til fri disposition. Kør f.eks. til Spier Winery & Hotel i Stellen-
bosch, hvor der er både vinsmagning, ponyridning samt et ørne- og gepard 
projekt
Dag 5: I kører til Oudtshoorn, hvor I har to overnatninger 
Dag 6: Besøg i Cango Caves, Cango Wildlife Ranch og en strudsefarm
Dag 7: I fortsætter til Knysna, hvor I har to overnatninger
Dag 8: Cruise på Knysna Lagoon med besøg i Featherbed Nature Reserve
Dag 9: Sidste stop på Garden Route er Port Elizabeth, hvor I overnatter på et 
hotel nær stranden
Dag 10: Der er omkring 2 timers kørsel til Kariega Private Game Reserve, 
hvor der venter storslåede safarioplevelser de næste tre dage. Hver dag er 
der safari i åben jeep og cruise på fl oden, og I kan desuden gratis leje kanoer 
og mountainbikes
Dag 13: I kører retur til Port Elizabeth, hvor I afl everer bilen i lufthavnen

Priseksempel for april 2011:
Pr. voksen kr. 18.905,-
Pr. barn 12-16 år kr. 10.685,-
Pr. barn 2-11 år kr. 5.280,-
Alle overnatninger i familieværelser/lejlighed/hytte med plads til to voksne 
og to børn u/16 år. Morgenmad inkluderet alle dage. 
Nedenstående hoteller kan erstattes af andre hoteller af samme standard.

Alt dette er inkluderet:
* Vekomst i Cape Town lufthavn
* AVIS billeje 13 dage, VW Polo Hatch eller lignende med automatgear og 
   maksimum dækning
* 4 nætter på Mandela Rhodes Place, 2-værelses lejlighed
* Halvdagstur, Cape Town og Table Mountain
* Heldagstur, Cape Peninsula
* 2 nætter på Protea Hotel Riempie Estate
* Entré til Cango Caves, Cango Wildlife Ranch og strudsefarm
* 2 nætter på Knysna Log-Inn
* Cruise på Knysna Lagoon og Featherbed Eco-tur inkl. frokost
* 1 nat på Garden Court King’s Beach
* 3 nætter på Kariega Main Lodge, 2- eller 3-værelses hytte, inkl. helpension  
   og safariaktiviteter

”THE HOLLOW’S SPECIAL”
  - Cape Town, Garden Route & Krüger Nationalpark
“The Hollows” er en række rigtig hyggelige turistklasse hoteller i Sydafrika, 
hvor man virkelig får noget for pengene - og bor man på tre af deres hotel-
ler, får man en god rabat. Denne rundrejse inkluderer tre af de bedste Hol-
low-hoteller: Cape Town Hollow, et boutique hotel med central beliggenhed 
i Cape Town; Knysna Hollow Country Estate, dejligt ”landsted” i Knysna; og 
Hippo Hollow Country Estate beliggende ned til Sabie River i Hazyview. 
På denne rundrejse har I 3 dage i Cape Town til at tage på udfl ugter, 4 dage 
med egen bil på Garden Route og til slut 3 dage i Hazyview med safari i Krü-
ger Nationalpark. Det er naturligvis muligt at forlænge opholdene – eller må-
ske slutte ferien med et ophold på en privat safarilodge i Sabi Sand eller Tim-
bavati Game Reserve. Læs mere om ”Hollow-hotellerne” i vores brochure.

Dag 1: Velkomst i Cape Town International Airport og transfer til Cape Town 
Hollow
Dag 2: Guidet heldagstur til Cape Peninsula, Cape of Good Hope, pingvinko-
lonien ved Simon’s Town m.m.
Dag 3: Dagen er til fri disposition
Dag 4: Bilen leveres på hotellet og I kører til Hermanus, der er et af verdens 
bedste ”Whale Watching”-steder. (Udenfor hvalsæsonen kan denne overnat-
ning erstattes af en nat i f.eks. Vinlandet)
Dag 5: I kører videre til Oudtshoorn, hvor I kan besøge Cango Caves, dykke 
med krokodiller på Cango Wildlife Ranch eller måske besøge en strudse-
farm
Dag 6: Turen på Garden Route ender i Knysna, hvor I har to dage til at opleve 
de mange attraktioner i området
Dag 7: Dagen er fri til f.eks. et besøg i Monkeyland Primate Sanctuary, 
Tenikwa Wildlife Awareness Centre eller et østers-cruise på Knysna Lagoon 
Dag 8: I kører det sidste stykke til Port Elizabeth, hvor bilen afl everes i luft-
havnen. Herfra fl yver I via Johannesburg til Nelspruit/KMIA, hvor I bliver 
mødt af vores agent og kørt til Hippo Hollow Country Estate
Dag 9: Krüger Nationalpark, heldagssafari med guide og åben jeep
Dag 10: Dagen er til fri disposition, hvor I f.eks. kan tage en tur på Panorama-
ruten, komme tæt på elefanterne i Elephant Whispers eller tage på Walking 
Safari i Krüger Nationalpark
Dag 11: I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen

Rundrejsen inkluderer:
* Velkomst i Cape Town og transfer til hotellet
* 3 nætter på Cape Town Hollow
* Heldagstur, Cape Peninsula
* 5 dages billeje, AVIS grp. D med automatgear, Maximum Cover
* 1 nat på Auberge Burgundy i Hermanus
* 1 nat på De Opstal Country Lodge i Oudtshoorn
* 2 nætter på Knysna Hollow Country Estate
* Transfer KMIA – hotel t/r
* 3 nætter på Hippo Hollow Country Estate I Hazyview
* Heldagstur, Krüger Nationalpark

Alle overnatninger i standardværelse inkl. morgenmad
Priser pr. person i delt dobbeltværelse:
2.januar – 31.marts 2011 kr. 8.640,-
1.april – 30,april 2011 kr. 8.290,-
1.maj – 31.august 2011 kr. 7.335,-
1.september – 30.september 2011 kr. 8.290,- 
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GARDEN ROUTE & SAFARI DELUXE - for livsnydere 

Vinlandet, Garden Route og Big 5 Safari – en fantastisk rejse med gourmet i 
verdensklasse, historisk atmosfære, luksus og afrikansk stemning. 
Sydafrika er kendt for sine fantastiske hoteller og safarilodges, og denne 11-
dages rejse byder på tre af slagsen. Steenberg Hotel & Winery i Constantia; 
Hog Hollow Country Lodge nær Plettenberg Bay; og Kariega River Lodge 
beliggende i et malariafrit vildtreservat nær Kenton-On-Sea i Eastern Cape. 

Dag 1-4: Rejsen starter i Cape Town lufthavn, hvor I bliver budt velkommen 
af vores lokale agent og får udleveret kørselsvejledning, vouchers m.m. Her-
efter henter I jeres udlejningsbil og kører mod Sydafrikas Vinland – nærmere 
bestemt Constantia. Her har I tre overnatninger på den smukke historiske 
Cape Dutch-vingård, Steenberg Hotel & Winery. Vingården kan dateres 
tilbage til 1685, og boutique hotellet byder sine gæster på både golf, spa, 
vinsmagning samt gourmet middage og egne vine i den prisbelønnede re-
staurant, Catharina’s. 

Dag 5-7: Efter tre dage blandt vinmarkerne går turen videre ad Garden 
Route til den fashionable kystby Plettenberg Bay. Ikke langt herfra ligger én 
af Garden Route’s perler – Hog Hollow Country Lodge. En fantastisk lodge 
med en stemningsfuld landlig atmosfære iblandet afslappet luksus ned til 
mindste detalje. Fra Hog Hollow Country Lodge kan man opleve mange 
af Garden Route’s seværdigheder – heriblandt den hyggelige by Knysna og 
Knysna Lagoon, Tsitsikamma Forest, Monkeyland Monkey Sanctuary, Birds 
of Eden Sanctuary og The Crags Elephant sanctuary – og der er mulighed for 
vandreture og hval- og delfincruises. 

Dag 8-10: Fra Hog Hollow Country Lodge fortsætter I til Kariega Private 
Game Reserve, hvor I skal bo på den femstjernede safarilodge, River Lodge. 
Lodgen ligger helt ud til Bushman River i det 9000 ha store reservat, der er 
hjem for The Big Five og mange andre af Sydafrikas fantastiske dyr og fugle. 
Hver dag kommer I på safari i åben jeep både morgen og eftermiddag, og 
midt på dagen kan I slappe af ved poolen eller på jeres egen veranda med 
udsigt til floden. 

Dag 11: Efter tre uforglemmelige dage i den sydafrikanske bush kører I retur 
til Port Elizabeth lufthavn, hvor I afleverer bilen og flyver hjem mod Dan-
mark – eller måske videre til en andet sted i Sydafrika. 

Pris pr. person i delt dbl.værelse fra kr. 10.725,-  (1.maj – 1.september 2011)
OBS: Hog Hollow Country Lodge er lukket i juni. 

Prisen inkluderer:
* 11 dages AVIS-billeje, Honda Jazz CVT eller lignende med automatgear
   og aircondition samt Maximum-dækning
* 4 nætter på Steenberg Hotel, standard Luxury Room, inkl. morgenmad
   gratis shuttlebus til Victoria & Alfred Waterfront, gratis transport til 
   restauranter indenfor 5 km samt en vinsmagning i Steenberg Winery 
   Tasting Room
* 3 nætter på Hog Hollow Country Lodge, Suite, inkl. morgenmad
* 3 nætter på Kariega River Lodge, Luxury Suite, inkl. helpension, udvalgte              
   drikkevarer samt morgen- og eftermiddagssafari i åben jeep og båd- og 
   fisketure.

Forlæng turen med en afstikker til det fantastiske Grootbos Private Nature 
Reserve, hvor der lægges vægt på naturoplevelser til lands og til vands.
 Dette kan især anbefales i hvalsæsonen, juli-november!

Opholdet inkluderer velkomstdrink, morgenmadsbuffet med ”Full English 
Breakfast”-menu, let frokost og fem-retters gourmet middag. Guidet rid-
ning, guidede vandreture med vægt på Fynbos-planter og Milkwood-træer, 
guidede udflugter til Walker Bay Nature Reserve med landbaseret Whale 
Watching (juni – december) og guidede ture med vægt på fuglelivet.

2 overnatninger på Garden Lodge, Classic Suite 
1.maj – 31.juni 2011, pris pr. person kr. 2.705,-
1.juli – 30.september 2011, pris pr. person kr. 4.770,-
Priserne inkluderer to dages ekstra billeje. 
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En spændende tur med safari og vandreture med vægt på Sydafrikas fanta-
stiske fugleliv. Turen starter i Johannesburg og går videre til Long Tom Pass, 
Hazyview og Krüger i den sydafrikanske Lowveld. I har jeres egen fugle-
guide med over 10 års erfaring. 

Dag 1: Ankomst til Peermont Metcourt Hotel, hvor I mødes med guiden. 
I får en briefi ng om turen og slutter aftenen med middag på hotellet. 
Dag 2: Efter en tidlig morgenmad kører I fra Johannesburg via Witbank Na-
ture Reserve og Dullstroom til Long Tom Pass. Undervejs er der stop for at 
se efter fugle og andre dyr, der holder til i disse områder. Hen på eftermid-
dagen ankommer I til jeres hotel, Misty Mountain Inn. Misty Mountain er 
beskyttet område pga. de blå svaler, der har ynglet her i årevis. 
Dag 3: Tidlig vandretur med guiden efterfulgt af morgenmad. Herefter fort-
sætter I via Sabie til Hazyview og jeres hotel de næste tre dage, det hyg-
gelige Gecko Lodge, der ligger omgivet af en frodig eksotisk have og skov i 
Sabie River Valley. Ved 14-tiden er der safari i Krüger Nationalpark. 
Dag 4: Tidlig morgenvækning og klar til afgang i den åbne jeep. Hele dagen 
går med safari i Krüger - picnicmorgenmad er medbragt og der gøres stop 
til frokost. Kl. 16 kører I til Gecko Lodge og mødes senere til middag.
Dag 5: Tidlig morgen vandretur i området omkringGecko Lodge. Efter mor-
genmad tager I til Sabi River Sun eller Casa do Sol, hvor I har mulighed for at 
se fugle, I endnu ikke er stødt på. 
Dag 6: Dagen er fri til f.eks. en morgensafari eller ”bush walk” i Krüger, inden 
I bliver kørt til lufthavnen i Nelspruit. 

Priser pr. person:
v/2 personer i delt dbl.værelse kr. 10.675,-
v/4 personer i delt dbl.værelse kr.   6.840,-
v/6 personer i delt dbl.værelse kr.   5.510,-
v/8 personer i delt dbl.værelse kr.   4.870,-

Prisen inkluderer:
* Al transport som beskrevet
* Privat engelsktalende fugleguide 
* Bog om Afrikas fugle (én pr. par)
* 1 nat på Peermont Metcourt Hotel
* 1 nat på Misty Mountain Inn
* 3 nætter på Gecko Lodge
* 5 x morgenmad og 4 x middag
* Eftermiddagssafari i åben jeep
* Heldagssafari i åben jeep
* To guidede fugle-vandreture
* Parkskatter

På denne tur har I chance for at se mange af de 58 endemiske, nær-ende-
miske og yngle-endemiske fugle, der fi ndes i denne del af Sydafrika, bl.a 
Knysna Turaco, Jackal Buzzard, Southern Bald Ibis, Cape Vulture, Ant-eating 
Chat, Pied Starling og Gurney’s Sugarbird. Talrige rovfugle ses i Krüger Nati-
onalpark (især om sommeren, december - februar), heriblandt African Hawk 
Eagle, Martial Eagle, Tawny Eagle, African Fish Eagle og Bateleur. Også fl ere 
af de fem gribbearter kan I møde og hvis I er heldige en eller fl ere af de tre 
sjældne og truede traner i Krüger. 

Vi har også en tur på 10 dage, der ydermere inkluderer det nordlige Dra-
kensberg og 4 nætter inde i selve Krüger Nationalpark fra nord til syd. Forhør 
venligst nærmere - også hvis vi skal skræddersy jeres egen ”fugle safari”.

”SPECIAL INTEREST”
Har I specielle interesser I gerne vil lægge vægt på, når I skal på ferie? I går måske rundt med en lille ornitolog 

eller sommelier i maven.  Eller måske kan I ikke undvære golf og drømmer om tee-off  på nogle af Sydafrikas verdensberømte baner. 
Vi kan arrangere jeres rejse, så den passer præcist med jeres interesser - om I vil være på egen hånd eller have en specialist-guide med.

LOWVELD & KRÜGER – fugle og natur
En unik og eksklusiv 14-dages golf- og safarirundrejse! Spil på nogle af ver-
dens bedste  golfbaner og tag med på Big Five-safari i Krüger Nationalpark. 
Med på hele rejsen har I jeres egen profesionelle guide og golfeskpert, Paul 
Silcock. 

Dag 1: Ankomst til Johannesburg lufthavn, hvor I bliver mødt af jeres pri-
vate guide og golfekspert, Paul Silcock. Herefter går turen via Middelburg, 
Witbank, Belfast og Nelspruit til jeres hotel, Buhala Country Lodge, der lig-
ger ved Krüger Nationalpark’s sydlige grænse med udsigt over Crocodile 
River. 
Dag 2: Tidlig morgenmad og afgang til den prestigefyldte country club, 
Leopard Creek Country Club. Golfbanen her er designet af Gary Player og 
Phil Jacobs, og lægger græs til Alfred Dunhill-mesterskabet. 
Dag 3: I forlader Buhala og kører ca. 2 timer til Hazyview. Resten af dagen 
er til fri til afslapning eller alternativt en safari i Krüger Nationalpark. Over-
natning på Sabi River Sun.
Dag 4: Golf på resortets golfbane, designet af Golf Data. 
Dag 5: Safari i Krüger Nationalpark. Jeres hjem for de næste par dage er et 
Guest House i nationalparken, og middagen tilberedes af jeres egen kok. 
Dag 6: Morgensafari efterfulgt af brunch i jeres camp og tid til afslapning. 
Om eftermiddagen igen safari. 
Dag 7: Endnu en dag med spændende safarioplevelser i Krüger.
Dag 8: Morgenmad i campen hvorefter turen går mod Phalaborwa og Hans 
Merensky Golf Resort, hvor I har to overnatninger. Efter frokost er det tid til 
en runde på golfbanen designet af Robert Grimsdell. Golfbanen grænser op 
til Krüger Nationalpark, og det er ikke usædvanigt at møde et par af parkens 
beboere på greenen.
Dag 9: Golf på Hans Merensky Country Club.
Dag 10: Turen går i dag til Entabeni Safari Conservancy, hvor I skal bo på 
Legends Golf & Safari Resort. Om eftermiddagen kan I besøge deres Wild-
life Centre, der har et avlsprojekt for bøfl er og sabelantiloper samt et projekt 
med hvide løver. 
Dag 11: Golf på Legends! 18 huller designet af 18 golfl egender - heriblandt 
Thomas Bjørn. Efter 18.hul er der mulighed for at prøve det 19. - hvilket 
kræver en tur i helikopter (ikke inkluderet).
Dag 12: Turen går til det berømte Sun City og The Cascades Hotel. Resten af 
dagen er fri at opleve Sun City og det magiske Lost City-kompleks. 
Dag 13: I dag er der golf på Sydafrikas nok mest berømte golfbane - Million 
Dollar Classic siger det hele! Gary Players mesterværk.
Dag 14: En uforglemmelig rundrejse med golf og safari i verdensklasse er 
slut, og I bliver kørt til lufthavnen, hvor I siger farvel til jeres guide. 

Pris pr. person v/4 personer i delt dbl.værelse kr.   39.475,-
Pris pr. person v/6 personer i delt dbl.værelse kr.   33.085,-
Pris pr. person v/8 personer i delt dbl.værelse kr.   29.900,-

Prisen inkluderer:
* Al transport som beskrevet
* Privat engelsktalende golfguide 
* 13 overnatninger som beskrevet
* Golf som beskrevet inkl. leje af caddie, golfbil og green fees
* 12 x morgenmad og 3 x middag
* Safari og parkskatter i Krüger Nationalpark
* En fl aske vin pr. person/dag under opholdet i Krüger Nationalpark 

PIN HIGH – golfsafari
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