
Eksklusiv safari
og ferieoplevelser 
i Sydafrika



Velkommen til 
Mpala Safari Lodge
 

”Velkommen til vores sydafrikanske paradis.
Et paradis, som vi gerne deler med forventningsfulde gæster.

Vores lodge ligger ved Olifants River, på kanten af Kruger National Park. 
Her byggede vi i 2001 et drømmested, der siden har tiltrukket mange 
ferie- og forretningsgæster fra Skandinavien. Vores mål er at forkæle 
gæsterne med ægte safarioplevelser og  spændende sydafrikansk kultur i 
trygge og eksklusive omgivelser.

Udover den eksklusive lodge får I en storslået naturoplevelse med ene-
stående chancer for at opleve Afrikas dyreliv på tætteste hold. Hvad ellers 
kan I forvente, når I bor på grænsen til en af verdens fl otteste nationalparker. 

Hvis I deltager i vores populære safarier, er der mulighed for at opleve 
”The Big Five” – elefant, næsehorn, leopard, løve og bøffel – og alle de 
mange andre spændende afrikanske dyr. Et ophold på Mpala vil I kort 
sagt huske længe efter I er kommet hjem.

På gensyn
Helle og Per Grunert



Mpala Safari Lodge ligger i Limpopo-provinsen 
i det nordøstlige Sydafrika på kanten af det 
verdensberømte naturreservat Kruger National 
Park. Kruger, der har et areal på størrelse med 
Jylland, er blandt verdens største naturreservater.

Det smukke landskab med afrikas fascinerende 
dyreliv omkranser bogstaveligt talt Mpala Safari 
Lodge. Her kan du virkelig opleve den farvestrå-
lende rigdom af dyr, fugle, natur og kultur. 

MPALA er den lokale Sotho-stammes navn for 
den kønne antilope impala og det er også navnet 
på den dansk ejede Mpala Safari Lodge.
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” På Mpala Safari Lodge 

forener vi på elegant vis 

luksuriøse omgivelser 

med det vilde Afrika”

Luksuriøse 
og enestående 
omgivelser
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Mpala Safari Lodge er først og fremmest udsprunget af to 

menneskers drøm om et Sydafrikansk paradis. Lodgen er tegnet 

i tæt samarbejde med lokale arkitekter og forener på bedste vis 

afrikanske byggetraditioner med danske krav til høj komfort og 

eksklusiv indretning.

Main House udstråler den eksklusivitet og atmosfære, 

der karakteriserer hele Mpala Safari Lodge. Der er højt til loftet 

og midt i rummet stråler en stor lysekrone majestætisk ved siden 

af træstammen, der med et elegant rustikt præg understøtter 

taget. Main House danner rammen om hyggelige middage og 

fredfyldte morgenmåltider på terrassen med udsigt over fl oden.

Det er også her du kan slappe af med en drink i loungen mens 

ilden knitrer i pejsen, eller du kan læne dig tilbage i zebrastuen 

med en god bog, som du har fundet i biblioteket.

I souvenir shoppen kan du fi nde afrikansk kunsthåndværk og 

smykker, Mpalas kollektion af safaribeklædning som kakiskjorter, 

fl eecetrøjer, hatte og kasketter, samt daglige fornødenheder 

som f.eks. solcreme, myggebalsam, personlig hygiejne, fi lm og 

batterier m.m.
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Her bor du komfortabelt 
midt i det afrikanske eventyr
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På Mpala bor du i store og komfortable dobbeltværelser. 

Alle værelser har privat bad og toilet, loftsvifte, aircondition, telefon og panoramavinduer. Et stort myggenet danner en romantisk 

himmelseng og giver rummet en hyggelig atmosfære. Der er tre ens gæstehuse hver med 2 dobbeltværelser og veranda med udsigt til fl oden. 

Indretningen er luksuriøs og stilfuld. 

Gæstehusene, der er forskelligt placeret i Mpalas store park, giver dig mulighed for at vælge den komfort du ønsker. 

Det ene hus ligger tæt ved hovedhus og swimmingpool og er perfekt, hvis du foretrækker at have det hele lige ved hånden. De to andre huse 

ligger lidt mere diskret. Uanset hvor du bor, vil du ikke føle dig forstyrret af stor aktivitet, netop fordi antallet af gæster på Mpala Safari 

Lodge er eksklusivt begrænset til 12 på samme tid.
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Vores dygtige kokke tilbereder overdådige og velsmagende 

måltider - ofte udendørs i Bomaen eller på ægte safarimanér 

i bushen i store jerngryder over åben ild. At spise ude er 

storslået safari romantik. Mens du nyder en forfriskning, 

introducerer kokken aftenens menu. Oven over jer, er Afrikas 

nattehimmel kulsort med millioner af klare stjerner og ikke 

så sjældent et fi nt stjerneskud. 

Ofte fi nder I vildt på menuen, når kokken f.eks. har lækkert 

kød fra impalaen på grillen. Uovertruffent sydafrikansk 

oksekød eller friskfangede fi sk er også ”hverdagskost” på 

Mpala Safari Lodge. 

Mpala Safari Logde er også 

en kulinarisk 
oplevelse

Ethvert måltid på 

Mpala Safari Lodge 

bliver til et 

kulinarisk eventyr.
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Grøntsagerne vi bruger, dyrker vi selv – økologisk naturligvis.  

I køkkenhaven, under den varme sol, vokser grøntsagerne sig 

store og lækre - hvilket elefanterne også har fundet ud af, så 

ind i mellem tager de for sig af retterne på ”ta’ selv basis”. 

Til maden kan man vælge udsøgte Sydafrikanske vine fra 

Mpalas vinkælder. Med vores store interesse for - og viden 

om - de lokale vine, har vi gennem årene opbygget en 

velassorteret vinkælder. En interessant, vinøs oplevelse løfter 

middagen til en intens kulinarisk oplevelse.

Til de mange udfl ugter, pakker kokken en lækker picnickurv 

og der dækkes op til frokosten med dug på bordet under 

skyggefulde trækroner. Har I behov for en særlig diæt tager 

Mpalas køkken højde for det.

”Vores vinkælder er helt speciel 

– og menuen er autentisk sydafrikansk 

tilpasset skandinaviske ganer”



Et ophold på Mpala Safari Lodge åbner mulighed for et væld af 

alsidige og anderledes events og udfl ugter i særklasse. Her er 

tale om eksklusive indtryk, med vægten lagt på de overvældende 

naturoplevelser, der begynder lige uden for døren. 

Mpala Safari Lodge er beliggende ved fl oden Olifants River i 

naturreservatet Great Kruger National Park i Limpopo provinsen 

– en af Sydafrikas sande perler.

Mpala ejer et større safari område, der er eksklusivt forbeholdt 

for Mpalas gæster – og for alle dyrene. Mpalas del af Great 

Kruger National Park har særdeles gode drikkevandsmuligheder 

for dyrene, som derfor søger hertil. 

På Mpala Safari Lodge er du fri for at fl okkes med mange andre 

turister om de gode pladser. Med et maksimum på 12 gæster, 

er der kun de gode pladser på Mpala og på udfl ugterne.

På udfl ugterne ledsages små grupper på op til 6-7 gæster af 

en af vores kompetente og professionelle rangers. Han er hele 

tiden inden for din rækkevidde. Det giver stor tryghed og alle kan 

høre, hvad han fortæller. Vore erfarne rangers sørger for de store 

oplevelser og ikke mindst den høje sikkerhed.

Når du tager et 1- eller 2 ugers ophold på Mpala Safari Lodge 

behøver du ikke være bange for at kede dig. Der er udfl ugter hver 

dag – planlagt som en lille rundrejse i sig selv. Hver dag byder 

på nye oplevelser med natur, kultur og safari. 

På de følgende sider kan du læse mere om Mpalas mange 

events og udfl ugter. Det meste er inkluderet i prisen, når 

du er gæst på Mpala Safari Lodge. Der tages forbehold for 

ændringer i programmet.

Alsidige og anderledes 

i særklasse
events og udfl ugter 
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Traditionel Sotho Stammedans
Imponerende afrikansk folklore og kulturarv

Hver uge optræder den lokale Sotho stamme med traditionelle sange og danse, iført originale festklædedragter.

Idéen til dette fi k vi, da vi hørte, at de traditionelle skikke er ved at gå i glemmebogen. Vi kontaktede den lokale høvding og spurgte, om 

stammen var med på ideen. Det var de og i fællesskab fi k vi etableret Mpala Vuyimbeleri Dansers.

De unge kunne ikke deres egne danse, deres forældre kendte dem heller ikke så godt, så vi måtte have bedsteforældrene til at undervise.

PRIS INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED CA. ½ TIME  TIDSPUNKT MANDAG EFTERMIDDAG

KRAV ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT FOREGÅR PÅ MPALA SAFARI LODGE
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Bush walk
På Bush Walk vandrer man til fods i naturen, ledsaget af Mpalas erfarne og bevæbnede guide.

Det er en let, men også spændende tur, hvor guiden fortæller om de mange ting, I møder undervejs. Du hører om dyrenes levevis og hvordan 

mennesker kan overleve i bushen, hvordan man fi nder vand og lærer de rigtige fødekilder at kende. Du lærer hvilke planter der er nyttige som 

medicin, og hvilke man skal passe på, fordi de er giftige. 

Det er fantastisk at opleve, hvordan den trænede guide opdager små spor i terrænet, som vi andre ikke ser, før han udpeger dem for os. Det 

kan være en knækket gren, spor i sandet eller dyrenes efterladenskaber, der fortæller både hvilket dyr og hvornår, det har været her.

PRIS INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED 1-2 TIMER  TIDSPUNKT TIRSDAG MORGEN  

KRAV ALLE, UNDTAGEN SVÆRT GANGBESVÆREDE KAN DELTAGE  TRANSPORT TIL FODS I TERRÆNET



Safari i det naturskønne Hope
Dette er en dag, der byder på safarioplevelser ud over det sædvanlige. 

En tidlig eftermiddag, når den brændende middagssol er aftaget, går turen til det nærliggende og meget smukke Hopereservat. 

På Hope er der ikke en fast bestand af løve, elefant og bøffel. Det giver mulighed for, at vi kan køre game drive på noget så usædvanligt som 

4-hjulet motorcykel 4W. Hver person over 16 år (12-16 årige på eget ansvar) får sin egen 4W, der er uden gear og meget let at køre. 

Der køres langsomt og forsigtigt ad snoede stier gennem bushen, hvor der er chance for at møde giraffer, der nysgerrigt bliver stående og 

betragter os. Undervejs stopper vi op, så vi kan nyde en forfriskning og betragte det smukke landskab og det rige fugleliv i området.

Hvis du foretrækker at køre i den åbne safaribil i stedet for, arrangerer vi naturligvis det. 

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: CA. 2 TIMER  TIDSPUNKT: TIRSDAG EFTERMIDDAG  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: 4X4W MOTORCYKLER OG ÅBEN SAFARIBIL
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Middag i bushen
Når det bliver aften på Hope er der dækket op til middag i bushen under et 1.600 år gammelt baobab træ. 

Der er dug og levende lys på bordet i rigtig ”Karen Blixen” stil. Kokken tilbereder maden i store jerngryder over åben ild på gammeldags 

safari måde. Mpala byder naturligvis på champagne, for som Karen Blixen sagde: ”safari uden champagne er ikke safari, blot en oplevelse”.

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: CA. 2 TIMER TIDSPUNKT: TIRSDAG AFTEN  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: ÅBEN SAFARIBIL OG MINIBUS



Besøg på Diphuti Landsbyskole og en ekstra oplevelse
Da vi opdagede, at den nærliggende landsbyskole Diphuti med 800 elever havde hårdt brug for klasseværelser, besluttede vi, 
at lade en del af overskuddet fra driften af Mpala gå til denne sag. Der var kun 8 klasseværelser til alle disse børn!

Som en slags tak for lån af det prægtige Sydafrika synes det kun na-

turligt, at give disse fattige børn en lille men tiltrængt hjælp, der kan 

betyde en bedre start på livet. Og hvilken bedre start kan tænkes, 

end det en god uddannelse kan give. Sammen med myndighederne 

lagde vi en plan for byggeriet af klasseværelser. Det har nu resulteret 

i næsten en fordobling af arealet.

Nu sponserer Mpala Safari Lodge skoleuniformer til de mest træn-

gende elever. Mange børn mister deres forældre primært pga. AIDS. 

De bor derfor hos familie som forsøger, efter bedste evne, at give 

dem et værdifuldt liv, selvom pengene er små. 

Men ofte er der ikke råd til de obligtoriske skoleuniformer. Vi køber 

derfor tøjsæt bestående af sko, strømper, lange bukser, shorts/kjole, 

bluse og trøje til disse børn. Prisen er R500 pr. sæt. Vores gæster er 

meget velkomne til at deltage i projektet. Tøjet kan købes på Mpala.

Indimellem inviterer vi elever fra skolen til lodgen. Børnene taler 

med vores ansatte og hører om arbejdet på lodgen. Dette har nu 

udviklet sig til en årlig lille erhvervsmesse på skolen. Børnene og 

lærerne på Diphuti Landsbyskole er så glade for vort initiativ, for de 

ved, at det er Mpalas gæster, der er den egentlige årsag til, at dette 

kunne lade sig gøre.

I forlængelse af besøget i landsbyskolen har vi en ekstra overraskelse 

i form af en oplevelse. 

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: CA. 4-5 TIMER  TIDSPUNKT: ONSDAG  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUSSER

Bemærk: Diphti skole besøges ikke på skolens feriedage og på de nationale fridage, hvor skolen er lukket. 
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”Når mørket sænker 

sig over bushen vågner 

helt nye opdagelser”
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Night Drive
Når solen går ned bliver det med ét mørkt og mange dyr bliver aktive Det er på denne tid af døgnet, der er mulighed for at se de dyr, der sover 

når det er lyst. For at kunne se dem, kører vi på Game Drive, når det er blevet mørkt. Det kaldes Night Drive. De nataktive dyr ser eller sanser 

lige så godt om natten, som vi mennesker ser om dagen. Dyrene lader sig ikke skræmme af vores projektørlys. Tag godt med tøj på, da aften- 

og nattetimerne i Afrika kan være ganske kølige. 

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: 1-2 TIMER  TIDSPUNKT: TIRSDAG- ELLER ONSDAG AFTEN  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE TRANSPORT: ÅBEN SAFARIBIL

Game Drive
At køre på safari i åben bil kaldes Game Drive. Her er der mulighed for at opleve dyrelivet på tætteste hold.

På Mpala kører vi Game Drive i en specialbygget åben safaribil med kraftig motor, der gør det muligt at komme rundt i det ujævne terræn. 

Ofte kommer man ganske tæt på dyrene, så det er om at have kameraet klar til det perfekte pletskud på fotosafarien. Der er Game Drive fl ere 

gange i løbet af ugen. Undervejs gør vi holdt og der er mulighed for at få noget at drikke, mens vi taler om oplevelserne. 

Om søndagen slutter vi ugen med den sidste Game Drive på Mpalas udsigtstop, hvor Mpala siger tak for besøget og byder på et glas 

champagne i solnedgangen. 

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: CA. 2 TIMER  TIDSPUNKT: FLERE GANGE I LØBET AF UGEN

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: ÅBEN SAFARIBIL
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Kruger National Park, 2 dage med overnatning 
Kruger National Park er i verdensklasse når det gælder naturoplevelser

Selvom Mpala er en del af Great Kruger Park skal man selvfølgelig opleve fl agskibet blandt sydafrikas naturreservater Kruger National Park. 

Det er blandt andet der, mange af naturudsendelserne fra TV bliver optaget. Dyrene er ikke bange for bilen, så vi må ofte stoppe for at lade 

elefanter, giraffer eller endda en gruppe løver passere vejen lige foran. 

 

Kruger National Park er på størrelse med Jylland og har et enestående dyre- og fugleliv, der gør naturreservatet berømt hele verden over. 

Undervejs holder vi pauser og tager for os af retterne fra de bugnende picnickurve, som kokken har pakket til os hjemmefra. Som noget helt 

specielt gennemfører vi turen til Kruger National Park som en 2-dages tur, hvor vi overnatter i en af Kruger parkens udmærkede lodges, hvor 

hvert par får sin egen hytte med privat bad og toilet. 2-dages turen giver meget bedre mulighed for oplevelser i aften- og morgentimerne, 

end på de normale éndagsture. 

Bl.a. er rovdyrene løve og leopard primært aktive i disse timer og er derfor sjældne at se i dagstimerne. Det er også en fordel, at turen 

gennemføres i et roligt tempo, så vi har god tid, når der viser sig noget spændende. Kruger National Park forlades midt på andendagen, i god 

tid til at nå hjem til Mpala Safari Lodge og evt. en svalende dukkert i swimmingpoolen.

PRIS: INKLUDERET I PAKKEPRISEN  VARIGHED: 2 DAGE  TIDSPUNKT: TORSDAG OG FREDAG  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUSSER MED AIRCONDITION



Ønsker du at tilføje endnu fl ere oplevelser til det faste program, kan 

du vælge mellem disse tilvalgsmuligheder. De ekstra udfl ugter skal 

du hverken bestille eller betale før du ankommer til Mpala. Så får du 

også bedre mulighed for at beslutte, hvad du helst vil.  

Priserne er gældende pr. januar 2008 og kan ændres uden varsel på 

grund af prisstigninger i Sydafrika. 

Udfl ugterne forudsætter tilstrækkelig tilmelding (tillæg ved mindre 

end 4 personer) samt at underleverandøren, vejr og evt. vandstand i 

fl oden tillader turens gennemførelse.

Deltag og få oplevelser der huskes længe efter du er taget hjem.

Eksklusive udfl ugter for dem, som vil mere ...
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Prisen for ekstra udfl ugter bliver tillagt sydafrikansk moms (VAT) pt. 14% ved betalingen.



Drakensbjergene  
Imponerende scenerier åbner sig for øjnene af dig

Heldagstur i de spektakulære Drakensbjerge med besøg i drypstenshuler, udsigten over Blyder River Canyon, der er verdens 3. største kløft, 

Bourke’s Luck Potholes, hvor fl oden har gravet forunderlige formationer i klipperne, samt mange andre smukke natur scenerier. 

Frokosten serveres som picnic undervejs.

PRIS: R450 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HELDAGSTUR LØRDAG ELLER SØNDAG

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS MED AIRCONDITION

Elefant Safari   
Det er en elefantastisk oplevelse at ride på elefantryg gennem bushen

At ride på ryggen af en elefant gennem den afrikanske bush er en unik oplevelse, som du sent vil glemme. Den afrikanske elefant er noget 

helt specielt og kan ikke tæmmes på samme måde som den indiske. Man mærker hurtigt hvilke intelligente og stærke dyr man har med at 

gøre, når man bliver båret gennem bushen på elefantryg.

PRIS: R1000 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: CA. 1 TIME LØRDAG ELLER SØNDAG

KRAV: ALLE KAN DELTAGE TRANSPORT: MINIBUS OG ELEFANTRYG
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River Cruise Olifants River     
At fl yde stille og roligt på vandet mellem fl odheste og krokodiller, mens elefanter og giraffer ser til fra fl odbredden – dét er ultimativ 

afslapning og oplevelse. Cruiset foregår på en opdæmmet del af Olifants River, hvor det rolige vand er hjemsted for et væld af dyr og fugle. 

Vi sejler mellem prustende fl odheste, lurende krokodiller og imponerende fi skeørne på udkig efter fi sk.

PRIS: R375 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HALVDAGSTUR LØRDAG ELLER SØNDAG

KRAV: ALLE KAN DELTAGE TRANSPORT: MINIBUS OG BÅD

River Rafting Blyde River      
For de modige og eventyrlystne er der mulighed for at prøve kræfter på Blyde River i bjergene. Turen er for den vovede og veltrænede 

eventyrer, der kan forvente en brusende oplevelse langt ud over det sædvanlige. NB: turen er stærkt afhængig af fl odens vandstand og kræver 

god fysik. Kategori 3-4 (nogen gange 5) på en skala fra 1-6, hvor 6 er umulig at sejle på. Alle deltagere skal underskrive en erklæring og 

arrangørens ansvarsfraskrivelse. Medbring sun-block, T-shirt, badebukser og sko du kan svømme i. Medbring ikke kamera - alt bliver vådt.

PRIS: R950 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HELDAGSTUR LØRDAG ELLER SØNDAG

KRAV: GOD FYSIK, SVØMMEFÆRDIGHEDER OG VOVEMOD TRANSPORT: MINIBUS OG FLÅDE

Pioner teltsafari 
Oplev at sove i telt midt i bushen. Om aftenen hygger vi omkring bålet og nyder stemningen midt i Afrikas natur 

Vi har rekonstrueret den gammeldags safarioplevelse, hvor man vandrede til fods gennem bushen og overnattede i telte. Maden tilberedes 

over åben ild, lejrhyggen foregår rundt om bålet og natten tilbringes i telt midt i bushen. Her er virkelig mulighed for at nyde stemningen midt 

i Afrikas natur. Vores guide sørger for en sikker safari – og underviser i praktiske bush-forholdsregler.

PRIS: R375 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: FRA SEN EFTERMIDDAG LØRDAG TIL SØNDAG MORGEN

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: ÅBEN SAFARIBIL OG TIL FODS
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Golf og giraffer  inkl. transfer, green fee samt leje af udstyr 

Gå en 18-hullers runde på Hans Merensky Golf Club, som er en helt særlig oplevelse, med krydsende giraffer og andre dyr på banerne, der 

tiltrækkes af det grønne græs. Det er ufornuftigt at opsamle golfbolde der er faldet i vandet for søerne er fyldte med krokodiller og fl odheste. 

NB: læs også om mulighederne for at vælge ekstra 1-3 nætter med golf, i forlængelse af opholdet på Mpala. Se under Golf på mpala.dk.

PRIS: R650 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HELDAGSTUR

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS

Shoppingtur til Phalaborwa       
Halvdagstur til byen Phalaborwa, hvor du kan shoppe eller blot opleve livet i en moderne mindre afrikansk by. Du kan vandre omkring 

og nyde folkelivet og de eksotiske butikker. Hvis muligheden byder sig, kombineres turen med et besøg ved kobberminen, med udsigt til 

verdens næststørste menneskeskabte hul - diameteren er over 1 km og dybden næsten den samme. Minen har gjort Phalaborwa til en ganske 

velhavende by med mange fl otte bygninger.

PRIS: R150 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HALVDAGSTUR

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS

Ekstra Bush Walk        
Der er masser af bush walk med i programmet, men hvis du vil opleve dette igen, har du muligheden. Det er facinerende at opleve, hvordan 

vores trænede guider opdager selv de mindste spor i terrænet. Du ser dem måske først selv, når du får dem udpeget. En knækket gren, 

fodspor i sandet eller dyrets efterladenskaber fortæller hvilket dyr der har været forbi – og hvornår.

PRIS: R75 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: CA. 2 TIMER

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: TIL FODS
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Ballonfl yvning over bushen
Oplev magien ved at svæve lydløst henover trætoppe og dyrefl okke i en varmluftballon. Vi mødes før solopgang, hvor der serveres kaffe mens 

ballonen blæses op til imponerende 8-etagers højde. Flyvningen starter så tidligt, at vi oplever solen stige op i horisonten, mens vi stiger op 

med ballonen. Vi driver over landskabet og nyder den imponerende udsigt, mens vi kigger efter dyr under os. Når vi lander bliver der serveret 

et glas champagne. Gennemførelsen af denne tur er afhængig af vejr og vind.

PRIS: R2.100 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: HALVDAGSTUR MED CA. 1 TIMES BALLONFLYVNING

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS OG BALLON

JAGT
For jægere, der ønsker sig at komme på jagt i den afrikanske bush, er der mulighed for virkelig storslåede jagtoplevelser. Du behøver 

ikke at medbringe riffel selv, men du kan leje en riffel på Mpala. Vi har to steder på hver ca. 3000 hektar i kort afstand fra Mpala, hvor 

vi arrangerer jagt. Hvis du er interesseret i at høre om mulighederne skal du kontakte os nærmere på email pg@mpala.dk 

PRIS: REKVIRER PRISLISTE  VARIGHED: HELDAGSJAGT LØRDAG ELLER SØNDAG

KRAV: DANSK JAGTTEGN  TRANSPORT: MINIBUS, JAGTBIL, TIL FODS
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Hesteridning
På hesteryg kommer du tættere på dyrelivet end du troede muligt

Når du rider til hest i bushen oplever du, at du virkelig bliver ét med naturen. De andre dyr bliver ikke bange for en rytter til hest. De oplever

ekvipagen som et hvilket som helst andet dyr i naturen. I kan ride ind midt mellem en fl ok zebraer uden at de løber deres vej. Det er ganske

enkelt en intens naturoplevelse. NB. Denne tur er ikke for helt uerfarne ryttere.

PRIS: R450 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: 1-2 TIMER

KRAV: RYTTERE MEDF EN VIS ERFARING  TRANSPORT: MINIBUS OG HESTERYG

Kulturelt og historisk besøg i Soweto 
På hjemrejsedagen fra Mpala kan der være nogen ventetid i lufthavnen i Johannesburg. 

Dette kan du udnytte til at opleve Soweto lige i udkanten af Johannesburg, hvortil den sorte del af befolkningen blev henvist under apartheid 

før 1994. Turen er kulturelt og historisk set meget interessant og der er bl.a. besøg i apartheidmuseet, Regina Mundi kirken hvor modstanden 

mod apartheid startede, samt et stop uden for nobelprismodtagerne Nelson Mandelas og biskop Desmond Tutu’s huse

PRIS: R575 PR. PERS. (MIN. 4 PERS)  VARIGHED: CA. 3 TIMER

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS

Panoramaruten, 2 dage med overnatning
Denne udfl ugt skal bestilles og betales direkte til rejsebureauet samtidig med rejsens bestilling. Turen slutter på Mpala Safari Lodge 

mandag eftermiddag. Panoramaruten er en legendarisk køretur gennem de kønne Drakensbjerge nordøst for Johannesburg. Turen byder på 

et sandt overfl ødighedshorn af prægtige naturscenerier af bjerge, udsigter, vandfald, Guldgraverbyen Pilgrims Rest, The three Rondavels, 

Bourkes Luck Potholes, shopping og meget mere. 

PRIS: CA. KR. 1750,- FORHØR NÆRMERE HOS DIT REJSEBUREAU  VARIGHED: 2 DAGE  

KRAV: ALLE KAN DELTAGE  TRANSPORT: MINIBUS
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De vildeste fakta
Praktisk og nødvendig information

Afrejsetidspunkt:

Det bedste afrejsetidspunkt afhænger helt af jeres ønsker til, hvad I vil 
opleve, og hvordan I har det med varmere temperaturer. 

Hele året er der gode muligheder for at se det fantastiske dyreliv, fordi 
der ikke er tale om regntid eller at nogle dyrearter trækker langt væk, som 
f.eks. i Kenya. 

Det bedste tidspunkt at se mange dyr, er maj-oktober. I den periode er det 
knastørt og træerne taber derfor deres blade. Så har dyrene ikke så let ved 
at skjule sig og befi nder sig oftest tæt ved fl oden eller ved vandhullerne.

Denne periode er også den køligste, selvom det ikke er koldt. Dagtempera-
turen er omkring 20-25 grader som en dansk gennemsnit sommer. Nogle 
dage endda varmere og nogle dage en smule køligere. Det passer bedst til de 
mange, der ikke er så glade for Afrikas meget høje sommertemperaturer. 

Trænger du derimod til den gode afrikanske varme midt i den mørke 
danske vinter, så kan du udnytte, at det er sommer i Sydafrika, når det 
er vinter i Skandinavien. December-februar er de varmeste måneder med 
dagtemperaturer op til 35-40 grader. Men da det er mest tørt, føles varmen 
behageligere end det lyder.

Der er altid gode muligheder for at opleve dyrene, men nu har de lettere ved 
at skjule sig i den frodige vegetation. Da der samtidig er rigeligt med føde 
og vand, er dyrene spredt over et større område. Det er på denne årstid, at 
de har små nyfødte med sig.

Bagage:

På fl yveruterne må der maksimalt indskrives  20 kg bagage på økonomiklasse. 
Derudover tillades ét stk. håndbagage på 5-7 kg. 
NB: fl yselskaberne kan uden varsel ændre reglerne for bagage. Der er 
specielle regler for størrelsen af håndbagage og for væsker i håndbagagen 
mv. Check derfor altid fl yselskabernes seneste oplysninger inden afrejsen.

I kan få vasket tøj på Mpala fra dag til dag, så I ikke behøver medbringe 
rent tøj til hver dag. 

Det er muligt at leje golfudstyr for ca. 150 Rand i Hans Merensky Golfclub. 
Så golfspillere behøver ikke medbringe egne bags.

Husk at enhver spids eller skarp genstand, også mindre ting som neglesaks 
og neglefi l, ikke må medbringes som håndbagage. Knive og sakse må gerne 
medbringes i den indskrevne bagage. 

Drikkepenge:

Sydafrikanske lønninger er generelt lave sammenlignet med danske. 
Drikkepenge er derfor en vigtig del af afrikanernes indtægt. På restauranter 
m.v. anbefales 10 - 15 % i drikkepenge. Dragere i lufthavn eller på hotel 
får normalt ca. 5 Rand pr. kuffert. Til chaufføren på en rundrejse anbefales 
ca. 15-20 Rand pr. person pr. dag. 

Hvis I ønsker at give drikkepenge til personalet på Mpala Safari Lodge, 
anbefaler vi, at I lægger drikkepenge i en kuvert og giver kuverten til 
værterne Estel eller Sandra. De vil så fordele drikkepengene mellem 
personalet, så alle får deres andel. Et passende beløb til fordeling blandt 
lodgens personale er ca. 200-250 Rand pr. gæst pr. uge.

Elektricitet:

220/240 Volt. Adapter er nødvendig. På Mpala Safari Lodge fi ndes der 
adapter på alle værelser. NB: ikke til 3-benet stik.

Flyforbindelser:

Der er gode fl yforbindelser til Johannesburg fra såvel Københavns Lufthavn 
som Billund med kun et fl yskift undervejs.

Fra Johannesburg skal I videre med indenrigsfl y til de lokale lufthavne 
Phalaborwa (PHW) eller Hoedspruit (HDS).

Der er ca. 300 m mellem indenrigs- og udenrigslufthavnen i Johannesburg. 
Da der går lidt tid med paskontrol og bagage, må I beregne minimum to 
timer fra ankomst i Johannesburg til afgangen med indenrigsfl y.

Vi henter og bringer naturligvis vores gæster i de lokale lufthavne.

Forsikringer:

Rejseforsikringerne bør altid være i orden, når man rejser. Kontakt dit 
rejsebureau og hør om mulighederne for rejse- og afbestillingsforsikringer.

Fotografering:

Husk ekstra batterier og en oplader til dit kamera. Det er ærgerligt at sidde 
midt i Kruger og mangle opladte batterier. Husk også ekstra fi lm eller ekstra 
memory card til det digitale kamera. De gode billeder får man som ét ud af 
mange, så skyd løs uden at frygte at du løber tør for plads. 

Klima:

Sydafrika har fl ere klimazoner. Mpala Safari Lodge og Krüger Parken ligger 
i den nordøstlige del af Sydafrika, hvor det aldrig bliver rigtigt koldt og selv 
vinteren er varm som en gennemsnitlig dansk sommer. 

Perioden november-marts er sommerperiode, med dagtemperaturer på 
28-35 grader eller mere og aftentemperaturer på 20-25 grader. Varmeste 
måneder er december-februar. I sommerperioden forekommer der kort-
varige kraftige tordenbyger ind imellem, men egentlig regntid, som man 
kender det fra f.eks. Kenya, er der ikke tale om og selv kort tid efter et 
regnskyl er luften igen meget tør, så de høje sommertemperaturer er ikke 
ubehagelige.
I perioden april-oktober er vejret knastørt og oftest med solskin. Selv i de 
koldeste måneder kan der være 28 grader varmt og temperaturen kommer 
kun sjældent under 20 grader om dagen og 8-10 grader om natten.

Cape-regionen, der ligger i den sydlige halvdel af Sydafrika, har køligere 
klima end den nordlige del hvor Mpala ligger. Klimaet er nærmest som 
ved Middelhavet med sommerperiode fra oktober-marts. Vinteren har 
temperaturer som et dansk forår med nogen nedbør, men også solskin. Det 
er i Western Cape-regionen, at Sydafrikas vindistrikter ligger.

Pas/visum:

For rejser under 3 måneder kræves der ikke visum ved indrejse til Sydafrika 
for statsborgere fra Danmark, Norge og Sverige. Udenlandske statsborgere 
bedes forhøre sig hos deres lands ambassade om bestemmelserne. Pas skal 
være gyldig i minimum 6 måneder efter afrejsetidspunktet fra Sydafrika. 
Der skal være en fri side i passet til stempler.

Check www.um.dk for opdaterede oplysninger.



23

Påklædning:

Generelt er påklædningen meget afslappet i Sydafrika. Safaritøj bør 
være fritidstøj i dæmpede farver. Undgå store farvekontraster, da de virker 
forskrækkende på dyrene. På bushwalk anbefales lange bukser på. 

Der bør medbringes et par gode vandresko, men tennissko kan også gøre det, 
samt et par lette sko til udfl ugterne i bil. En varm vindjakke er nødvendig på 
safari i åbne biler, hvor det kan blive køligt om aftenen. I sommerhalvåret 
er det desuden nødvendigt med en solhat. I bør tildække arme og skuldre, 
da solen selv tidligt på dagen er meget stærk. I vinterhalvåret skal der 
medbringes varmt tøj. 

Mpala Safari Lodge har eget moderne vaskeri, hvor der er mulighed for 
tøjvask. 

Shopping:

Kunsthåndværk, smykker, diamanter og tøj er de fl este steder ca. 30-50% 
billigere end i Danmark. 

På Mpala Safari Lodge er der indrettet en butik med bl.a. afrikansk 
kunsthåndværk og brugsting, smykker, postkort, praktisk safaritøj som 
kortærmet kakiskjorte, fl eecetrøje, solhat og kasket, samt personlige for-
nødenheder som solcreme, myggebalsam, hygiejneartikler m.m.

På nogle af udfl ugterne bliver der mulighed for at shoppe i de mange små 
souvenirboder langs vejene.

Sol:

Solen i Sydafrika er betydeligt stærkere, end vi er vant til fra Skan-
dinavien. Det anbefales at anvende et solbeskyttelsesmiddel med høj 
beskyttelsesfaktor (mindst 15-20). I handelen fi ndes der midler, der 
udmærker sig ved at tørre ind i huden uden at efterlade en fedtet overfl ade. 
Disse egner sig særlig godt til brug på safari og kan bl.a. købes i butikken 
på Mpala Safari Lodge.

Sprog:

Sydafrika er fl er-sproget. Langt de fl este taler et let forståeligt og fl ydende 
engelsk. På Mpala Safari Lodge taler personalet naturligvis engelsk. Der 
er dansk rejseleder på Mpala Safari Lodge. Lodgens guider er engelsk 
talende.

Telefon og e-mail:

Der fi ndes både telefon og email på Mpala Safari Lodge. Mobiltelefon-
nettet er velfungerende de fl este steder, men langt ude i bushen kan der 
mangle forbindelse. På Mpala Safari Lodge er der fl ere steder, hvor du kan 
fi nde gode modtageforhold. Telefonen på Mpala Safari Lodge kan benyttes 
mod betaling efter minuttæller. Der kan ringes direkte ud fra alle værelser.

På lodgens kontor kan du i nogen omfang få adgang til at sende og modtage 
e-mails. E-mail adressen til Mpala Safari Lodge er Mpala@worldonline.
co.za. Send venligst ikke fotos, da forbindelsen er relativ langsom her ude 
i bushen.

Tidsforskel:

Sydafrika har +1 time i forhold til dansk normaltid. Når vi har sommertid i 
Danmark, er der ingen tidsforskel mellem Sydafrika og Danmark. 

Med den beskedne tidsforskel undgår I helt at få jetlag, som normalt er et 
problem, når man rejser langt mod øst eller vest. 

Vaccinationer:

Ingen obligatoriske vaccinationer, med mindre du har besøgt et område med 
gul feber inden for de sidste 6 dage inden ankomst til Sydafrika. Vaccination 
mod smitsom leverbetændelse og stivkrampe kan dog anbefales. 

Malaria profylaske anbefales ved rejser til området i og omkring Krüger Park. 
Det anbefales under alle omstændigheder at søge oplysninger hos egen 
læge eller på Statens Seruminstitut. Selvom der indtages malaria-medicin, 
er den bedste beskyttelse altid at undgå myggestik. Brug myggebalsam 
og tildæk bar hud om aftenen. På Mpala står der myggebalsam på 
badeværelserne til fri afbenyttelse.

Læs mere på www.ssi.dk 

Valuta:

Sydafrikas valuta hedder Rand = R (eller ZAR). Kursen er faldet meget de 
senere år, hvilket betyder, at man får meget for vores vestlige valuta. 100 
R koster ca. 75 DKK (December 2007). Aktuel kurs kan checkes på www.
valutakurser.dk 

Der kan veksles danske kroner, pund, dollars og euro overalt i banker og 
vekselforretninger. Vi anbefaler at vente med at veksle valuta til ankomsten 
i Johannesburg lufthavn, hvor kursen er mere fordelagtig end herhjemme. 

Kreditkort er stort set lige så almindeligt som i Danmark. Anerkendte 
kreditkort som Visa, Eurocard, Mastercard, American Express m.fl . kan 
benyttes de fl este steder. På Mpala Safari Lodge kan du betale med Visa, 
Visa/DK, MasterCard og Diners. 

Der er hæveautomater i lufthavne, banker og butikscentre.

Jagt:

Jægere skal checke de gældende regler for transport af våben hos 
myndighederne. Da transporten kan være både besværlig og dyr foreslår vi 
at jægere lejer våben på Mpala. Det er billigere og uden besvær.



MPALA SAFARI LODGE
www.mpala-safari.dk

Adresse i Sydafrika

Mpala Safari Lodge
Private Bag X 1013
Postnet Suite 49
Phalaborwa
South Africa
Telefon:  +27 83 654 0883
e-mail: mpala@worldonline.co.za

Booking
Kontakt dit rejsebureau 
eller kontakt os direkte på 
mpala@mpala-safari.dk
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