


Kvalitet – tryghed – service

Safari Eksperten har, som en del af moderselskabet Limpopo Travel, 

været i rejsebranchen siden 1974. Tilsammen har vores medarbejde-

re næsten 200 års erfaring med rejser til Afrika. Vi har derfor et unikt 

udgangspunkt for at kunne arrangere og tilrettelægge den rejse, du 

drømmer om. Vi kender Afrika helt ned i detaljerne.

Som det lille selskab i en stor rejsebranche, er det vores rolle altid at have 

den personlige kontakt med vores partnere i Afrika. Hos os kan du altid 

forvente en meget personlig og ærlig rådgivning, når du skal af sted, 

og du er således sikker på altid at få en rejse, der passer til netop dig. Vi 

ved, at rejsen betyder meget for dig – og derfor er den også vigtig for 

os. Safari Eksperten lever af glade kunder – og heldigvis er vores kunder 

så glade, at rigtig mange vælger at ringe til os igen, næste gang de skal 

på safari.

Selvom Safari Eksperten er et lille og personligt rejsebureau, er vi en del 

af Limpopo Travel, og herigennem er vi medlem af Rejsegarantifonden 

(reg.nr. 1462). Det er din sikkerhed for, at din rejse altid vil blive afviklet 

og du løber ikke en økonomisk risiko. Vi har tilmed, som et af meget få 

bureauer, den højeste kredit vurdering kaldet AAA. Igen en sikkerhed, 

når du vælger os. 

Alle rejser i dette katalog er ment som inspiration til dig, men er blot 

et udsnit af de muligheder vi kan tilbyde dig inden for safarirejser og 

badeferier. Find mange flere rejser på www.safarieksperten.dk, følg os 

på Facebook eller giv os et kald på telefon 56 36 25 45. 

Husk vi også kan tilbyde dig personlig rådgivning på vore kontorer i 

Svendborg på Fyn og Ulstrup i Midtjylland, og hvis I er en større gruppe 

kommer vi også gerne på besøg. Vi holder også hvert år en lang række 

foredrag rundt i landet.

Der er rigtig mange muligheder, når man skal på en safarirejse. Foruden 
land og safariform skal man også tage stilling til indkvartering, komfort og 
årstider. Det er rigtig vigtigt, at man på forhånd vælger en rejse, der har 
den rigtige balance mellem økonomi og den ønskede komfort. 

Hos Safari Eksperten vil vi naturligvis altid rådgive dig ud fra dine per-
sonlige ønsker, men for overskuelighedens skyld har vi inddelt alle vores 
rejser og indkvarteringer i 4 forskellige niveauer: BRONZE – SØLV – GULD 
- DIAMANT. Uanset hvad du vælger, står Safari Eksperten inde for at rejsen 
bliver en succes.

 Safari Eksperten BRONZE 
 Når oplevelserne er i fokus
Vores bronzerejser fokuserer på de safarigæster der vil have gode safa-
rioplevelser til små priser. Rejserne er sammensat så prisniveauet holdes 
nede, men stadig med indkvarteringer vi kan stå inde for. Der findes billige-
re rejser og lodges end vores bronzeniveau, men de markedsføres ikke hos 
Safari Eksperten. Springet fra disse rejser og op til vores bronzeniveau er 
mærkbart, men kun med et beskedent prishop.

 Safari Eksperten SØLV 
 Højt niveau og værdi for pengene
Her vil langt de fleste blive rigtig glade. Priserne er naturligvis højere end 
på Bronze niveauet, men der er også et markant hop i kvalitet og I bor ofte 
midt i nationalparkerne. Ikke mindst for indkvartering er det mærkbart, 
men rytmen og ruterne på rejsen vil ofte også give en bedre rejseoplevelse.

 Safari Eksperten GULD
 For den kræsne safarigæst
Det er svært at finde større oplevelser end på vores GULD rejser. Her kan 
du forvente suveræne oplevelser, fremragende beliggenhed og fantastisk 
indkvartering. Intet mindre. Prisen på rejserne er i det øverste lag, men hvis 
du er den kræsne safarigæst, så bør du nøje overveje at vælge en af vores 
GULD rejser.

 Safari Eksperten DIAMANT 
 Det gennemført sublime
På DIAMANT rejser oplever du kun det bedste af det bedste. Her går ALT 
op i en højere enhed. På dette niveau ved du, at det ikke kan gøres bedre, 
men ved også at prisniveauet er der efter. Ved DIAMANT rejser kan du tilla-
de dig at stille alle tænkelige krav til din rejse, og de krav bliver naturligvis 
indfriet. Vores diamantrejser er ikke med i dette katalog, og sælges kun 
som 100% skræddersyede rejser, efter en meget grundig snak om forvent-
ningerne til rejsen. 

Safari Eksperten, gennem 
moderselskabet Limpopo Travel, 
er registreret hos rejsegarantifon-

den medlemsnummer 1462.
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HVAD ER EN GOD SAFARI?
Kvaliteten af en safari afhænger ofte af de forventninger, ønsker og krav, du stiller til din rejse, 
og hvilket budget, du har til rådighed, for de ønsker du har. Her er lidt til dine overvejelser. 

Ud fra dine rammer sammensætter vi den optimale tur, hvor man nogle gange må gå på kom-
promis, for at få alle ønsker til at hænge sammen med det beløb, man vil bruge på rejsen.

Vi skal vejlede, men du skal beslutte.
Hos Safari Eksperten lægger vi vægt på, at de kvaliteter vi giver 

dig, bliver som du ønsker dem, og ikke nødvendigvis dem vi 

personligt anser for at være rigtige. Du skal derfor gøre op med 

dig selv om forventninger til kvalitet er lig med flot indkvartering, 

eller om den optimale atmosfære og placering i forhold til dyre-

nes færden på årstiden er vigtigere.

Naturligvis koster 4* indkvartering mere end 2*, og højsæsonen 

i et land er ofte mærkbart dyrere end lavsæsonen. Også selv om 

safari oplevelserne godt kan være de samme. Måske der i lavsæ-

sonen kan forekomme mere regn end ellers, men sjældent noget 

der for alvor betyder noget for safarien.

I en gruppe eller få din egen safari?
Er man en til fire personer på safari i det østlige Afrika, er det 

normalt billigst at indgå i en gruppesafari med andre, enten med 

engelsk eller dansk rejseleder. Ved fem-seks deltagere i en bil er 

det oftest økonomisk samme prisleje som i en gruppe. Afgøren-

de er det også, om man vil have sin tur helt for sig selv og sin 

familie eller venner. Det afgør kun du, og begge dele kan være 

lige gode. 

Husk dog, at en privat safari giver meget mere plads til individu-

elle ønsker for planlægning af ruten og forløbet af de enkelte 

dage under opholdet.

I nogle lande, Sydafrika og Namibia specielt, er kør-selv-ferie 

billigt, nemt og oplagt, hvis man har lyst til en individuel rejse.

Hvor lang tid på safari?
Optimalt tilråder vi hellere få områder med fornuftig tid frem for 

stressende ruter med mange områder og megen transportkørsel 

på få dage. Vi ser også gerne, at du har mindst tre nætter i de 

bedste områder du kommer til. Det er også vigtigt, at du har 

tid til at nyde din safari. Hvor lang tid er så nok, afgøres af dine 

ønsker, din tid, økonomi og eventuelle tidligere safari erfaring.

Placeringen af lodgen/campen eller hotellet.
Dette punkt er for os ofte afgørende. Vi vil ikke tilbyde dig 

indkvartering der giver gentagne lange transportkørsler mellem 

indkvartering og safariområderne, blot for at spare relativt  få 

kroner på turen. En besparelse du helt sikkert vil fortryde. Vi vil 

optimalt set have dig til at bo i hjertet af de bedste oplevelser.

Skal der badeferie med?
Vor erfaring siger, at man ofte får en god afslutning på sin Afrika 

rejse ved at slutte safarien af med et ophold ved Det Indiske 

Ocean. Mange vælger at dele ferien i to lige store dele – safari 

og efterfølgende kystophold. Du afgør den fordeling, men vi 

anbefaler normalt, at man har mindst 4 nætter ved kysten, for at 

få glæde af opholdet og nå at slappe af. 

Det er vigtigt at huske, at en nat ved kysten normalt er markant 

billigere end en safari dag. Ofte fire til seks gange billigere. Den 

fordeling kan betyde meget for en samlet pris for en rejse.

Morgenmad på savannen 
efter ballon safari

Gnuer ved teltet. 
God beliggenhed er vigtigt

Oplevelser for to på Kenyas 
Lake Elementaita Serena Camp
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Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

HVORDAN VIL DU BO PÅ DIN SAFARI?
Udbuddet af indkvartering i Afrika er meget 
stort. Ikke kun i kvalitet men også i typen af
indkvartering. Her får du indblik i nogle af de 
mest benyttede måder du kan overnatte på, 
når du opholder dig i Afrika.

Camping i Botswana

Hotel og Guesthouse
I Sydafrika og Namibia benyttes hoteller og guesthouses meget 

oftere end i andre lande. Især har Sydafrika et utroligt stort udbud 

af charmerende indkvarteringer.  

Lodge
En lodge er grundlæggende et hotel i et naturreservat eller 

nationalpark  og er derfor tilpasset den natur, man befinder sig i. 

Indkvarteringen er med faste vægge overalt, bygget af træ, sten 

eller muret op. På de gode steder (3-5* niveau) er det normalt, at 

der er swimmingpool, barer og gode restauranter både inde og 

ude. Dertil udsigt til området man bor i. Det ses oftere og oftere at 

der tilbydes Wi-Fi på lodgen samt, med mellemrum, også mindre 

fitness rum. Kvaliteten af disse lodges kan variere meget.

Telt lodge / Tented Camp
De mest ekstravagante indkvarteringer på safari er lodges, hvor 

den faste væg og loft er udskiftet med kanvas. Komforten er helt 

på samme niveau som tilsvarende lodges, men atmosfæren ople-

ves ofte som mere autentisk, bl.a. fordi lydene fra naturen slipper 

bedre ind til en, når man er bag kanvas mur. Man glemmer 

ikke oplevelsen af at ligge i en god seng og høre løvebrøl eller 

hyænelatter derude.

Nogle Tented Camps har helt bevidst fravalgt hegn, swimming 

pools og tilsvarende for at holde sig til stemningen fra de første 

safaris. Kan man leve uden disse faciliteter, så får man for alvor 

safari stemning helt tæt på 24 timer i døgnet.

Mobile safari camps
Store telte, senge, eget bad og toilet samt spise og opholds telt er 

nøgleord for denne form for indkvartering. Stemningen er som i 

de gode gamle dage, og campen tages ned når opholdet er slut, 

for at blive sat op igen et nyt sted. Kun fodspor efterlades.  Mad, 

service og atmosfære er typisk af meget høj karat. Udbuddet af 

disse safaris er ikke nær så stort som andre, men ikke mindst i 

Botswana og Tanzania har vi rigtig gode muligheder for at tilby-

de denne unikke oplevelse.

Camping
De billigste safaris har ofte små lokale hoteller samt mindre cam-

pingtelte som indkvartering. Her ligger man ofte på en rullema-

dras eller feltseng, har en sovepose med og deler bad og toilet 

med andre gæster. På visse ture skal man også sætte sit telt op og 

ned, hvilket dog er nemt. Hvad der for nogle ses som primitivt, er 

for andre den eneste rigtige måde at være på safari. 

Hotel: Moivaro Hotel, Arusha, 
Tanzania

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Mobil safaricamp 
i Botswana 

Telt lodge/Tented Camp. 
Governors Camp, Masai Mara, 
Kenya

+

+

The Ark Lodge, Aberdares, Kenya

Vor vurdering af hoteller/lodges/camps:
Vi mener den eneste rigtige måde at give et sted en reel 

vurdering er at splitte vurderingen op i flere dele. Fordi stedet 

er 5-stjernet kan beliggenheden godt være 2-stjernet og 

omvendt. Det samme gør sig gældende for atmosfære og 

stemning. Vi bruger det kendte 1 til 5 stjerner system, med 5 

stjerner som bedste karakter, og du afgør, hvad der er vigtigst 

for dig.

HOTELLETS/LODGENS/CAMPS STANDARD: 

Her tænkes på værelser, faciliteter, niveauet af mad og service.

BELIGGENHED I OMRÅDET: 

Er det ved strande, er dyrene tæt på og er der god udsigt. 

Vurderingen af nogle lodges kan svinge efter årstiden. 

ATMOSFÆRE:  

En god og hyggelig atmosfære er for mange vigtigt, og det 

har ofte intet med de andre stjerneniveauer at gøre.
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Tanzania er et fantastisk rejseland og nok det mest komplette 

safariland i verden. Menneskehedens “vugge” tilbyder nogle 

af de bedste muligheder for en uforglemmelig naturople-

velse - og det er egentlig ikke overraskende, når man tager 

i betragtning, at landet ”kun” har ca. 48 mio. indbyggere, 

skønt det er på 947.000 km2 - eller ca. 20 gange så stort som 

Danmark. De fleste bor i byer som f.eks. hovedstaden Dodo-

ma, Dar-Es-Salaam og Mwanza.

Tanzania har et imponerende dyreliv med en enestående 

artsrigdom og er med god grund verdensberømt for sine 

fantastiske vildtreservater og nationalparker, som f.eks. Seren-

geti, Selous, Kilimanjaro og Ngorongoro. Hele 25% af landets 

areal består af områder, som er forbeholdt naturen og vildtet.

HØJDEPUNKTER I TANZANIA:

Serengeti – verdens måske bedste safari 
Ngorongoro Crater – natur vidunder

Zanzibar – verdensklasse strande
Selous – safari som fra en svunden tid

Kilimanjaro - Afrikas højeste bjerg 

www.safarieksperten.dk/
rejser/tanzania-safari

TANZANIA

6



Lake Manyara National Park er en af Tanzanias mindre parker 

på blot 330 km2, hvoraf søen fylder to tredjedele. Parken er især 

berømt for sine flamingoer, samt flodheste og elefanter. Med lidt 

held vil man også kunne opleve de træklatrende løver. Langs 

søen findes mere end 350 fuglearter og i visse perioder slår flere 

tusinde flamingoer sig ned og danner et lyserødt skær over søen. 

I nationalparken findes både skov, krat og åbne græsarealer med 

mange muligheder for at se dyr.

Serengeti National Park er den mest berømte af Tanzanias na-

tionalparker. Området er dobbelt så stort som Sjælland og er en 

stor græsslette på mere end 14.000 kvadratkilometer. Serengeti 

er i øvrigt et Maasai ord og oversat betyder ”det endeløse land”. 

Parken har et meget varieret landskab fra store åbne græssletter 

til savanne og bakket skov. Her træffer man de kendte afrikanske 

savannearter – store løveflokke, zebraer, gnuer, hyæner, giraffer, 

flodheste og elefanter, for blot at nævne nogle få. 

Fra november til juni findes her op til 1,5 millioner gnuer og en 

kvart million zebraer, og det er et ubeskriveligt syn at opleve så 

enorme mængder af vildt, men også i den øvrige del af året er 

Serengeti et fantastisk sted, med masser af antiloper, gazeller, 

rovdyr med mere. 

Ngorongorokrateret. 

Ngorongoro var engang et vulkansk bjerg på højde med 

Kilimanjaro. I dag er toppen faldet ned i bunden og dækker et 

område på i alt 260 km2. Det bliver ofte kaldt for verdens ottende 

vidunder, og kan nærmest bedst beskrives som naturens eget 

store amfiteater. Et enestående naturfænomen der har status som 

UNESCO World Heritage Site. 

De gamle kratervægge rejser sig mere end 600 m over krater-

bunden og krateret er et naturligt opholdssted for mere end 

25.000 dyr, så her findes i sandhed et fantastisk dyreliv og ikke 

mindst kan man observere ”The Big 5”: Løve, elefant, bøffel, 

leopard og det sorte næsehorn. I kraterbunden findes nemlig et 

ægte safarilandskab med åben græssavanne, sumpe, skovområ-

der og søer, hvor dyrene holder til. Udsigten fra kraterkanten til 

selve kraterbunden er ofte hele opholdet værd.

Tarangire National Park med de mange og kæmpestore 

baobabtræer dækker et areal på 2.850 km2, og har en meget 

stor variation af dyr og fugle. Et besøg i denne park er allerbedst 

i perioderne juni – oktober. I disse måneder tiltrækker Tarangire 

floden og dens sumpområder tusindvis af dyr, som i den tørre tid 

har svært ved at finde vand andre steder. De mest talrige vildtar-

ter er elefant, bøffel, kudu, oryx, gnu, eland og zebra, men der 

er gode chancer for at se leopard og hyæne og mere sjældent 

sete dyr som girafgazellen.

Selous, Ruaha, Mikumi, Katavi og Gombe. 

Safari i det sydlige Tanzania, typisk med udgangspunkt fra Dar es 

Salaam, byder på enestående reservater og nationalparker, hvor 

de relativt få gæster oplever et Afrika, som man kan formode 

det også var for mere end hundrede år siden. Vildt, uberørt 

med safarioplevelser i særklasse. Prisniveauet er ofte i den lidt 

dyre ende, men man får fuld valuta for sine penge. Disse parker 

kan nemt kombineres med f.eks. de andre parker i nord og ikke 

mindst Zanzibar.
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Få en fantastisk rejse til markedets bedste pris 

Safari med masser af vilde dyr og enestående smuk natur!

Turen går til det nordlige Tanzania, der vel er et af verdens 

absolut mest berømte naturområder, hvor et væld af fantastiske 

naturfilm er optaget.

Det første punkt på dagsordenen er smukke Lake Manyara med 

den lille men dejlige nationalpark, hvor dyrene lever i det smalle 

stykke land mellem søen og den imponerende Rift Valley skrænt. 

Herefter står programmet på Serengeti nationalparken med de 

verdensberømte vidtstrakte vidder og store koncentration af 

dyr. Det er i Serengeti, at der er hentet inspiration til ”Løvernes 

Konge”. Det enestående Ngorongoro krater runder turen af og 

er nok safariens højdepunkt, hvad angår landskab. Det er kåret 

som et af verdens syv naturvidundere. Hvis I leder efter en rejse 

til Afrika, der kommer rundt i nogle de bedste safariområder er 

denne rejse et fantastisk bud – og til en rigtig god pris! Valget 

af indkvartering har ramt et fornuftigt niveau, men hvor der er 

taget hensyn til, at prisen skal være lav. Vi har naturligvis undgået 

gentagen transportkørsel, som mange billige safaris ofte har. 

Rejsen afsluttes med seks nætters dejlig badeferie på magiske 

Zanzibar, hvor I indkvarteres på det 3-stjernede hotel Langi Langi 

med perfekt placering på Tanzanias nordkyst.

TANZANIAS HØJDEPUNKTER & ZANZIBAR

 Ikoma Camp i Serengeti Migunga Forest Camp, Lake Manyara

Tanzanias Højdepunkter
& Zanzibar

Dag 1  Afrejse HVER TIRSDAG fra Danmark  
sidst på eftermiddagen mod Kilimanjaro.

Dag 2  Safari i Manyara. Ankomst om morgenen til Tanza-
nia. Frokost i Arusha inden der sættes kurs mod Lake 
Manyara og jeres første indkvartering. Game drive 
om eftermiddagen i Manyara.

Dag 3  Lake Manyara – Serengeti. Tidlig start på dagen og 
efter morgenmad køres op over Rift Valley skrænten 
og Ngorongoro højlandet til Serengeti nationalpar-
ken og game drive på vej til campen ved Ikoma i det 
nordvestlige Serengeti.

Dag 4  Serengeti. Hele denne dag er der game drive på 
Serengetis næsten endeløse græssavanne. Uanset 
årstid er der store oplevelser og masser af dyr i vente 
i dette dyremekka.

Dag 5  Serengeti – Ngorongoro. Der vil være tidlig 
morgenmad i campen, hvorefter I har en dejlig 
safarikørsel til Ngorongorokrateret. Undervejs er der 
stop ved Olduvai Gorge - også kaldet ”Menneskets 
vugge”. Fremme på lodgen bruges resten af dagen 
på at nyde de smukke omgivelser og lidt afslapning 
efter nogle meget oplevelsesrige dage. 

Dag 6  Ngorongoro. Den storslåede udsigt over krateret er 
helt ubeskrivelig. Det er imponerende at sno sig ned 
ad dens stejle sider i bil og I vil opleve en fantastisk 
heldags-safari, med picnic frokost og gode chancer 
for at opleve ”The Big Five”. Sidst på eftermiddagen 
køres retur til lodgen. 

Dag 7  Ngorongoro – Arusha – Zanzibar. Fra de store s 
afariområder køres der til Arusha for frokost og for 
fly til Zanzibar. Transfer til jeres velbeliggende hotel 
på nordøstkysten af Zanzibar, hvor I kan nyde de 
næste seks nætter på 3* hotel. 

D. 8-12  Zanzibar. Fem hele dage med afslapning og  
badeferie ved det varme hav og de smukke strande.  
Tilkøb af udflugter er muligt.

Dag 13  Zanzibar - hjemrejse. Der flyves fra Zanzibar mod 
Danmark. Ankomst samme aften / næste formiddag.

Dag 14  Ved afrejse fra Zanzibar om aftenen dag 13, er der 
ankomst til Danmark om formiddagen.

B
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Pris pr. personfra kr. 22.495,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk

14 dages rejse

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære



Velkommen til altid enestående Tanzania, hvor du på et 

flot 4stjernet niveau får det nordlige Tanzanias prægtige 

safariparker tilbudt på første række.

Der er tale om indkvartering på et højt niveau, hvor nogle af Øst-

afrikas mest berømte safari lodges byder velkommen. Sopa lodges 

og Serena lodges er begge berømte for altid at levere service og 

høj komfort, som de færreste tror findes. Der er masser af dyr i 

områderne, som alle mange gange er filmet af BBC og National 

Geographic. De ”fem store” er her. Elefant, bøffel, leopard, løve 

og næsehorn samt de fleste andre klassiske Afrika dyr som bl.a. 

giraffer, flodheste, krokodiller og i vores vinter og forår den store 

vandring af gnuer og zebraer. 

Der er god tid på turen og rytmen er behagelig, så man får de 

store oplevelser uden at stresse, og kan blot nyde synet af Afrika. 

Safarien slutter med et vidunderligt ophold på Zanzibar, hvor 

indkvartering, hav og strand på alle måder giver en fremragende 

afslutning på eventyret.

S
A

F
A

R
I 

E
K

S
P

E
R

T
E

N
 /

 T
A

N
Z

A
N

IA

Lake Manyara Serena Lodge

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Dag 1  Afrejse HVER TIRSDAG fra Danmark  
om eftermiddagen mod Kilimanjaro.

Dag 2  Kilimanjaro – Arusha. I bliver hentet i  
lufthavnen  og køres til et centralt beliggende 
hotel i Arusha, hvor safarien starter kort efter  
frokost. Herfra køres mod Ngorongoro højlandet  
og lodgen hvor der skal overnattes. Den ligger direk-
te på kanten af det gigantiske krater i næsten 2.300 
meters højde, hvorfra der er en fantastisk udsigt. 

Dag 3  Ngorongoro. I dag køres de mere end 600 højdeme-
ter ned til den næsten flade kraterbund. Hele dagen 
tilbringes på den åbne græssavanne blandt den me-
get tætte bestand af storvildt. Picnic frokost i krateret.

Dag 4  Ngorongoro – Serengeti. Efter morgenmaden køres 
mod vest, første stop gøres i Olduvai Gorge, ”men-
neskehedens vugge”. Herfra fortsætter vi ind i den 
imponerende Serengeti nationalpark over næsten 
endeløse vidder af vildtrig græssavanne. Vi er fremme 
ved lodgen i det centrale Serengeti til frokost, og sidst 
på eftermiddagen er der game drive.

Dag 5  Serengeti. Vi har hele dagen til at køre på game 
drive i det centrale Serengeti. Den præcise rute 
afhænger helt af, hvor de fleste dyr opholder sig, hvil-
ket jeres chauffør-guide nok skal være opdateret på. 
Frokosten medbringes og indtages på en lokalitet, 
der passer med den valgte rute. 

Dag 6  Serengeti – Lake Manyara. Efter morgenmaden kø-
res retur over Serengetis åbne vidder og Ngorongoro 
kraterets kant mod Lake Manyara, hvor I ankommer til 
frokost. Game drive om eftermiddagen i Lake Manya-
ra National Park

Dag 7  Lake Manyara  - Arusha - Zanzibar. Fra de store 
safariområder køres der til Arusha for frokost og for 
flyet til Zanzibar. Ved ankomsten til Zanzibar er der 
transfer til Ocean Paradise Resort, som er et strandho-
tel i afrikansk stil med en helt unik beliggenhed på en 
af Zanzibars smukkeste strækninger direkte ud til det 
Indiske Ocean og med Zanzibars største swimming-
pool i tilgift.

D. 8-12  Zanzibar. Fem hele dage til afslapning på Zanzibar, 
hvor I kan nyde stranden og hotellets faciliteter. Mu-
lighed for tilkøb af udflugter, bl.a. til Stone Town.

Dag 13  Zanzibar - hjemrejse. Der flyves fra Zanzibar mod 
Danmark. Ankomst samme aften / næste formiddag.

Dag 14  Ved afrejse fra Zanzibar om aftenen dag 13 er der 
ankomst til Danmark om formiddagen.

Karibu Tanzania 
& Zanzibar
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KARIBU TANZANIA & ZANZIBAR

S

Pris pr. person
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Ikke mange steder kan vække drømmen om romantik, 

mystik og åndelig lethed som Selous Game Reserve og 

Ruaha National Park. 

Det sydlige Tanzania emmer af historie fra en svunden tid. Pione-

rer, missionærer, storvildtjægere og eventyrere har skabt en masse 

legender her. For de som kender og elsker den afrikanske bush er 

Selous og Ruaha nogle af Afrikas bedst bevarede hemmeligheder.

Selous Game Reserve, beliggende i det sydvestlige Tanzania er 

kontinentets største, beskyttede vildtreservat på hele 54.000 km2 

eller mere end 20% større end Danmark. En meget stor del af Afri-

kas pattedyr, fra de største til de mindste til de mest sjældne har 

perfekte livsbetingelser her. Hvis man ønsker en ægte vildnisop-

levelse i Afrika er et besøg i Ruaha Nationalpark næsten obligato-

risk. Selv om Ruaha er den næststørste nationalpark i Tanzania, så 

er den nok den mindst kendte, men for kendere er Ruaha en af 

de mest spektakulære i Afrika. Parken, som er en del af the Great 

Rift Valley, dækker et areal på hele 10.300 km2.

Afslut med skøn forkælelse på utrolig lækker beach lodge ved det 

Indiske Ocean

Dag 1  Afrejse via Amsterdam til Dar Es Salaam. Modtagel-
se i lufthavnen, transfer til hotel for overnatning

Dag 2  Ruaha. Fra Dar Es Salaam flyves til Ruaha National 
parken med lille regionalfly. Ankomst til Jongomero 
camp i god tid til frokost og en lille siesta, inden man 
tager ud i åben safaribil på det første game drive.

Dag 3  Ruaha. Dagen tilbringes i Ruaha Nationalparken 
med game drive morgen- og eftermiddag, kun af-
brudt af frokost og siesta i campen. Der er også mu-
lighed for såkaldte game walks, hvor man sammen 
med en bevæbnet ranger er på fod safari i bushen. 

Dag 4   Bush picnic. Den sidste dag i Ruaha, som skal udnyt-
tes på bedste måde. Ofte køres op i den nordlige del 
af parken til Ruaha bjergene og Ruaha’s flodsletter. 
Bilen er udstyret med kølebokse og en lækker picnic 
frokost, som nydes midt i bushen.

Dag 5  Selous Game Reserve. Man kan tage på en bush-
walk inden flyvning videre til Selous Game Reserve 
og Siwandu Camp. Der venter nu tre pragtfulde 
dage i Selous med optimale muligheder for at få mas-
ser af skønne oplevelser blandt vildtet, hvad enten 
det er til fods, pr. båd eller i safaribil.

Dag 6   Rufiji River. Skøn sejltur op ad den mægtige Rufiji 
River. Undervejs vil man kunne betragte flodhestene 
og krokodillerne samt det øvrige vildt, som kommer 
ned til floden for at drikke. Om eftermiddagen er der 
atter game drive eller game walk.

Dag 7   Game drive eller game walk. Endnu en dag spæk-
ket med oplevelser, og hvor man med de dygtige og 
veluddannede guiders hjælp får en endnu større for-
ståelse for dette fantastiske og komplekse øko-system.

Dag 8    Ras Kutani. Efter morgenmad fly til Dar Es Salaam. 
Fra Dar Es Salaam køres ca. 1½ time til Ras Kutani, 
som er et lille eksklusivt feriested, beliggende på en 
uberørt strand ved det Indiske Ocean.

D. 9–12  Afslapning ved det Indiske Ocean efter en ufor-
glemmelig og oplevelsesrig safari. Den skønne strand 
og hotellets frodige omgivelser indbyder til masser af 
afslapning og svømmeture.

Dag 13  Dar Es Salaam. Efter nogle skønne nætter på Ras 
Kutani køres tilbage til Dar Es Salaam, for flyvning 
tilbage til Europa om aftenen.

Dag 14  Ankomst Danmark sidst på formiddagen.

Det næsten hemmelige 

Tanzania 
D

DET NÆSTEN 
HEMMELIGE TANZANIA

Afslut med skøn forkælelse på utrolig lækker 
beach lodge ved det Indiske Ocean
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Morgenmad i Siwindu Camp

Walkingsafari i Ruaha

Pris pr. personfra kr. 34.990,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk 14 dages rejse



Bestigningen af Kilimanjaro er en drøm for rigtig mange 

mennesker. Denne drøm kan nemt gøres til virkelighed, 

da bjerget trods sin imponerende højde på næsten 6 km 

ikke kræver klatring, men ”blot” en lang hård vandretur.

Den største udfordring for mange er den tiltagende tynde luft på 

vej mod højderne. Tager man denne udfordring op, så venter 

der en helt enestående oplevelse for livet. Selvom bjerget ligger 

tæt på Ækvator, giver det nemlig oplevelsen af at vandre herfra 

og til Arktis på få dage.

Man kommer gennem ekstremt varierede landskaber krydret med 

oplevelsen af at være højt hævet over skyerne, og med mulig-

heden for at se nogle af de mest spektakulære solopgange og 

–nedgange på denne jord.

Under hele turen har man god hjælp af professionelle erfarne 

guider som kender bjerget ud og ind, og der vil også være 

bærere samt en kok med alle grupper, uanset gruppens størrelse.

Vore ture til Kilimanjaro bliver arrangeret på individuel basis, det 

vil sige at vi ikke blander folk, der ikke kender hinanden. Således 

risikerer man ikke at blive sat sammen med andre deltagere, som 

evt. måtte være i langt dårligere eller langt bedre fysisk form end 

en selv.

Opstigningen foregår over flere dage, så kroppen kan vænne 

sig til højderne, og undervejs bor man, afhængig af valg af rute 

enten i bjerghytter - enkle og primitive eller i telt camps.

I dag er Machameruten vokset til at blive den mest populære rute 

op ad Kilimanjaro, hvilket er en titel, den har overtaget fra Ma-

ranguruten. Dette til trods for, at ruten er længere og af mange 

anses for at være lidt mere krævende. På trods af dette har denne 

rute en lidt højere succesrate, da man for det meste bruger en 

dag mere end på Maranguruten og på den måde undgår den 

værste højdesyge.

Populariteten skal imidlertid også ses i lyset af Machamerutens 

mange højdepunkter, hvor man bl.a. kommer forbi ”skyskoven” 

på bjergets sydlige skråninger, det tidligere og nu opfyldte krater, 

Shiraplateauet, den imponerede Barranco Campsite og Lava 

Tower. Dertil nedstiger man ad en anden rute – Mweka Trail – i 

modsætning til Marangu, hvor man nedstiger i de fodspor, som 

man efterlader på opstigningen.

KILIMANJARO 
- MACHAME RUTEN
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Dag 1  Afrejse Danmark mod Tanzania 

Dag 2  Ankomst Kilimanjaro lufthavn og transfer til 
hotel i Moshi. Informationsmøde

Dag 3  Kørsel til Machame Gate (1828 m), hvor trekket 
starter. Vi går godt 10 km og 1204 højdemeter på 
Kilimanjaros skovbeklædte basis, hvor man bl.a. 
vil opleve den endemiske flora og fauna. Overnat 
Machame Camp (3032 m)

Dag 4  Vi forlader skovområdet og begiver os ud i Kili-
manjaros anden vegetationszone, som minder om 
et hedelandskab. Videre op til Shiraplateauet med 
de enorme kæmpebrandbægere. Dagen ender ved 
Shira Cave Campsite (3839m), og som alle andre 
dage, vil teltene være klar, når vi ankommer.

Dag 5  Vi krydser vi plateauet fra morgenstunden med 
konstant udsyn til Kilimanjaros snebeklædte top, 
Kibo. Denne strækning fremhæves ofte som et 
af turens højdepunkter. Frokost ved Lava Tower 
Campsite (4530m), inden turen går nedad mod 
aftenens hvileplads Barranco Camp (3986m).

Dag 6  I dag ændrer vegetationen sig til et mere goldt 
landskab, som minder om en højlandsørken med 
meget begrænset nedbør og store temperaturuds-
ving. Morgendagen står på den endelige stigning 
til toppen, så derfor nøjes man med et forholdsvis 
kort trek på tre timer for at være udhvilet. 

Dag 7  Omkring midnat starter vi den sidste opstig-
ning til Afrikas højeste punkt. Landskabet har nu 
forandret sig til et isbeklædt månelandskab med 
meget tynd luft. Hvis vi er heldige og ankommer i 
rette tid kan vi opleve solopgangen fra toppen af 
Afrika – og få et velfortjent hvil inden nedstignin-
gen.

Dag 8  Nedstigningen fortsætter og når I er vel nede er 
der transfer til hotellet i Moshi.

Dag 9  Transfer til lufthavnen og afrejse.

Dag 10  Ankomst Danmark.

B Kilimanjaro - Machame ruten
Det er oplagt at kombinere denne rejse 
med eksempelvis en dejlig safari i Tanzania 
eller badeferie på vidunderlige Zanzibar.
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Det er først og fremmest de hvide palmestrande, det tropiske 

klima og det varme azurblå vand, der lokker folk til Zanzibar. 

Øen, der blot er 2.300 km2 stor og en del af Tanzania, består af 

koralklipper. Flere steder ud for kysten findes fantastiske koralrev, 

der foruden en kollage af farverige fisk og havdyr også er hjem-

sted for blandt andet skildpadde, delfin og hvalhaj. Det er oplagt 

at tage på en arrangeret bådtur, hvor I måske møder nysgerrige 

delfiner, og får mulighed for at snorkle på de beskyttede rev. Øen 

byder også på mulighed for rigtig god dykning, samt dybhavsfi-

skeri, hvor blandt andet barracuda, marlin og tun kan fanges.

Langs Zanzibars østkyst og nordkyst findes kilometerlange hvide 

sandstrande, som man næsten kan have for sig selv. Læg dig i 

skyggen, men ikke direkte under de bugnende kokosnød palmer, 

der vokser overalt langs strandene. Se de lokale drenge pile helt 

op i de svajende palmer og skære kokosnødder ned. På havet 

er der mange traditionelle dhow sejlbåde, som dagligt bruges 

af øens fiskere. Zanzibar er også kendt som krydderiøen, og her 

fremstilles og handles der med mere end 50 slags krydderier og 

eksotiske frugter. Det kan anbefales, at man tager på udflugt 

på en "spice tour" og besøger de mange plantager, ser, smager 

og dufter til øens mange krydderier og produkter, som vi finder 

i alverdens køkkener - blandt andet kanel, kaffe, peber, kokos, 

sukkerrør, vanilje, muskat, nelliker, kardemomme m.m

Stone Town kendes som byen, som ikke har forandret sig meget 

i 150 år, og den har nu fredet status på UNESCO's verdensarvli-

ste. Gå på opdagelse i de snævre labyrintiske gader med små 

boder og basarer, eller udforsk det spændende fort bygget af ara-

bere i 1500 tallet. Byen byder på et sammensurium af kulturelle 

og historiske oplevelser. 

I byen sidder kunstnere på gadehjørner og i stræder og maler 

de farverige traditionelle Tinga Tinga malerier, og andre laver 

smukt træskærerarbejde. Gå gennem markedet hvor der dufter 

af krydderier, og oplev de fremmedartede fisk, flotte frugter og 

grøntsager, og hold så vejret på vej gennem kødmarkedet. En 

anderledes farverig oplevelse end det hjemlige supermarked. 

Besøg Church of Christ-katedralen fra 1873, oplev de våde 

kældre på Fort Jesus, hvor slaverne opholdt sig, før de blev solgt 

og udskibet. 

Nyd udsigten og havbrisen fra toppen af Sultanens Palads eller 

fra de to dejlige hoteller Zanzibar Serena Inn eller Tembo Hotel. 

Betragt livet, der emmer af historie, ved den gamle dhow-havn, 

og aftenens madmarked ved Jamaturi Gardens, hvor al slags 

lækkerier dagligt produceres og sælges. Her kan man spise sig 

mæt fra de små stande med markedsmad.

Zanzibar kan nemt kombineres med Kenya og naturligvis 

Tanzania.

HØJDEPUNKTER PÅ ZANZIBAR:

• Guidet tur til Stone Town og øens  
andre spændende kulturperler

• Krydderierne på Zanzibar
• Udflugt til Prison Island

• Snorkling eller dykning ved koralrevet
• Svøm med delfiner på Zanzibar 

www.safarieksperten.dk/
rejser/tanzania-safari/
badeferie-paa-zanzibarZANZIBAR
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Langi Langi Beach 
Bungalows

Dette 3* hotel ligger på Zanzibars nordkyst 

ved byen Nungwi, hvor lokale butikker 

giver mulighed for lidt indkøb og oplevel-

ser af lokallivet. Langi Langis restaurant, 

Marhaba Restaurant, er især kendt for sine 

lokale retter og masser af seafood - frisk fra 

havet. Alle suiter har storslået udsigt over 

det Indiske Ocean og den hvide sand-

strand. Værelserne er behageligt indrettet 

med traditionelt Zanzibari møblement, med 

de moderne fornødenheder der hører sig 

til. Badeværelserne har rindende koldt og 

varmt vand, og der er aircondition og loft-

vifte, sikkerhedsboks, telefon og køleskab på 

værelset. Standard værelserne ligger væk fra 

vandet, og byder på mere moderat komfort. 

Hotellet har også en swimming pool, som 

kan være rar at have, når det mærkbare 

tidevandsskift trækker sig ud til revet. Langi 

Langi er et anderledes indrettet hotel end 

de fleste, og har en god atmosfære, som 

ikke mindst yngre gæster vil kunne lide.

Ocean Paradise Resort

Ocean Paradise Resort er et dejligt og yderst 

veldrevet 4-stjernet hotel på Zanzibars 

nord-østlige kyst. Værelserne er opbygget 

som traditionelle afrikanske rundhuse, 

men med al den moderne komfort, som vi 

forventer i dag. Ocean Paradise Resort huser 

også tre forskellige restauranter, som tilbyder 

det bedste af både lokale og importerede 

råvarer. Aftensmåltiderne bliver typisk ledsa-

get af forskellige former for underholdning. 

Ocean Paradise Resort tilbyder også mange 

forskellige aktiviteter, som man kan deltage i, 

som f.eks. dykning, kajak og delfinture.

Værelserne, der er fordelt på flere kategorier, 

er alle udstyret med eget badeværelse med 

toilet, satellit tv, mini-bar og egen balkon 

samt naturligvis air-condition.

Stranden ved Ocean Paradise Resort er 

fremragende, og giver super betingelser 

for svømning, boldspil samt ved koralrevet 

snorkling og dykning. Hotellet har eget dyk-

kercenter samt fitness center og mulighed 

for tilkøb af All-Inclusive ophold til en meget 

rimelig pris.

Baraza Resort & Spa

Baraza er et yderst luksuriøst  5-stjernet all-in-

clusive hotel, der ligger langs Bwejuu Paje 

stranden på Zanzibars sydøstlige kyst. Arki-

tekturen og indretningen som man finder på 

hotellet er inspireret af både arabisk, Swahili 

og indisk design, med buede hvælvinger og 

håndskårne udsmykninger. Værelserne er 

prydet med håndlavede, møbler som oplyses 

af de smukt udsmykkede messing lanterner. 

På hotellet finder du også 4 forskellige re-

stauranter, der alle serverer sublim mad med 

inspiration fra Østen. Værelserne består af 

rummelige strandvillaer, med den  mindste 

strandvilla på 148 m2.  Alle strandvillaer er 

udstyret med en stor seng, badeværelse, tv 

og al anden tænkelig komfort.

Barazas to søsterhoteller, det populære 

Breezes Beach Club(4*) og det luksuspræ-

gede The Palms (5*)ligger som naboer til 

Baraza.

Tembo House Hotel

Du finder Tembo House Hotel i hjertet 

af Stone Town ved strandpromenaden, i 

denne historiske by på Zanzibar. Indret-

ningen er i klassisk Swahili stil med antikt 

møblement og udsmykning. Hotellet har 

37 værelser fordelt på flere typer, egen re-

staurant og har den perfekte beliggenhed, 

hvis du gerne vil bruge et par dage af din 

ferie på at udforske Stone Town eller gøre 

brug af byens mange spændende shopping 

muligheder. 

Der serveres ikke alkohol på hotellet.

Værelserne er godt udstyret med både 

air-condition, køleskab, satellit tv, telefon 

og Wifi.

Ønskes et byhotel af højere standard anbe-

faler vi Zanzibar Serena Inn (5*), hvor alt er 

af meget høj kvalitet, og prisen dobbelt op.

 Sea Front værelse

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære
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Beliggenhed
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Ballon safari i Masai Mara

HØJDEPUNKTER I KENYA:

• Masai Mara - nok verdens bedste safari 
område året rundt. • Ballon safari – dyrt men 
helt uforglemmeligt og alle pengene værd. 

• Lake Nakuru – på gode dage et enestående 
syn med flamingoerne. • Den store gnuvandring i 
Masai Mara fra juli til oktober. • Amboseli, elefanter, 
Afrikas højeste bjerg. • Mombasa kysten – fremra-

gende strande og hoteller 

www.safarieksperten.dk/
rejser/kenya-safari
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KENYA
Safari i Kenya er safari i verdensklasse!
Kenya må betragtes som fotosafariens moderland, og kan 

frembyde en enestående variation i landskab, vegetationsty-

per og dyreliv. Det skyldes, at mange arter fra nord, vest og 

syd mødes omkring det centrale højland, hvor også porten til 

Kenya ligger, nemlig hovedstaden Nairobi, der er Østafrikas 

næststørste by, men med den største lufthavn i hele regio-

nen. Dermed kan den rige og varierede natur nydes selv på 

en safari af ret begrænset varighed, idet afstandene mellem 

verdensberømte Masai Maras græssavanne, den smukke tørre 

nordlige busksavanne, det centrale højland, søerne i Rift Valley 

samt de imponerende nationalparker mod sydøst ligger inden-

for rimeligt overskuelig afstand og med gode infrastrukturer.

De fleste safarier til Kenya har verdensberømte Masai Mara på 

programmet, da reservatet med den frodige græssavanne har 

en ualmindeligt artsrig og tæt bestand af dyr hele året. Søerne 

i Rift Valley, hvor denne skærer igennem højlandet, byder på 

mange vidunderlige scenerier og store oplevelser. De smukke 

nordlige reservater med busksavanne og særegne dyr, ligger 

i en vifte omkring Mt. Kenya, der med sine savtakkede tinder 

er Afrikas næsthøjeste bjerg med 5.199 meter. Højlandet 

omkring bjerget rummer flere overnatningssteder i rydninger 

i den tætte skov, hvor dyrelivet primært ses omkring oplyste 

vandhuller. De sydøstlige parker, hvoraf Tsavo Vest og Øst er 

Kenyas største, har en meget vekslende natur og i flere områ-

der en meget berømt udsigt, nemlig til Kilimanjaros sneklædte 

top. Selvom dette Afrikas højeste bjerg faktisk ligger i Tanzania 

tæt på grænsen til Kenya, er den berømte klassiske udsigt til 

bjerget bedst fra Amboseli National Park på Kenya-siden.

Landets fantastiske kyst omkring havnebyen Mombasa har 

klassiske hvide palmeklædte tropestrande og kan byde på et 

højt aktivitetsniveau, bl.a. med snorkling og dykning på koral-

revet ud for strandene.



Masai Mara Game Reserve
I Kenyas sydvestlige del ligger Masai Mara Game Reserve, der 

med god ret betragtes som et af verdens bedste og vigtigste 

vildtreservater. Mara dækker et område på 1510 km2 med åbne 

sletter og langs parkens floder skov og krat. Sammen med slet-

terne på Serengeti er Mara hjemsted for en betagende mængde 

af forskellige dyrearter. Foruden de ”fem store”, løve, elefant, 

leopard, næsehorn og bøffel ses også store koncentrationer 

af rovdyr som hyæner, gepard, sjakaler og tilmed vilde hunde. 

Og byttedyr er her nok af. Gazeller, antiloper, vortesvin og så, 

naturligvis, den store migration af gnuer og zebraer. I løbet af 

juli måned ser man op til 1,5 millioner gnuer og en kvart million 

zebraer trækkende fra Serengeti mod Masai Mara, hvor frisk græs 

og floder med permanent vand, lokker dem ud på den lange og 

ofte farefulde vandring. Et enestående syn, som kun Østafrika for 

alvor kan byde på. Parken er dog året rundt altid god for de helt 

store dyreoplevelser.

Amboseli National Park
I det sydlige Kenya, på grænsen til Tanzania, finder du den godt 

390 km2 store park, hvor de flotteste billeder af Afrikas højeste 

bjerg bliver taget fra. Udsigten til Tanzanias 5.895m høje Mount 

Kilimanjaro på den ellers helt flade savanne, er for mange det 

klassiske billede af Afrika. Parken er også hjem for en stor bestand 

af elefanter, og en tiltagende koncentration af rovdyr og savan-

nevildt, som alle nyder godt af det permanente smeltevand fra 

sneen på bjerget, der samler sig i sumpområder. Det giver en 

smule frodighed på den ellers knastørre savanne. Fra parkens 

store højdedrag, Observation Hill, har man et fantastisk udsyn 

over de omkringliggende sletter, som ofte krydses af hvirvelvinde 

der trækker skyer af støv op i himlen. En park man også med 

fordel kan besøge på vejen mellem Nairobi og safari parkerne i 

det nordlige Tanzania.

Samburu, Buffalo Springs og Shaba
Nord for Kenyas højland, godt fem timers kørsel fra Nairobi, lig-

ger de tre utroligt smukke og betagende vildt områder Samburu, 

Buffalo Springs og Shaba. Til sammen udgør de tre reservater 

omkring 875 km2, hvor især den ekstremt begrænsede nedbør 

kendetegner området.

Den store ”brune” flod Ewaso Ngiro snor sig gennem den barske 

natur, og udgør mere eller mindre områdets vandtilførsel, og der-

med kilden til liv. Trods de barske forhold giver området ofte su-

blime oplevelser for safarigæsten, der typisk bor på dejlige camps 

og lodges tæt ved floden. Særlige dyr som net-giraf, smalstribet 

zebra og den langhalsede girafgazelle ses jævnligt sammen med 

elefanter, løver og leopard. De seneste år er tilmed den vilde 

hund dukket op igen. Kom til dette sjældent dejlige sted i Kenya, 

og nyd Afrika tæt på.

Lake Nakuru National Park 
Den  blot 188km2 store park er især kendt for de smukke fla-

mingoer (både den store og lille flamingo) som lever og spiser i 

søen det meste af året, tæt sammen med andre fugle som bl.a. 

pelikaner og storke. Parken er også et fremragende sted at op-

leve både det hvide (som er bragt op fra Sydafrika) og det mere 

sjældne sorte næsehorn, som er et af de fem store dyr blandt de 

gamle storvildtjægere. Dertil er denne lille, og indhegnede park, 

hjem for dyr som løve, leopard, bøfler, de meget sjældne vildhun-

de, vandbukke, den sjældne Rothschilds giraf og vortesvin. En 

dejlig park, som bl.a. er et godt besøg på vejen fra de nordlige 

parker og Masai Mara.

Lake Naivasha
Søen som ligger mellem Nairobi og Nakuru har fra de første ko-

lonifolks tid været et populært sted. Behageligt klima, frodighed 

og så den smukke og fiskerige sø trak helt naturligt mange til 

området. 

Som turist i dag oplever man søen for sine mange fugle, en dejlig 

sejltur blandt de mange flodheste og fine muligheder for vandre-

ture af kortere eller længere varighed. Bortset fra flodheste, 

giraffer og savannevildt skal man ikke forvente de store safariople-

velser. Trods det er en nat eller to en glimrende ide på mange 

safaris, da Nakuru kun er godt en times kørsel væk, og  derved 

nemt kan besøges.

Læs om 
Kenya kysten

 side 24

Sejltur på Lake Naivasha

Amboseli National Park med 
Kilimanjaro i baggrunden
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Giraf i Samburu 
Nationalpark



Sentrim Mara CampElefanter ved floden i Samburu
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Serengeti

Masai Mara

Lake
Victoria

Samburu & 
Buffalo Springs

TANZANIA

KENYA

NAIROBI

Amboseli

Aberdare

Lake Nakuru

Lake Bogoria

Lake Baringo

Lake Magadi

Lake Elementaita

Lake Naivasha

Dag 1  Afrejse fra København, Billund eller Aalborg 
Dag 2  Ankomst Kenya. Du mødes i lufthavnen og køres 

til dit hotel for overnatning. Hør om mulighed for 
udflugter i Nairobi. 

Dag 3  Nairobi – Samburu / Buffalo Springs. Du køres 
efter morgenmaden mod nord for frokost på din 
dejlige lodge eller camp. Safari om eftermiddagen 
og hjem til middag på lodgen.    

Dag 4  Samburu / Buffalo Springs. To lange safarikørsler i 
løbet af dagen. Også tid til en dukkert i den svalen-
de pool. Ønsker du en kortere safari ankommer du 
denne dag til Nairobi fra Danmark. 

Dag 5  Samburu / Buffalo Springs – Lake Elementaita 
Dagens mål er kørsel til den lille, men yderst smuk-
ke sø, Lake Elementaita for to nætter på Elementa-
ita Sentrim. Ankomst til sen frokost. Mulighed for 
tilkøb af sejltur på Naivasha søen.  

Dag 6  Hele dagen ved nabosøen Nakuru, den mest 
berømte af Rift Valley søerne, hvor flamingoer og 
masser af dyr opleves på tæt hold. Frokost i parken. 
Retur sidst på dagen til Elementaita, middag og 
overnatning. 

Dag 7  Lake Nakuru – Masai Mara. Fra søernes område 
går det nu mod Masai landet. Ankomst til Mara Sen-
trim Camp for to nætter. Safari om eftermiddagen.  

Dag 8  Masai Mara. To lange safarikørsler i søgen efter de  
helt store naturoplevelser. 

Dag 9  Masai Mara – Nairobi. Der køres retur mod  
Nairobi. Alternativt kan opholdet i Masai Mara 
forlænges eller der kan flyves direkte mod Kenya 
kysten. I Nairobi kan man flyve hjem mod Danmark 
eller forlænge sit ophold i Afrika. 

Dag 10  Ankomst København, Billund eller Aalborg.

Karibu Kenya 
Daglige afrejser året igennem.

Velkommen til altid enestående Kenya, hvor du får alle mulighe-

der for at opleve nogle af de vigtigste og mest varierede safariom-

råder i landet. Fra det varme, tørre og utroligt smukke og vildtrige 

Samburu/Buffalo Springs i nord til søerne i Rift Valley med bl.a. 

den afvekslende Lake Nakuru National Park. Safarien slutter i ma-

giske Masai Mara, som rummer alle de dyr, man typisk forbinder 

med Afrika. Ikke mindst rovdyr som løve, gepard, leopard, hyæne 

samt større dyr som elefant, bøffel, næsehorn og i vores sommer 

og efterår den store vandring af gnuer og zebraer. Indkvartering 

på gode 2- og 3-stjernede lodges og camps. 

Kan forlænges med f.eks. det Indiske Ocean, gorilla safari eller 

Kilimanjaro bestigning.

B

Pris pr. personfra kr. 14.995,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk

BEMÆRK: 
Safarien kan også 

gennemføres som en 
8 dages safari med 
afrejse fra Danmark 

på dag 3.10 dages rejse

KARIBU KENYA

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære +



KENYA MINI SAFARI & BADEFERIE

På denne korte safari i Kenya venter spændende safari-

oplevelser i Kenyas største nationalpark, hvor chancer-

ne for at opleve The Big Five - elefant, løve, næsehorn, 

leopard og bøffel i høj grad er til stede. På Aruba Lodge 

byder vores kokke på fremragende gastronomi og dejlige vine, 

som indtages i den åbne, men overdækkede restaurant, hvorfra 

man har udsigt til den smukke natur. Som afslutning på en skøn 

safari venter tre overnatninger på et dejligt 3-4-stjernet kysthotel, 

beliggende direkte ud til det varme Indiske Ocean.

Dag 1  Afrejse fra København først på dagen med Tur-
kish Airlines, med en mellemlanding i Istanbul og 
derfra direkte til Mombasa.

Dag 2  Mombasa. Ankomst til Mombasa sidst på natten 
og transfer til Travellers Beach Hotel beliggende 
blot 45 minutter fra lufthavnen. Du har dagen til 
fri disposition til at slappe af og nyde det varme 
Indiske Ocean, og hotellets mange faciliteter.

Dag 3  Mombasa – Tsavo. Efter morgenmad på hotellet 
holder safaribilen og guiden klar og kursen 
sættes mod Kenya største nationalpark Tsavo, det 
imponerende dyreliv og den dejlige Aruba Lodge. 
Frokost og derpå eftermiddags safari.

Dag 4  Tsavo. Morgen og eftermiddag, hvor dyrene er 
mest aktive, er med spændende safarikørsel i 
Tsavo East. Midt på dagen er der frokost og afslap-
ning i lodgen.

Dag 5  Mombasa. Det er blevet tid til at forlade Tsavo og 
turen går tilbage til Mombasa og Travellers Beach 
hotel. 

Dag 6-8  Det Indiske Ocean. Tre hele dage til at nyde de 
skønne omgivelser samt det varme Indiske Ocean. 
Kenyakysten er perfekt til en afslappende badefe-
rie efter en oplevelsesrig safari. Kystområdet byder 
på masser af aktivitetsmuligheder såvel til lands, 
som til vands og sågar i luften.

Dag 9  Afgang fra hotellet sidst på natten og via  
Istanbul tilbage til Danmark

Kenya mini safari 

& badeferie
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Aruba Lodge

17

Tsavo West 
National Park

Tsavo East 
National Park

MOMBASA

TANZANIA

KENYA

Aruba Lodge

DET 
INDISKE 
OCEAN

S

Pris pr. personfra kr. 11.195,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk

9 dages rejse
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Dag 1  Afrejse fra København, Billund eller Aalborg

Dag 2  Nairobi - Amboseli. Du mødes ved ankomsten  og 
efter stop i vores lounge i Nairobi sættes kursen 
mod sydøst til Amboseli Nationalpark, hvor I 
ankommer i tid til frokost på Amboseli Sopa Lodge, 
som er jeres indkvarteringssted for de kommende to 
nætter. Safari om eftermiddagen

Dag 3  Safarikørsel i Amboseli. Dagen byder på morgen 
og eftermiddagssafari i parken, som er berømt for 
den smukke udsigt til Kilimanjaro, de mange elefan-
ter, samt med parkens øvrige klassiske storvildt som 
f.eks. flodheste, bøfler, gnuer, zebraer, gazeller og 
giraffer. Den plettede hyæne er parkens mest talrige 
rovdyr, og her findes også et imponerende fugleliv 
med mere end 400 arter.

Dag 4  Amboseli - Lake Naivasha. Efter morgenmad 
fortsætter I rejsen mod Rift Valley og den smukke 
Naivasha sø, hvor I ankommer omkring frokosttid. 
Resten af dagen er til fri disposition, og vi kan varmt 
anbefale at tilkøbe en sejltur på Lake Naivasha.

Dag 5  Lake Naivasha – Masai Mara. Efter morgenmaden 
fortsætter I jeres safari rejse gennem meget varie-
rende landskaber i Rift Valley til Masai Maras savan-
ne med en spændende safarikørsel frem til lodgen. 
Game drive om eftermiddagen i Masai Mara.

Dag 6  Masai Mara. To lange safarikørsler i Masai Mara i 
søgen efter de helt store dyre- og naturoplevelser

Dag 7  Masai Mara - Nairobi. Efter morgenmad kører I 
retur mod Nairobi, først ud af Masai Mara, gennem 
store hvede- og bygmarker til Narok over de 
store sletter i the Rift Valley, og herpå til Nairobi til 
lufthavnen for jeres fly tilbage mod Danmark, som 
afgår først på aftenen.

Dag 8  Ankomst Danmark. Der er ankomst til Danmark i 
løbet af dagen, typisk om formiddagen.

Blixens Kenya Safari

På denne safari besøger I blandt andet Amboseli Nationalpark, 

hvor I skal køre safari ved foden af Kilimanjaro, blandt parkens 

mange elefanter. Indkvarteringsstederne er af god standard, og 

ligger centralt placeret i safariområderne der besøges.

Rejsen fortsætter videre mod Rift Valley og den smukke Naivasha 

sø, som er kendt for sine mange flodheste og smukke fugleliv og 

afsluttes med et ophold i Masai Mara, som af mange betegnes 

som et af de bedste safariområder i verden. Der køres i stærke 

4-hjulstrukne safaribiler, med vinduesplads til alle. En dygtig engel-

sktalende chaufførguide, er naturligvis inkluderet. 

På denne rejse har vi afgang fra Danmark hver lørdag 

året rundt ved mindst to deltagere.

Der er mulighed for at forlænge rejsen med badeferie, 

på Kenyakysten eller Zanzibar til meget fordelagtige priser.

På denne Kenya safari venter nogle af 
verdens bedste safariområder. 

Naturligvis 
kan denne safari 

også forlænges med 
en badeferie ved 

Kenyakysten.
Se side 22.

S

Pris pr. personfra kr. 12.995,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk

8 dages rejse

BLIXENS KENYA SAFARI

Serengeti

Masai Mara

Lake
Victoria

Samburu & 
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TANZANIA

KENYA

NAIROBI
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Lake Nakuru
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Lake Magadi

Lake Naivasha

Afgang 
fra Danmark 

HVER LØRDAG 
året rundt ved 

mindst to 
deltagere.
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Geoffreys Eventyrlige Kenya
Safarieksperten byder velkommen til Kenya med dansktalende Geoffrey Sendeu. På denne høj kvalitetssafari oplever 
du private safariområder, vandreture, sejltur og masser af safari i 4-hjulstrukne biler. Geoffrey, der er fra Masai stammen, 
vil være din ekspertrejseleder på denne safari der har flere GARANTERET afgange ved blot 4 deltagerer i såvel 2018 og i 2019.

Dag 1 Afrejse Kastrup med flyskift undervejs

Dag 2   Ankomst Nairobi – Aberdares. Ankomst om mor-
genen, hvor I mødes af Geoffrey, som fra første færd 
er klar til at vise sit land frem. Fra storbyens mange 
indtryk fornemmer man snart frodigheden i landet jo 
tættere man kommer højlandet. I er fremme ved den 
smukt beliggende Aberdare Country Club i tid til fro-
kost. Resten af dagen er til afslapning, hvor man nemt 
kan opleve aber, vortesvin, antiloper samt farvestålen-
de fugle eller til en tur i poolen.

Dag 3   Aberdares - Ol Pejeta / Sweetwaters. Efter mor-
genmad vandretur i området og derpå fortsætter 
safarien mod det mere tørre, varme og vildtrige private 
safarireservat Ol Pejeta Concervancy. Turen er ikke 
lang, så I er fremme i tid til frokost. Om eftermiddagen 
er der safari i området, som har den højeste koncen-
tration af vilde dyr i Kenya. Dertil er området hjem for 
et chimpansereservat og den største koncentration af 
det sorte næsehorn. I har to nætter på Sweetwaters 
Tented Camp.

Dag 4   Ol Pejeta. Hele dagen på safari, hvor I søger de store 
oplevelser blandt et selv for Kenya yderst varieret dy-
reliv, der naturligvis også kan byde på chancen for de 
”fem store” elefant, bøffel, løve, leopard og næsehorn.

Dag 5   Ol Pejeta – Lake Nakuru – Lake Naivasha. Efter tid-
lig morgenmad køres der til den berømte Lake Nakuru 

for frokost og safari i parken, der især er kendt for sine 
flamingoer som med lidt held ses ved søbredden, samt 
bøfler, sort og hvidt næsehorn, leopard og løve. Hen 
på eftermiddagen kører I til nabosøen Lake Naivasha 
for overnatning på Sopa Lodge.

Dag 6   Lake Naivasha – Masai Mara. Dagen starter med en 
smuk og stemningsfuld sejltur på Naivasha søen, in-
den bilerne sætter kurs mod det berømte Masai Mara, 
hvor frokosten nydes under turen. Efter indkvartering 
på enten Mara Ashnil Lodge eller Mara Lesiure Camp, 
er der eftermiddagssafari i det fantastiske vildtreservat, 
som i særdeleshed er berømt for sin store koncentrati-
on af rovdyr. Indkvarteringen er i store luksusprægede 
telte med al komfort.

Dag 7-8   Masai Mara. I har to hele dage til safari. Fra den 
tidlige morgenstund hvor den lette kølighed stadig 
hersker, opsøger du de store oplevelser blandt Afrikas 
berømte ”Big Five” – elefanter, bøfler, løver, leoparder 
og næsehorn. Mulighed for tilkøb af ballon safari.

Dag 9   Masai Mara - Nairobi og hjemrejse eller det Indiske 
Ocean. Efter en lang række dage med store  
naturoplevelser køres retur til Nairobi  
med besøg på Karen Blixens farm og  
frokost på ”Carnivore”. Kørsel til luft- 
havnen og tid til et farvel til Geoffrey.

Dag 10   Ankomst Danmark

Mulighed for 
forlængelse med 

badeferie ved Kenya 
kysten eller på 

Zanzibar

Mulighed  for tilkøb af ballonsafari 
i Masai Mara
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S

10 dages rejse

Pris pr. person
fra kr. 19.995,-

Yderligere prisinformation

se www.safarieksperten.dk

Lake Naivasha

Ol Pejeta

Mount Kenya
National Park

KENYA

NAIROBI

Aberdare
National Park

Lake Bogoria

Lake Nakuru

Masai Mara

GEOFFREYS 
EVENTYRLIGE 
KENYA



Noget nær den komplette rundrejse til Kenya og Tanzania, hvor 

de fleste af de to landes bedste og mest berømte safariparker 

fremvises. Ikke blot er dyrelivet i centrum på rejsen, men også 

kultur og områder væk fra de normale safariveje kommer til sin 

ret her.

Indkvarteringen er et fint skift mellem fornuftig 3-stjerners niveau 

til tæt på 4-stjerners, nogle steder i tented camps og andre i 

lodges. Det giver rigtig god mulighed for at suge Afrikas lyde til 

sig under opholdet. Der skal køres mange kilometer, men bilerne 

er meget komfortable og der er fremragende oplevelser på sam-

lebånd. Ikke en kedelig dag på denne safari. Der er masser af dyr 

i områderne, bl.a. de ”fem store”, elefant, bøffel, leopard, løve 

og næsehorn samt de fleste andre klassiske Afrika dyr som bl.a. 

giraffer, flodheste, antiloper og krokodiller. 

Da safarien både kommer til Serengeti og til 
Masai Mara er muligheden for at opleve den store 
gnuvandring særdeles høj, uanset årstid. En godt 
tilrettelagt safari, for alle der vil se masser af dyr, 
men også vil lidt mere end ”blot” dyr.

I gnuernes fodspor: Gruppesafari med afrejse flere gange hver måned året rundt.
Turen gennemføres også med samme program, blot startende og sluttende i  Arusha/Killimanjaro i Tanzania.

Dag 1  Afrejse om eftermiddagen fra København, Billund eller 
Aalborg 

Dag 2  Ankomst Kenya. Fra Nairobis lufthavn køres du til dit 
hotel for overnatning. 

Dag 3  Nairobi – Amboseli. Dagen starter med udflugt i Nairobi 
til bl.a. Karen Blixens Museum og enten Giraffe Center eller 
Sheldricks Elefant børnehjem. 
Efter frokost køres der til den berømte Amboseli National 
Park for to nætter, med udsigt til bl.a. Mount Kilimanjaro 

Dag 4  Amboseli. Hele dagen til safari, hvor store flokke af elefan-
ter nyder godt af sumpområderne på den flade savanne. 
Nyd udsigten til sneen på Kilimanjaro! 

Dag 5  Amboseli – Arusha. Kenya forlades og ved Namanga 
grænsen går turen ind i Tanzania. Der køres via Marangu 
vandfaldet til Arusha for overnatning. 

Dag 6  Arusha – Lake Manyara. Tid til indkøb på Arusha 
markedet. Herefter køres mod Lake Manyara for safari og 
overnatning. 

Dag 7  Manyara kulturel dag. Den lille by Mto-wa-Mbu 
besøges, besøg hos en Chagga familie med banan øls 
produktion samt frokost i det lokale miljø. 

Dag 8  Manyara og Tarangire og retur til Manyara. Dagen 
er afsat til den smukke Tarangire National Park, hvor ikke 
mindst elefanter og bøfler ses i meget store flokke. 

Dag 9  Manyara – Ngorongoro – Serengeti. Tidlig afgang 
mod Ngorongoro Crater for safari blandt de mange 
dyr. Efter frokost i krateret køres der mod Serengeti for 
hele tre nætter.

 Dag 10-11  Serengeti. To hele dage med heldags safari begge 
dage. Det giver optimale muligheder for de helt store 
oplevelser. 

Dag 12  Serengeti – Lake Victoria. Der køres mod den 
mægtige Victoria sø. Besøg ved Sukuma folket og om 
eftermiddagen sejltur på søen. 

Dag 13   Lake Victoria – Masai Mara. Tidlig morgen kano 
sejltur, før kørslen går mod Isabenia grænsen til 
Kenya. Herfra videre ad smukke veje til Masai Mara, 
Kenya s mest berømte safaripark. En del af kørslen er 
ren safari. 

Dag 14   Masai Mara. Hele dagen til safari i denne smukke og 
yderst vildtrige park. 

Dag 15   Masai Mara – Nairobi. Efter morgenmaden er der 
vandresafari med masaierne i området. Herefter går 
turen mod Nairobi, hvor der er besøg ved det yderst 
spændende værksted Kazuri Beads, samt frokost. 
Herefter transport til lufthavnen for fly mod Danmark 
eller Det Indiske Ocean. 

Dag 16   Ankomst Danmark

SI  GNUERNES 
FODSPOR

Victoria lake

TANZANIA

KENYA

Lake Manyara Arusha

Nairobi

Serengeti

Ngorongoro Krater
Amboseli

Tarangire

Masai Mara

20

Pris pr. personfra kr. 38.495,-Yderligere prisinformation
se www.safarieksperten.dk

16 dages rejse



En vandring som er forbundet med mange strabadser og 

udfordringer, når de mange rovdyr på landjorden og i floderne, 

ønsker sig et nemt bytte.

Det er vigtigt at huske, at de øvrige dyr normalt er stationære i 

områderne, hvorfor en safari i Serengeti eller Masai Mara, uanset 

årstid, altid vil byde på store oplevelser.

Januar – februar - marts: I vores vinter og forår opholder 

denne mængde af dyr sig i Serengeti. I årets første måneder i 

den syd-østlige del af Serengeti, hvor det korte kalk- og magnesi-

umholdige græs, strækker sig ind i Ngorongoros græssletter tæt 

ved Ndutu området.

Dette græs er fremragende føde, når godt 80% af gnukøerne 

føder op imod 400.000 gnukalve på blot 2-3 uger. Et fantastisk 

fænomen som tiltrækker safarifolket og TV hold fra bl.a. BBC og 

National Geographic år efter år. Ønsker man at bo i dette områ-

de i disse måneder, bør man bestille mindst et år i forvejen.

April-maj-juni: Kælvningen er overstået, og gnutyrene samler 

harem og parringsperioden starter. Samtidig hermed er vandrin-

gen mod vest og nord-vest begyndt. I løbet af denne periode, 

vil de ofte krydse den store Grumeti flod i Serengetis vestlige 

områder.

Juli-august-september: Perioden, hvor den store vandring når 

til Serengetis nordligste områder og ind i Kenyas Masai Mara. I 

denne periodes første del ses ofte de store krydsninger af Mara 

floden. Indkvarteringen i det nordlige Serengeti og i Masai Mara 

er nu meget eftertragtet, og priserne på sit højeste niveau. Efter 

ankomst til Mara og det nordligste Serengeti spreder dyrene sig 

ud, og nyder godt af græs og de ofte vandrige floder.

Oktober – november: Afhængig af regnen er det nu van-

dringen tilbage mod Serengeti starter. Mara-floden krydses ofte 

i denne periode, som kan strække sig over mange uger. Mara 

savannen er nu tør, og græsset nedgnavet af de mange græs-

ædere der har holdt til her i måneder. De mange rovdyr der har 

haft kronede dage, må se frem til 7-8 måneder med større udfor-

dringer for det nemme bytte. Det nordlige og centrale Serengetis 

lodges og camps er nu meget eftertragtede.

December: Gnuerne er nu langt nede i Serengeti og snart 

starter det hele forfra.

I det store økosystem bestående af Tanzanias Serengeti og Kenyas Masai Mara, finder man den helt enestående koncentration af godt 
1,5 millioner gnuer og godt en kvart million zebraer, som hvert år har en rimelig fast rytme for deres ophold i dette uovertrufne vildtområde.

Serengti

Masai Mara

Victoria lake

Mara River

TANZANIA

KENYA

Grumeti River

Mbalageti River

Talek River

Ngorogora Krater
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HØJDEPUNKTER VED KENYAKYSTEN:

• Snorkle eller dykke ved koralrevet
• Besøg ved markedet og Fort Jesus

• Sejltur på havet med frokost / middag
• Dagsudflugt til Wasini Island for  

dykning og lækker frokost 

www.safarieksperten.dk/
sevaerdighed/
kenya-kysten

KENYA KYSTEN

Kystbyen Mombasa er en ø by forbundet med fastlandet med 

en færge mod syd og broer til andre dele af kystregionen. Her 

bydes på bl.a. det spændende Fort Jesus, det farverige marked 

og den store og vigtige havn. Øen Mombasa har sammen 

med resten af området været skueplads for til tider turbu-

lente historier, præget af de mange forskellige folkeslag, der 

gennem tiderne har regeret den vigtige port til kontinentet. 

Kysten byder på monumenter, gamle forladte byer, betagende 

smukke strande, verdens næstlængste koralrev med tusinde ar-

ter af fisk, kokosnødpalmer og mangrovesumpe. Ikke underligt 

at Kenyas kystlinje er et yderst populært feriemål for gæster fra 

hele verden.
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Travellers Beach Hotel 

Travellers Beach Hotel finder du kun 25km 

fra Moi International Airport. På hotellet er 

der tilknyttet to restauranter, som serverer 

det bedste af både det lokale Swahili – og 

det internationale køkken. Hotellet og den 

nærmeste omegn tilbyder også mange 

forskellige aktiviteter såsom golf, tennis, 

ridning på kamelryg, fiskeri og ekskursioner.  

Hotellet kan også byde på både spa, 

fitnesscenter, massageklinik, swimming 

pool og bar/lounge. Hvis du drømmer om 

at udforske det krystalklare vand omkring 

Mombasa, har hotellet også en dykkerskole 

tilknyttet. Alle værelser har egen balkon eller 

gårdhave, air conditioning, LCD tv, telefon, 

mini-bar, sikkerhedsskab, Wifi internet og  

eget bad og toilet.

Hotellet tilbyder også en  All-Inclusive afde-

ling (Travellers Beach Club) til områdets bed-

ste pris. Denne del af hotellet byder også på 

flere muligheder for et bedre ophold, og er 

et fint 3* hotel, hvor man får rigtig meget 

for sine penge, selv om stranden ikke er på 

samme høje niveau som Diani Beach kysten 

30 km syd for Mombasa.

Baobab Beach 
Resort & Spa

Baobab Beach Resort (4*) ligger på sydky-

sten i den sydlige del af Diani, og er et af 

kystens førende all-inclusive resorts. Det er 

for nylig blevet gennemgribende renoveret 

og har i dag en meget høj standard. Det er 

opført ved en 10 km lang strand i et dejligt 

parkanlæg med svajende palmer og et rigt 

fugleliv. Der er masser af aktivitetsmulighe-

der såsom volleyball, bueskydning, aerobic, 

vandaerobic, fodbold, basketball, tennis, 

bordtennis, jacuzzi, swimmingpool, dyk-

kercenter, og der er en 18 hullers golfbane 

ikke så langt derfra. Også køkkenet er af høj 

klasse og der er flere forskellige restauranter 

og barer. De 180 store værelser har alle hav-

udsigt og mange skønne detaljer. Et hotel vi 

kun kan anbefale på det varmeste.

Southern Palms 
Beach Resort 

Southern Palms Beach Resort er et stort 

hotel med 298 værelser og 2 suites med 

beliggenhed i en frodig have, direkte ud til 

stranden ved Diani Beach godt 30 km syd 

for Mombasa og tæt ved Ukunda lufthav-

nen. Hotellet byder blandt andet på vand-

sports center, børneklub, skønhedssalon, 

massage klinik, dykkercenter og to enorme 

swimming pools, der er placeret midt i 

hotellets område. Tilknyttet til hotellet finder 

du også hele seks restauranter, der hver 

især serverer mad fra alle verdenshjørner, 

og her kan du finde alt fra klassisk italiensk 

mad og mellemøstlig cuisine, til barbecue 

og grill i bedste afrikanske stil.

Alle værelser har eget toilet og bad med 

satellit tv, mini-bar og dvd-afspiller. Hotellet 

er et af de absolut mest populære hoteller, 

der trods sin størrelse virker afslappende og 

behageligt at være på. Et perfekt sted for 

børnefamilier, da strand og badeforholdene 

er yderst ideelle. All Inclusive ophold samt 

værelser med direkte havudsigt kan tilkøbes.

Waterlovers 

Waterlovers er et mindre hotel, smukt belig-

gende på Diani Beach, som er kendt for de 

flotte hvide sandstrande. 

Hotellet har kun 10 værelser, som giver en 

meget eksklusiv og intim atmosfære.

Heriblandt er der 8 rummelige suiter, 

en yderst luksuriøs Penthouse lejlighed samt 

en pragtfuld Villa.

Under dit ophold hos Waterlovers, vil du 

kunne nyde fantastiske gastronomiske retter 

med en forrygende udsigt til det varme 

Indiske Ocean. Hotellet har ligeledes også 

pool med smuk havudsigt.

Er du til aktiviteter, så er du dækket godt 

ind. Under dit ophold, vil der være mulig-

hed for et væld af vandsportsaktiviteter, 

som alle tilbydes direkte fra hotellets Beach 

House. Er du mere til afslapning, så bydes 

der også på en dejlig strandbar.

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære
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Uganda er meget mere end ”blot” gorillaer, men landets største 

attraktion er og bliver de sjældne bjerggorillaer, som findes i 

Bwindi Impenetrable National Park og Mgahinga Gorilla National 

Park i den sydvestlige del af landet. Der er også glimrende mulig-

heder for at opleve chimpanser og andre primater. Faktisk er der i 

Uganda tolv forskellige arter af aber – flere end noget andet land 

i Afrika. Det er et pragtfuldt land for sanserne med den mægtige 

Nil, der med imponerende kraft sprøjter gennem den klippefyldte 

kløft ved Murchison Falls, de elegante vandfald, Sipi Falls ved 

Mount Elgon, de 5000 m høje Rwenzori bjerge med sne på top-

pen, de store søer, Lake Albert, Lake Victoria og Lake Kyoga.

Som besøgende i landet kan man både tage ud på traditionel 

fotosafari, tage på udfordrende bjergvandring og whitewater 

rafting, studere fuglelivet, fiske efter den udfordrende nilaborre 

eller blot nyde de fantastiske landskaber.

Rwanda, er blot en tiendedel så stor som Uganda, 26.300 km2, 

og har som Uganda, de store bjerggorillaer som det helt store 

trækplaster. Rwanda er i disse år inde i en utrolig markant og 

positiv udvikling inden for turismen. 

Flere nye spændende tiltag ser dagens lys, hvad også ses i den 

hastigt stigende turisme. Et besøg til gorillaerne kan gøres på 

ganske få dage, og er meget nemt at kombinere med rejser i 

f.eks. Kenya og Tanzania. 

HØJDEPUNKTER I UGANDA:

• Gorilla trekking og Chimpanse trekking
• Queen Elizabeth National Park

• Sejltur på Kazinga kanalen

HØJDEPUNKTER I RWANDA:

• Gorilla trekking • Besøg ved Lake Kivu
• Museet for folkemordene i 1994

https://www.safarieksperten.dk/
rejser/uganda-safari

UGANDA & 
    RWANDA
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En fremragende safari til landet som med rette kan kaldes 

”The Pearl of Africa”.

Indkvartering i dejlige camps og lodges, der foruden god 

placering i områderne giver høj komfort.  Der er fin tid på turen, 

så man for alvor kan nyde de mange store oplevelser blandt de 

store primater som gorilla og chimpanser. 

Der er også god tid i Queen Elizabeth National Park, hvor der 

både er safari og sejltur på Kazinga kanalen.

Entebbe

UGANDA

Uganda, et frodigt grønt paradis på godt 241.000 km2, 
med savanne, bjerge, søer og tætte regnskove. Fuld af venlige 
mennesker, vilde dyr og mere end 1000 forskellige fuglearter.

Lake Mburu 
National ParkBwindi

National Park

Queen Elizabeth
National Park

Kibale Forest
National Park

RWANDA TANZANIA

DEMOKRATISKE 
REPUBLIK CONGO

Lake Victoria
Dag 1 Afrejse fra Danmark 
Dag 2  Ankomst Uganda – Lake Mburu National Park. 

Flyet ankommer til Entebbe lufthavn. Lidt opfrisk-
ning før turen går mod sydvest, hvor Ækvator 
passeres, på vejen til den 370 km2 store park, hvor 
søen udgør 20% af arealet. Safari på vej til campen, 
og om eftermiddagen sejltur i kano på søen.

Dag 3  Lake Mburu – Bwindi. Efter en tidlig morgen safari 
køres der mod  Bwindi Impenetrable Forest National 
Park, hvis tætte skov byder på godt halvdelen af 
verdens sidste bestand af bjerggorillaer.

Dag 4  Bwindi. Dagen er helt afsat til vandreturen til goril-
laerne, hvor man med lidt held kan komme inden 
for få meters afstand af disse blide kæmper. Turen er 
kun for voksne, som forventes at være i nogenlunde 
god form.

Dag 5  Bwindi –Queen Elizabeth National Park. Kørsel 
mod landets fremragende safaripark. Turen går 
gennem Ishasha delen af parken, som er berømt for 
sine træklatrende løver. 

Dag 6  Queen Elizabeth National Park. Hele dagen i 
parken, hvor frokosten medbringes. Der er foruden 
safarikørsel, også sejltur på den smukke Kazinga 
kanal. Dagen giver rigtig gode muligheder for at 
opleve elefanter, bøfler og rovdyr som løver og 
hyæner.

Dag 7  Queen Elisabeth National Park – Kibale Forest. 
Mulighed for en morgenvandretur efter de farve-
strålende fugle, som parken har mange af. Herefter 
mod Kibale skoven, hvortil der er ankomst til frokost. 
Resten af dagen er til en vandretur ved kratersøen, 
en svømmetur eller fiskeri.

Dag 8  Kibale Forest. Dagen starten med en vandretur ind 
i skoven, hvor vores nærmeste slægtning skal fin-
des. De livlige og meget socialt anlagte chimpanser 
giver oplevelser som aldrig glemmes, og man kan 
nemt finde sider i deres opførsel, som minder om 
os. Turen er også en fantastisk oplevelse for alle, der 
nyder fugle, sommerfugle og blomster.

Dag 9  Kibale – Kampala – Entebbe - hjemrejse. Der 
returneres til hovedstaden og lufthavnen i Entebbe, 
hvor flyet mod Danmark afgår. Alternativt kan flyves 
mod Kenya for mere safari eller til Det Indiske Ocean

Dag 10 Ankomst Danmark

B Uganda – Afrikas Perle
Gruppesafari med afgange hver måned

Bemærk: 
Er der dagsflyving 
til eller fra Uganda, 
kræver det ekstra 

overnatning i 
Entebbe.
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Vandfald og genvunden safari-storhed 
Store dele af landet har et behageligt og næsten tempereret 

klima trods beliggenheden på kanten af troperne. De sydøstlige 

dele består primært af højland over 1.200 m.o.h.  Nord herfor 

findes et bælte af land domineret af skovsavanne og landbrug, 

og det er også her de fleste større byer findes inkl. hovedstaden 

Harare. Mod nord og nordvest langs Zambezi-floden, der både 

opstrøms og nedstrøms for Victoria-vandfaldet danner grænsen 

til Zambia, findes Zimbabwes lidt varmere lavland med en mosaik 

af skovsavanne, græssavanne, flodsletter og skov langs floder-

ne. I dette område findes der vand hele året og det er landets 

mest kendte og interessante, når det gælder safari og storvildt. 

Omkring 13% af Zimbabwe er udlagt som nationalparker og 

der findes næsten 700 fuglearter og 100.000 elefanter i landet, 

hvor dyrene er nemmest at se i de tørre vintermåneder fra juni 

til oktober. Det gigantiske Victoria vandfald mod nordvest, der er 

omgivet af de små nationalparker Zambezi og Victoria Falls, kan 

byde på en meget bred vifte af aktiviteter, hvoraf flere kræver, at 

man ikke lider af højdeskræk eller vandskræk. Nær disse ligger 

Zimbabwes største og mest dyrerige nationalpark, Hwange, der 

rummer stort set alt det storvildt man kan ønske sig. Længst mod 

nord og langs Zambezi-flodens bred findes Mana Pools national-

parken, hvor dyreliv og safariaktiviteter koncentreres omkring den 

mægtige flod. Et ophold i Zimbabwe kan alt i alt byde på meget 

store og forskelligartede oplevelser.

I en årrække, hvor politisk ustabilitet har hersket, har Victoria 

Vandfaldet været det primære trækplaster for turismen i landet. 

Det er det måske nok stadig, men destinationerne for klassiske 

safarioplevelser er ved at genvinde fordums styrke og tiltræk-

ningskræft. Med mange nye camps og lodges i meget høj kvalitet 

og de stadig attraktive nationalparker, er en safari til Zimbabwe 

højt rangerende blandt Afrikas mange muligheder.

Victoria Falls
Victoria vandfaldene er ikke alene Zimbabwes største attraktion, 

men også en af kontinentets mest besøgte naturdestinationer. 

Afrikas største og verdens næststørste vandfald er simpelt hen 

dybt imponerende og dets dimensioner næsten ufattelige. Vand-

faldet er lidt over 1,7 km bredt, falder 108 meter på det højeste 

sted og i regntiden kan der strømme mere end en halv million 

tons vand ud over kanten i minuttet!

På det lokale sprog hedder det allerede Mosi-ou-Tunya, hvilket 

betyder ”røgen der tordner”, og det må siges at være et yderst 

passende navn. Udbuddet af aktiviteter omkring Victoria Falls 

er stort; man kan flyve sceniske ture i helikopter eller små åbne 

HØJDEPUNKTER I ZIMBABWE:

• Victoria Falls 
• Hwange National Park

• Lake Kariba
• Mana Pools

• Matupos

www.safarieksperten.dk/
rejser/zimbabwe-safari

ZIMBABWE
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ultralette fly, her er white-water rafting i verdensklasse og der 

er et mere end 100 meter højt Bungee-jump fra broen over 

Zambezi-floden for blot at nævne nogle få. 

Hwange
Nok den mest oplagte safaridestination, hvis man vil kombinere 

et besøg ved de imponerende Victoriavandfald med dyrerig 

safari af højeste kaliber. Her findes stort set alle de klassiske 

afrikanske savannedyr man kan tænke sig. Hwange nationalpar-

ken, på størrelse med Nordirland, er Zimbabwes største, lettest 

tilgængelige og uden tvivl også den fineste. Parken ligger kun 

få timers kørsel fra Victoria Falls. Det er en fremragende park 

for de berømte fem store. Den kølige tørtid fra april til oktober 

er den bedste årstid at se storvildt, mens de våde måneder fra 

november til februar er de bedste at se fugle. 

Mana Pools
I Zimbabwes allernordligste 

del langs Zambezi-floden 

ligger nationalparken Mana 

Pools overfor nationalparken 

Lower Zambezi i Zambia. Parkens

 landskab er domineret af den store 

flod samt fire laguner på den flade flodslette 

(mana betyder fire!), mens der længere mod syd er mere tørt 

og kuperet. Dyrelivet i floden og lagunerne er domineret af flod-

heste, krokodiller, varaner samt drikkende og badende elefanter 

og bøfler. På de omkringliggende arealer med skov og savanne 

ses mange impalaer, zebraer og store antiloper som eland og 

stor kudu, mens leopard og plettet hyæne er de hyppigst sete 

rovdyr. 

Dag 1  Afgang fra Danmark med mellemlanding i 
Europa og Johannesburg, inden du flyver videre til 
Victoria Falls i Zimbabwe.

Dag 2  Ankomst til Zimbabwe og Victoria Falls. 
Modtagelse i lufthavnen og transfer til skønne Ilala 
Lodge. Resten af dagen kan nydes på den dejlige 
lodge, f.eks. ved swimmingpoolen, eller der kan 
deltages i nogle af de mange aktivitetsmuligheder 
(på egen regning).

Dag 3  Victoria Falls. Om formiddagen er der guidet tur 
til de spektakulære Victoria vandfald og sidst på ef-
termiddagen såkaldt ”sunset cruise” på Zambeziflo-
den, hvor solnedgangen kan nydes i de smukke 
omgivelser.

Dag 4  Victoria Falls - Lake Kariba. Efter morgenmaden 
er der afgang til Victoria Falls lufthavnen, hvor 
der stiges ombord i det lille fly, der vil fragte dig til 
Buma Hills landingsbanen nær Kariba søen. Om 
eftermiddagen er der safariaktiviteter ved og på 
søen.

Dag 5  Lake Kariba. Hele dagen tilbringes ved og på 
Kariba søen, hvor du kan deltage i et udvalg af 
aktiviteter. Nyd denne uspolerede del af Afrika og 
oplev den unikke natur omkring søen.

Dag 6  Lake Kariba - Hwange Nationalparken. Om 
morgenen fly til Hwange nationalparken, hvor du 
køres til skønne Elephant’s Eye, din camp for de 
næste to nætter. Efter en god frokost og et hvil kan 
du enten tage på safari eller besøge et lokalt hjem, 
hvor du kan opleve hvordan lokalbefolkningen 
lever og bor.

Dag 7  Hwange Nationalparken. Hele dagen er afsat 
til at køre på game drives i nationalparken Oplev 
ikke mindst den store bestand af elefanter, der er 
blandt kontinentets største. Du har også mulighed 
for at se en lang række af de store og spændende 
dyr på dine game drives, bl.a. nogle af områdets 
mange rovdyr.

Dag 8  Victoria Falls og hjemrejse. Efter morgenmad 
transfer til Victoria Falls lufthavn og retur mod 
Europa via Johannesburg. 

Dag 9  Ankomst til Danmark. Ankomst Danmark sidst på 
formiddagen

G Zimbabwes Højdepunkter
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ZIMBABWE

LIVINGSTONE

Hwange 
National Park

ZAMBIA

Lake Kariba

Mana Pools

LUSAKA

Victoria
   Falls

Pris pr. personfra kr. 29.900,-Yderligere prisinformationse www.safarieksperten.dk  9 dages rejse



BOTSWANA
- et utroligt spændende land i det sydlige Afrika. Et land med en fantastisk vildtbestand, 

en stor biodiversitet, og meget forskellige landskaber. Botswanas primære attraktioner 

er uden tvivl naturen og vildtet, som man blandt andet kan opleve i Okavangodeltaet, 

Kalahariørkenen, Chobe Nationalparken og Tuli reservatet.

HØJDEPUNKTER I BOTSWANA:

• Okavangodeltaet med 
sit flotte dyreliv og stemning
• Chobe National Park og de 

tusindvis af elefanter
• Kalahariørkenen og Bushman folket 

www.safarieksperten.dk/
rejser/botswana-safari
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38 % af landets 581.700 km2 store og langt overvejende fla-

de areal er udlagt til nationalparker, reservater og vildtforvalt-

ningsområder og er altså et af naturens største vildt refugier! 

Landet er på størrelse med Frankrig og har et indbyggerantal 

som København og omegn. Der er altså masser af plads, 

og der er en imponerende skønhed i at færdes blandt få, i 

enorme vildtområder der strækker sig fra den ene horisont til 

den anden.

Botswana har siden selvstændigheden i 1966 været præget 

af fred og politisk stabilitet. Her findes også nogle af verdens 

største diamantforekomster, så Botswana’s økonomi er en af de 

stærkeste i Afrika.

Okavangodeltaet, også kaldet Afrika’s juvel er unik. Det er 

verdens største indlands floddelta, hvor det kæmpestore delta 

ikke løber ud i noget hav, men opsluges af Kalahariørkenen. 

Vandmægden, der er størst i de ellers tørre måneder fra juli til 

november, stammer fra regnen der faldt 4-6 måneder tidligere 

i Angolas mægtige bjergegne. Okavango byder på et impone-

rende dyreliv. Mange forskellige antiloper, bøfler, elefanter, samt 

de store katte, løver, geparder og leoparder samt andre rovdyr 

som hyæner og vilde hunde. Dertil et utroligt fugleliv med mere 

end 450 forskellige arter.

I Kalahariørkenen kan man opleve de mere hårdføre vildtarter, 

fantastiske landskaber og den årtusindgamle bushman kultur. 

Ikke mindst i vores vintermåneder er Kalahari et besøg værd, da 

nogen regn forvandler det tørre landskab til en frodig savanne. 

Det tiltrækker store koncentrationer af dyr. 

I Chobe Nationalparken kan man blandt andet opleve Afrikas 

tætteste bestand af elefanter, som i tusindvis søger til den 

livgivende flod for at drikke. Vi har her mulighed for at tilbyde et 

enestående ophold på en meget komfortabel flodbåd. Fra Cho-

be er det nemt at besøge nabolandenes mægtige Victoria Falls.

Botswana har valgt at satse på den mere eksklusive turisme frem 

for masseturismen, men vi har flere forskellige muligheder for 

at opleve den fantastiske natur og det rige dyreliv med ophold 

i ekstremt luksuriøse camps, eller som en lidt mere primitiv ind-

kvarteringsform i mobile teltlejre. 

På en safari i Botswana er der flere forskellige måder at udforske 

flora og fauna på. Fra en 4x4 safaribil, hvor man kører ud i 

bushen og iagttager vildtet. På en guidet vandretur, hvor man 

kommer helt tæt på naturen og også får et anderledes indblik 

i de små ting og detaljer. I deltaet fra en traditionel kano, en 

såkaldt mokoro, eller fra motoriserede både, når større afstande 

skal dækkes.

Sejltur på Chobe floden og tæt på elefanter

Pragtfuld indkvartering 
i Okavango deltaet, 
Pom Pom Camp

Næsten 40% af landets areal udgøres af 
uberørte  reservater eller nationalparker! 
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Into Botswanas Bush. Gruppesafari med max 12 deltagere. 2-3 afgange om måneden året rundt.
Denne spændende safari tager dig med telt igennem Botswanas fantastiske bush. Støv, vand, sved og store 
oplevelser. Bål og middag under stjernerne og nogle af de absolut bedste safarioplevelser i hele Afrika. Safarien 
ender ved et af verdens syv vidundere - det mægtige Victoria Falls. En fantastisk safari i sin reneste form!

B

Dag 1 Afrejse fra Danmark

Dag 2  Ankomst Maun, Botswana. Ved ankomst i Maun lufthavn bliver 
I kørt til Island Safari Lodge. Dagen er til fri disposition i den lille 
safariby. 

Dag 3  Okavango Delta – Ørkenens magiske delta. Efter morgen-
mad bevæger I jer ind i Okavango – først med bil og derefter med 
motorbåd gennem de smalle kanaler.  I slår lejr, bålet tændes og 
aftensmaden tilberedes. 

Dag 4  Okavango Delta. I vil udforske deltaet til fods og i de udhulede 
træstammer kaldet mokoros. Jeres erfarne guide vil sørge for at I 
ser masser af dyr i løbet af dagen.  

Dag 5  Okavango – Moremi. I forlader den våde part af deltaet – først 
med mokoros og efter at have tage afsked med jeres lokale ”kano 
førere” møder I den firhjulstrukne safari bil igen og kører mod Mo-
remi Game Reserve (ca 50km). I vil opleve et anderledes landskab, 
men stadig med masser af skønne safari oplevelser.

Dag 6 - 7  Moremi Game Reserve. Ind igennem Moremi Game Reserve, 
som er kendt for at være et af Afrikas smukkeste og mest vildtrige 
dyrereservater. De næste tre dage bruger I på at udforske Moremis 
berømte dyrebestand. 

Dag 8  Moremi Game Reserve. Efter morgenmad pakker I lejren 
sammen. I rykker længere nordpå, og slår lejr i en anden del af 
Moremi, så I kan udforske et nyt område. Også her er der garanti 
for masser af vilde dyr – og nogle af Afrika’s største safarioplevelser.

Chobe 
Nationalpark

NAMIBIA

BOTSWANA

Okavango 
Delta

ZIMBABWE

Maun

ZAMBIA
Livingstone

Moremi
Nationalpark Savuti

Nationalpark

Victoria Falls

INTO BOTSWANAS BUSH
AFRIKA - HELT IND I SJÆLEN! 

Dag 9  Savuti Game Reserve. Safarioplevelser i 
verdensklasse. Turen går nordpå via Savuti 
Game Reserve, som er en del af Chobe Nati-
onal Park. I har mulighed for at se giraf, ze-
bra, impala, roan, sable, kudu, bøffel, eland 
og mange andre antiloper. Ligeledes findes 
rovdyr som løve, hyæne, sjakal, gepard og 
vilde hunde.    

Dag 10-11  Chobe National Park. Elefanternes 
paradis. Chobe National Park, er kendt 
for at have den tætteste koncentration af 
elefanter, estimeret til over 70.000 elefanter. 
Frokosten bliver - ligesom alle andre dage - 
tilberedt undervejs. 

Dag 12  Livingstone - Zambias side af Victoria 
Falls. I dag forlader I Botswana og har 
en kort køretur - omkring 100 kilometer 
til Livingstone og krydser den mægtige 
Zambeziflod. Fra Livingstone vil I opleve 
Victoria Falls. Indkvartering på Maramba 
River Lodge. Om eftermiddagen, mulighed 
for at købe udflugter f.eks. til vandfaldet.

Dag 13  Livingstone. Midt på dagen er der fly hjem 
med flyskift i Johannesburg og i Europa.

Dag 14 Ankomst til Danmark
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Johannesburg

Pris pr. person
fra kr. 21.495,-

Yderligere prisinformation

se www.safarieksperten.dk

14 dages rejse



UNDER ONE BOTSWANA SKY

Indkvarteringen er på glimrende lodges og camps, 
hvor forplejning og ikke mindst beliggenheden er 
helt i top. Der flyves mellem de forskellige områder, 
så tiden udnyttes optimalt til de store oplevelser på 
land. Masser af oplevelser uden stress og jag.

Dette er en såkaldt fly-in safari. Her flyver I mellem små luksuriøse safari camps 
beliggende forskellige steder i Botswana. Fælles for alle er, at der venter spændende 
naturoplevelser, med masser af vildt. En fly-in safari er kendetegnet ved at I kommer 
let omkring til ellers utilgængelige områder, og hver korte flyvetur giver et fascinerede 
indtryk af landskabet set for oven. 
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Eksklusiv 
flysafari med 

afgange alle dage 
året rundt

Dag 1 Afrejse fra Danmark 
Dag 2  Ankomst Johannesburg og derfra fly til Botswanas 

Kasane lufthavnen ved Chobe. Der er nu tre nætter på 
Chobe Safari Lodge (se foto side 44) eller Chobe Bush 
Lodge. Safari om eftermiddagen, hvor ikke  
mindst elefanter ses i gigantiske koncentrationer. 

Dag 3 Udflugt til Namibia samt sejltur på Chobefloden. 
Dag 4  Heldagsudflugt til Victoria Falls. Denne udflugt kan 

erstattes med to safari kørsler ved Chobe. 
Dag 5  Der flyves fra Kasane over de store safariområder, 

for at lande i Okavangodeltaet. Her har I tre nætter på 
Moremi Crossing, der ligger med sublim udsigt til dette 
unikke safari område. Sejltur i området eller vandring om 
eftermiddagen 

Dag 6 - 7  Safariaktiviteter. To hele dage med safariaktiviteter, 
der fra Moremi Crossing kan være vandreture, sejlture i 
klassiske mokoros. 

Dag 8  Johannesburg. Der flyves fra deltaet til i Maun og 
herfra til Johannesburg for natflyet mod Europa. 

Dag 9  Ankomst Danmark

S Under one Botswana sky
En flysafari i mægtige Botswana, 
hvor I vil bo i to yderst forskellige 
områder. Første base er ved den store 
Chobe flod, hvor der skal sejles, køres safari, 
besøge de to nabolande Namibia og Zimbabwe 
med det gigantiske Victoria Falls. Herefter flyves 
der direkte til det enestående Okavangodelta.

Pris pr. person

fra kr. 27.900,-

Yderligere prisinformation

se www.safarieksperten.dk

9 dages rejse

Chobe 
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Johannesburg
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NAMIBIA HØJDEPUNKTER I NAMIBIA:

• Sossusvlei sandklitterne
• Etosha National Park

• Swakopmund
• Fish River Canyon

• Skeleton Coast

www.safarieksperten.dk/
rejser/namibia-safari
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Landskabernes land 
Namibia er et yderst spændende land med en fantastisk vari-

ation i landskaber. Den øde og mange steder barske Atlan-

terhavskyst, de store ørkenområder med bl.a. verdens ældste 

ørken og verdens højeste sandklitter, Fish River Canyon, som 

er verdens næststørste fjeldkløft, den fascinerende og til tider 

fremragende Etosha National Park. 

Namibia er en populær ”kør-selv” destination. Der er en god 

infrastruktur, omend hovedparten af vejene er grusveje, er de 

generelt af god kvalitet og velafmærkede. Namibia er meget 

tyndt befolket, så der er ikke meget trafik. Lange øde stræk i 

det dramatiske landskab, giver følelsen af frihed og indbyder 

til god musik på anlægget, mens man kan føle sig alene på 

jorden og lade tankerne drive.  

Den mest populære ferieby i Namibia er Swakopmund, hvor 

landets tyske baggrund tydeligt ses i dens kulturelle og histori-

ske islæt. Klimaet her ved Atlanterhavet er behageligt, og der 

er mange udflugtsmuligheder herfra bl.a. til sælkolonien ved 

Cape Cross, Namibørkenen med nøgne grussletter og Sand-

wich Harbour Lagunen. De enorme sandklitter som omkranser 

Sossusvlei syd for Kuisebfloden, kan opleves fra Sesriem, på 

kanten af ørkenen. De vilde Naukluft bjerge er et paradis for 

vandrere. Man må ikke glemme Etosha National Park med 

dens skinnende, udtørrede saltsø og store bestand af vildt som 

hovedattraktion. Ikke mindst i vores sommer og efterår, har 

man fremragende muligheder for at opleve løve, elefant, næ-

sehorn, giraf, zebra og mange forskellige antilope-arter, hvoraf 

oryx antilopen er mest karakteristisk for dette tørre område.

Namibia er endvidere særligt populær blandt astronomer, 

idet man her finder en usædvanlig klar himmel, og selv om 

man ikke er astronom, er det så sandelig værd at nyde den 

stjernespækkede himmel og de for os nordboer anderledes 

stjernebilleder.



På denne spændende rejse får du et godt indblik i Namibias 
mange attraktioner. Oplev Etosha Nationalparken, urgamle 
klippemalerier ved Twyfelfontein, den gamle tyske kystby 
Swakopmund og endelig de kæmpestore røde sandklitter i 
Namib ørkenen.

NAMIBIA - KØR SELV
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Namibia - Kør selv 
Oplev Namibias højdepunkter i dit eget tempo på denne 12 dages rundrejse

B

Dag 1  Afrejse Danmark om eftermiddagen og via Amster-
dam eller Frankfurt mod Windhoek

Dag 2   Windhoek. Ved ankomst til Windhoeks internationale 
lufthavn får man udleveret sin lejebil og kørsel til det 
hyggelige guesthouse. Resten af dagen til fri dispositi-
on til at opleve den namibianske hovedstad.

Dag 3  Windhoek – Okonjima. Efter morgenmad køres 
mod nord til Okonjima vildtreservatet i Otjozondjupa 
regionen. Om eftermiddagen er der mulighed for at 
besøge et gepard forskningsprojekt.

Dag 4  Okonjima – Etosha. I dag køres til et af turens høj-
depunkter, Etosha Nationalparken og frem til campen 
som ligger lige ved parken. 

Dag 5-6  Etosha. I har hele dagen til at køre safari i den kæm-
pestore nationalpark. Man kan enten selv køre, men 
der er også mulighed for guidede udflugter.

Dag 7   Etosha – Twyvelfontein. Det er blevet tid til at forla-
de Etosha og køre til Kamanjab, hvor man kan besøge 
en lokal Himba landsby. Derfra videre mod Twyfelfon-
tein, hvor man kan opleve både hulemalerier og den 
forstenede skov, med 250 mill år gamle træer.

Dag 8   Twyvelfontein – Swakopmund.  Efter morgenmad 
køres mod sydvest ud mod kysten og frem til den char-
merende kystby Swakopmund.

Dag 9  Swakopmund. Dagen til fri disposition i Swakopmund

Dag 10   Namib Naukluft National Park Swakopmund forlades 
og der køres sydpå gennem Walvis Bay til fantastiske 
Namib Naukluft National Park som betragtes som den 
allerældste ørken i verden.

Dag 11   Soussusvlei og Deadvlei. I dag er der god tid til at se 
de fantastiske op til 300 m høje klitter ved Soussusvlei 
og Deadvlei. Både ved solopgang og ved solnedgang 
er der et farvespil som bare er helt uforglemmeligt.

Dag 12   Windhoek. Efter morgenmad forlades ørkenen og 
der køres i ro og mag tilbage til Windhoek. Overnat-
ning på hyggeligt guesthouse.

Dag 13   Dagen er til fri disposition i Windhoek, med tid 
til at foretage lidt indkøb og se nærmere på Wind-
hoeks   attraktioner inden turen går til lufthavnen hvor 
 lejebilen afleveres inden flyafgang mod Europa.

Dag 14   Ankomst Danmark sidst på formiddagen.

Pris pr. personfra kr. 17.900,-
Yderligere prisinformationse www.safarieksperten.dk 14 dages rejse

Swakopmund
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Man kan ikke rejse til Sydafrika uden også at tage på safari. 

Sydafrika har mange nationalparker og reservater, samt utallige 

private reservater, hvor mange lokale initiativer har omdannet 

tidligere landbrug til vildtreservater. Kruger National Park er med 

dens knap 20.000 kvadratkilometer landets største og mest 

kendte reservat. Her kan man opleve Big Five, foruden 142 andre 

arter af pattedyr – dette mere end noget anden reservat i Afrika.

Med over 3000 kilometer kystline byder Sydafrika på imponeren-

de kyststrækninger, det varme Indiske Ocean på nordøst kysten, 

og det barske kolde Atlanterhav på vestkysten. Garden Route der 

snor sig langs kysten fra Mossel Bay til Tsitsikamma Nationalpark 

og er blandt de smukkeste kyststrækninger i Afrika. I vores efter-

årsmåneder kan man opleve den sydlige rethval komme helt ind 

til kysten for at yngle. Har man mod, så kan man hele året stifte 

bekendtskab med hvidhajen, både over og under overfladen. 

Cape Town har for længst slået sig fast som en trendy kulturel 

storby med en unik naturskønhed omkring byen. På pynten 

ved Cape Point, hvor skibe i århundreder har kæmpet sig ind til 

Cape Towns sikre havn, og mange blandt dem har forlist. Fra 

toppen af Table Mountain kan man mærke naturkræfterne, der 

SYDAFRIKA

Få dit livs oplevelse og tag på safari i Sydafrika. Rejs til Sydafrika, og oplev landets mangfoldighed 
med de store kontraster, der findes i både befolkning, geografi, sprog og ikke mindst planter og dyr. 
På en rejse til Sydafrika vil du helt sikkert opleve, hvorfor landet kaldes ”The Rainbow Nation”.

Blyde River Canyon

HØJDEPUNKTER I SYDAFRIKA:

• Safari i Kruger National Park
• Cape Town – landets smukke moderby
• Fremragende måltider og lokale vine

• Golf på verdensklasse baner
• Vandreture i betagende landskaber

www.safarieksperten.dk/
rejser/sydafrika-safari

34



Hvad enten du er til safari, vin, god mad, 
fantastisk natur, kultur og historie vil en 
rejse til Sydafrika være uforglemmelig!

gør Sydafrika til noget særligt – og man kan også se til Robben 

Island, hvor Nelson Mandela sad fænglset i de fleste af hans 27 

år som politisk fange. Da han endelig blev sat fri trådte han ud 

som verdens mest imponerende og karismatiske leder, og som 

landets første sorte præsident, førte Sydafrika ud af det racistiske 

apartheid regime, til et land med frihed og lighed for dens be-

folkning. Mandela, fik en rolle som landsfaderen, og han er, selv 

efter sin død, symbolet på frihed. Omend vejen til velstand for 

mange stadig er lang, så betragtes Sydafrika som mulighedernes 

land.

Vinlandet, hvor europæere har slået sig fast 
som vinbønder og gennem århundreder 
fremstillet verdensklasse vine. Blyde River Canyon

Pingviner på Boulders Beach

Oplev den hvide haj 
ved Cape Town

Udsigt over Blyde River Canyon
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Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Storslået, vild natur, tropiske nætter med lyden af cikader og løve-

brøl i det fjerne, eksotiske dufte i bushen, spændende og bjergta-

gende dyreoplevelser på safariturene, eksklusiv luksus i campen, 

fantastiske kulinariske oplevelser, Sydafrikas bedste vine…

Er dette også din drøm om safari i Afrika? I Balule River Camp 

opfylder vi din drøm om Sydafrika safari – og mere til! Med en 

perfekt beliggenhed midt i Sydafrikas bedste safariområde, et 

meget dedikeret personale og plads til kun 14 gæster om ugen, 

sørger vi for, at din safarirejse bliver din bedste ferie nogen sinde! 

 

BALULE RIVER CAMP

36



Balule River Camp - Afrejse hver torsdag året rundt fra 
København eller Billund. Danskejet lodge i Greater Kruger National Park. 
Big Five område uden hegn!

Dag 1  Danmark - Johannesburg. Afgang fra Danmark sidst 
på eftermiddagen til Sydafrika via europæisk lufthavn. 

Dag 2  Johannesburg – Balule River Camp.  
I lander om morgenen i Johannesburg, og flyver videre 
til Phalaborwa / Hoedspruit lufthavn ved Kruger National 
Park. I bliver indkvarteret og efter en dejlig frokost er der 
informations møde. Naturens ro, flodens rislende fald, 
varmen og omgivelsernes indtryk indbyder til  afslapning.  
Og poolen lokker mange til en dukkert efter en lang 
rejse.  

Dag 3  Gamedrive i Balule Nature Reserve.  
Morgen gamedrive i åbne 4X4 safaribiler. Her er mulig-
hed for alle slags dyr, hvad I ser, er der ingen der ved, 
men jeres guide kender området ind og ud, og I ser 
sikkert zebraer, gnuer, giraffer, elefanter, løver og meget 
andet. Gamedrive afsluttes med en lækker ”champagne 
breakfast” på Balule River Camp.  
 
Om eftermiddagen endnu et game drive, hvor der  
sluttes af med en ”Sundowner” i bushen inden der køres 
tilbage til campen, hvor kokken igen har tilberedt et  
fantastisk aftensmåltid.  

Dag 4  Kruger National Park. Inden solopgang serveres et 
let morgenmåltid i campen – og så kører I til Kruger Na-
tionalpark. Parken er på størrelse med Jylland og her er 
gode chancer for at opleve ”The Big Five” – løve, elefant, 
næsehorn, leopard og bøffel. 
 
I har jeres guide med. Han er meget vidende om natu-
ren, og han gør alt hvad han kan for at finde vildtet, og 
dele sin viden derom. Frokost bliver tilberedt i bushen af 
jeres guide. Aftensmad i campen.  

Dag 5  Afslapning på Balule River Camp + tilkøbsaktivite-
ter. Nyd en afslappende dag i Balule River Camp, hvor 
du f.eks. kan ligge og slappe af ved poolen eller sidde på 
terrassen og spotte de dyr, der opholder sig omkring  
campen. Der er også mulighed for at vælge en af de 
mange ekstra ture, der kan tilkøbes, f.eks. ballon-safari, 
Olifants River Cruise eller Shangaan Tribal Village. 

Dag 6  Gamedrives i Balule Nature Reserve eller tilkøbsak-
tiviteter + ”bush braii”. Der er både morgen og efter-
middags game drive i Balule Nature Reserve.  I stedet for 
de to game drives kan du vælge at tage ud på en af de 
mange ekstra ture, der kan tilkøbes. 

Dag 7  Mulighed for at tilkøbe ekstra safari eller anden 
aktivitet. Eller måske har du blot lyst til at slappe af ved 
poolen med en god bog, en drink, nyde den afrikanske 
sol og spotte vildtet, der færdes ved floden foran dig. 

Dag 8  Bushwalk og gamedrive i Balule Nature Reserve 
eller tilkøbsaktiviteter. Vi starter dagen tidligt med en 
bush walk. Safari på denne måde er en enestående intens 
oplevelse. I kommer ud i naturen, finder spor, interessan-
te planter, insekter og kommer tæt på dyrene i deres 
naturlige omgivelser. Vi bliver naturligvis ledsaget af en 
erfaren guide, som har kendskab til naturen og dyrene.  
Gamedrive i Balule Nature Reserve sidst på eftermidda-
gen. Middag i bomaen med bål og stjernehimmel.  

Dag 9  Balule River Camp - Europa. Efter morgenmad tages 
der afsked med Balule River Camp og der køres til Phala-
borma eller Hoedspuit for indenrigsfly til Johannesburg. 
Om aftenen fly fra Johannesburg til Europa. 

Dag 10  Europa - Danmark. Flyet lander i Danmark først på 
eftermiddagen –  I vender hjem med oplevelser for livet!

Fantastisk 
safari 

- ophold i lille 
eksklusiv 
danskejet 

lodge

S
A

F
A

R
I 

E
K

S
P

E
R

T
E

N
 /

 S
Y

D
A

F
R

IK
A

37

S

Pris pr. person
fra kr. 13.995,-

Yderligere prisinformation

se www.safarieksperten.dk
10 dages rejse



BIG FIVE I  SYDAFRIKA

Big Five i Sydafrika i hjertet af den afrikanske bush ved den syd-

lige del af Kruger Nationalparken kan du med et ophold på den 

dejlige Needles Lodge komme helt tæt på vortesvin, giraffer, 

zebraer, kudu, gnuer, og impalaer. Det er også stedet, hvor man 

får de ideelle rammer for et afslappende, men oplevelsesrigt 

ophold. 

Beliggende ved den sydøstlige grænse til Kruger National Park, 

er Needles Lodge placeret i de smukkeste og meget inspire-

rende omgivelser. Denne del af Kruger er kendt for den meget 

tætte vildtbestand, så chancerne for at opleve The Big Five er 

endog rigtig gode. Derefter kan du vælge enten at have nogle 

afslappende dage på et skønt hotel i Vilanculos i Mozambique 

eller besøge det lille kongerige Swaziland og slutte ferien med 

nogle dage i den charmerende lille by St. Lucia ved det Indiske 

Ocean. Vilanculos byder på vidunderlige hvide strande, azurblåt 

hav, og med beliggenhed som ”gateway” til Bazaruto ø-havet 

er der også masser af aktivitetsmuligheder. Der er rigtig fine dyk-

kermuligheder, snorkling, delfin- og hvalsafari, sejlture med de 

gamle dhows i øhavet, ridning, vandreture med meget mere.

I Swaziland kan du opleve flotte bjerglandskaber og en anderle-

des kultur og i St. Lucia, som er på Unesco’s verdensarvliste kan 

du opleve de flotte strande, det hyggelige byliv, sejlture i deltaet 

med et forrygende fugleliv, samt safari i Cape Vidal, Hluhluwe 

og Umfolozi. I bestemmer selv, hvad I har mest lyst til at opleve.

Dag 1  Afrejse København/Billund og via europæisk 
lufthavn til Johannesburg

Dag 2  Ankomst Johannesburg, indenrigsfly til 
Mpumalanga og transfer til Needles Lodge. 
Solnedgangstur med drinks ved Crocodile River

Dag 3  Heldagssafari i Kruger National Park

Dag 4  Morgensafari til fods i Kruger. Resten af  
dagen til fri disposition

Dag 5-6  Heldagssafari. Endnu to spændende dage 
med heldagssafaris i Kruger

Dag 7  Transfer til Mpumalanga og enten fly til  
Vilanculos i Mozambique eller udlevering af 
lejebil og kørsel til Swaziland.  

MOZAMBIQUE 

Ved ankomst til Vilanculos transfer til Bahia Mar Beach 
Club, skønt beliggende lige ud til det Indiske Ocean.

Dag 7-12  Bahia Mar. 5 nætter til afslapning og forkælelse  
på Bahia Mar

Dag 12  Hjemrejse via Johannesburg

Dag 13  Ankomst Danmark

SWAZILAND OG ST. LUCIA 

Dag 7  Kørsel gennem Swaziland. Udlevering af le-
jebil i Mpumalanga lufthavn og kørsel gennem 
flotte landskaber ind i Swaziland og frem til den 
meget hyggelige kro, Foresters Arms.

Dag 8  Kørsel videre til St. Lucia, den lille charmeren-
de by ved det Indiske Ocean, hvor der venter 4 
herlige nætter på Avalone Guesthouse

Dag 12  Kørsel til nærliggende Richards Bay. Inden-
rigsfly til Johannesburg og fly mod Europa

Dag 13  Ankomst Danmark

B Big Five i Sydafrika
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Sydafrika er utrolig velegnet til en kør-selv ferie. Der er generelt 

gode asfalterede veje, fin skiltning, og i det hele taget en fin infra-

struktur. Vi sørger naturligvis for at booke de forskellige overnat-

ningssteder, og I får selvfølgelig 

også en detaljeret kørselsbeskrivelse.

Det kan være en stor oplevelse at 

udforske regnbuenationen i dit 

eget tempo og ud fra dine ønsker. 

Mærk friheden af kør-selv ferie 

men få tryghed og vejledning 

af Safari Eksperten.

KØR SELV FERIE
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Kør selv ferie i SydafrikaB

Dag 1  Flyrejse København - Johannesburg.

Dag 2  Plettenberg Bay. Indenrigsfly Johannesburg - Port 
Elizabeth. I lufthavnen henter I jeres lejebil hos AVIS. 
Herpå kører I til Plettenberg Bay, som er for sydafrika-
nerne, hvad der svarer til St. Tropez for folk fra Nord-
europa. Plet, som det kaldes lokalt har de flotteste 
strande med mulighed for i sæsonen at se delfiner  
og hvaler fra kysten. Der er et hav af meget lækre  
restauranter, og har man lyst til aktiviteter er der  
mulighed for sejlture langs kysten, ture til Knysna 
Elephant Park, Tsitsikamma Forest og mange andre 
spændende steder i området.

Dag 3  Hele dagen i Plettenberg området

Dag 4  I fortsætter ad den smukke Garden Route og kører 
til De Kelders i Walker Bay. Jeres lille guesthouse ligger 
på en klippe på kanten af en bugt med en fantastisk 
panoramaudsigt, så man i hvalsæsonen kan sidde på 
sin balkon og nyde synet af hvalernes leg i Walker Bay. 

Dag 5  Tag evt. ud og oplev de store hvide hajer, eller besøg 
den charmerende by Hermanus.

Dag 6  Kørsel videre til den charmerende by Franschhoek i 
Sydafrikas berømte vinland i Western Cape, hvor I de 
næste to dage skal bo på et lækkert country house, 
omgivet af vingårde som perler på en snor.

Dag 7  Vinlandet. Hele dagen til nærmere udforskning af 
vinlandet og vi vil også varmt anbefale et besøg i den 
gamle universitetsby, Stellenbosch

Dag 8  Cape Town. I forlader vinlandet og kører mod Cape 
Town og jeres lækre lejlighed, som er beliggende på 
Victoria & Alfred Waterfront med udsigt ud over At-
lanterhavet og vil være jeres logi de næste to nætter. 
Cape Town har utrolig meget at byde på med Table 
Mountain, Kap det gode Håb, Robben Island, de 
botaniske haver i Kirstenbosch med meget mere. 

Dag 9 Cape Town. Dagen til fri disposition i Cape Town

Dag 10  Hjemrejse. Sidst på dagen køres til Cape Town 
International Airport. Hos AVIS i lufthavnen afleveres 
lejebilen og I flyver atter mod nord.

Dag 11 Ankomst Danmark sidst på formiddagen
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CAPE TOWN
SYDAFRIKAS MODERBY

På Afrikas sydligste punkt finder du en af verdens smukkeste 

byer, et af verdens smukkeste landskaber, hvor to oceaner, 

Det Indiske Ocean og Atlanterhavet, mødes. Her finder man 

det bedste af alle dele af verden. Verdensklasse restauranter til 

rørende billige penge og vinområder i særklasse blot en times 

kørsel fra byens centrum. Der er forlystelser for enhver, kulturelle 

opleveler med fokus på landets ofte turbulente fortid, shopping 

som kan måle sig med de bedste steder i verden og så – og især 

– en natur som nærmest er umulig for andre byer at overgå.

Cape Town er på mange måder det ideelle område at holde en 

lang ferie i, ikke mindst i vores vintermåneder, hvor byen byder 

på flere solskinstimer end de Kanariske øer. 
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Det sydafrikanske firma, Rovos Rail, har på relativt få år opbyg-

get et enestående omdømme, nemlig at stå for verdens ultima-

tive og mest luksuriøse togture. Firmaet er opkaldt efter stifteren 

Rohan Vos. Jomfruturen fandt sted i 1987 med et damplokomo-

tiv og syv historiske vogne, der var sat i stand efter alle kunstens 

regler, men først i april 1989 blev den egentlige togdrift sat i 

system og de første billetter solgt. Med udgangspunkt i Pretoria 

blev ruterne til Cape Town, Dar es Salaam i Tanzania, Victoria 

Falls i Zimbabwe, Swakopmund i Namibia samt til Durban lan-

ceret fra 1991 til 2000, og flere af turene har forskellige temaer 

med f.eks. safari eller golf undervejs.

Firmaet har også etableret sin egen private station i Pretoria, idet 

byens gamle og nedlagte station bygget i victoriansk stil blev 

købt af staten og sat i perfekt stand. Stationen er nu firmaets 

hovedsæde og alle togture afgår eller ankommer til denne, med 

undtagelse af den længste rute mellem Cape Town og Dar es 

Salaam, der dog stopper hér. Af praktiske grunde bruger Rovos 

Rail kun damplokomotiverne på kørslen i omegnen af Pretoria, 

så på de længere ture må der skiftes til mere moderne dieselma-

skiner. De fantastiske togstammer der bruges på ruterne rummer 

mange faciliteter. Sovevognene er indrettet med fem kupéer på 

standard-klasse, hvis man overhovedet kan bruge dette ord i 

sammenhæng med Rovos Rail, mens vogne med suiter kun har 

tre eller to kupéer. Alle kupéer har selvsagt god plads, men i de 

største er der nærmest tale om et aflangt hotelværelse med stor 

dobbeltseng, rummeligt opholdsareal med lænestole og sofabord 

samt lækkert toilet med både brusebad og løvefods-badekar! Der 

er smukke vogne med dejlige restauranter, nogle med bar eller 

komfortable opholdsrum og bagerst findes udsigtsvognen med 

bagudvendt udvendig balkon.

Siden 2001 har firmaet også drevet Rovos Air, hvor rundture til 

spektakulære lokaliteter i store dele af det sydlige Afrika foregår i 

smukt nyrenoverede propelfly fra 1940-50´erne, og sidst har de 

opkøbt flere fine historiske bygninger og indrettet små og meget 

eksklusive hoteller i dem. Man må konstatere, at Rovos aldrig gør 

noget halvhjertet - alt er i højeste karat. 

ROVOS RAIL

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

HØJDEPUNKTER PÅ ROVOS RAIL:

• Ultimativ komfort, mad, vin og service 
på de smukt renoverede historiske tog

• Togture gennem enestående scenerier 
og med spændende ophold under vejs

HØJSÆSON

Hele året, dog lidt afhængig af rute

www.safarieksperten.dk/
sevaerdighed/rovos-rail
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VINLANDET OG AKTIVITETER I CAPE TOWN

Table Mountain er Cape Towns mest indlysende seværdighed, 

der som en ydermur på 1.000 meters højde rejser sig umiddel-

bart bag centrum.

Stå tidligt op, dels for at undgå køerne, men også for at se byen 

i morgenlyset. Er man til vandring, er der en række ruter af 

forskellig sværhedsgrad, hvoraf den korteste kan klares på et par 

timer. Morgenmaden kan spises i restauranten på toppen, hvorpå 

man kan tage kabelbanen ned igen. Man kan dog også fint tage 

kabelbanen begge veje.

Victoria & Alfred Waterfront er et gigantisk bolig –og shop-

pingkompleks, der tilbyder alt det frodige liv midt i en stadigt 

arbejdende havn. Her er det oplagt at spise frokost!

Kunst kan opleves på en række af Cape Towns museer, der især 

er koncentreret omkring parlamentet og Company Gardens. 

Byens kunstmuseum, South African National Gallery, giver bl.a. et 

overblik over landets og byens historie med dets påvirkninger fra 

både Europa, Asien og Afrika.

Vinsmagning i Sydafrika: Sydafrikanske vine er generelt gode, 

og det gode ved vinsmagning i Sydafrika er, at priserne er over-

kommelige. Stellenbosch, Paarl og Franschhoek ligger kun en 

god times kørsel fra Cape Town.

Robben Island, også kendt som Mandelas fangeø ligger en lille 

times sejlads fra byen. Det gamle fængsel er i dag museum. Her 

kan man kigge ind gennem tremmerne til Mandelas celle, hvor 

han sad 18 af sine 27 år i fængsel, før han blev landets første sorte 

præsident. Man vises rundt af tidligere fanger, som giver et spæn-

dende indblik i landets dramatiske fortid.

Cape Peninsula er en hyggelig halv eller heldagstur, gerne 

med guide, hvor man oplever Cape Point, som er der hvor Det 

Indiske Ocean møder Atlanterhavet. Fra fyrtårnet på toppen af 

klippen, er der en sublim udsigt, der rækker langt ud over havet. 

Desuden kan man stå på Kap Det Gode Håb, se pingvinerne ved 

Boulder´s Beach og opleve den idylliske fiskerby Hout Bay.

Dykning med hajer kan opleves ikke langt fra Cape Town. 

Siddende i et bur, kommer man helt tæt på de farlige hvide hajer, 

der færdes i havet her.

Sejlture – ”Sunset Cruises”, hvor man sejler ud fra havnen og 

oplever Cape Town set fra vandsiden. Et særligt syn, og rigtig 

hyggeligt med en ”sundowner” i hånden.

Kirstenbosh Botanical Gardens ligger på den østlige side af 

Table Mountain. Haven er utrolig smuk og idyllisk. Det er næsten 

kun vildtvoksende planter, der gror i haven.
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Stellenbosch Hotel

Dette charmerende gamle hotel ligger i 
hjertet af Stellenbosch, som med sine histo-
riske bygninger er Sydafrikas ældste by.
Stellenbosch ligger midt i det smukke 
vinland kun en lille times kørsel fra Cape 
Town. Omend byen har Sydafrikas ældste 
bygning, og det er en historisk perle, så 
emmer byen af en ung og pulserende 
kunstnerisk stemning fra de mange unge 
universitetsstuderende, der sætter deres 
præg på byen.
Stellenbosch Hotel er et klassisk velholdt 3 
stjernet hotel. Der er mulighed for at leje 
et enkelt værelse, eller lille lejlighed til 2, 4, 
eller 6 personer.

Victoria & Alfred
Hotel

Victoria & Alfred Hotel i Cape Town har til 
huse i et gammelt pakhus fra 1904, som 
i 1990 blev omdannet til et elegant hotel. 
Når man træder ind i lobbyen, kan man 
fornemme historiens vingesus og samtidig 
nyde de topmoderne værelser. Victoria & 
Alfred Hotel er opkaldt efter Queen Victoria 
af England og hendes søn, Prince Alfred, 
som i 1870 besøgte stedet og grundlagde 
det, der i dag er hotellet.
Hotellets 94 værelser er rummelige og ud-
styret med telefon, fladskærms-tv, internet, 
bar, kaffe-/te faciliteter, buksepresse, elek-
tronisk sikkerhedsboks og separat bad og 
toilet.  Hotellet har restaurant, cocktailbar, 
pool og terrasse med udsigt over kajen.

Winchester Mansions 
Hotel

The Winchester Mansions Hotel er bygget 
i 1920 og er et af Cape Town’s førende 
luksus badehoteller, beliggende kun 5 min. 
fra Victoria & Alfred Waterfront. 
Hotellet er fyldt med den charme og ven-
lighed, som ellers hører fortiden til. De 51 
luksuriøse værelser og de 25 overdådige 
suiter er indrettet af en af Cape Towns top 
designere. Her er nogle værelser indret-
tet med en gennemgående sans for det 
nutidige. Der er 2 etager med værelser, 
der alle har en mere klassisk og traditionel 
indretning og atmosfære. Alle værelser har 
satellit-TV med internationale kanaler, tele-
fon, elektronisk bankboks, minibar, te - og 
kaffe faciliteter, separat ”walk-in” brusebad i 
alle badeværelser samt aircondition.
Hotellet kan også byde på en opvarmet 
swimmingpool og forkælelse i ”Gingkos 
Wellness Spa”.

Lawhill Luxury
Apartments

Lawhill Luxury Apartments er beliggende 
i et lukket og sikkert lejlighedskompleks 
ved V & A Waterfront med udsigt ind over 
de hyggelige kanaler og videre ud mod 
Atlanterhavet. Hver lejlighed er smagfuldt 
indrettet med vægt på moderne stil og 
god komfort. Man kan vælge, om man 
selv vil lave mad i det flotte veludstyrede 
køkken, eller om man vil spadsere ned på 
havnefronten og spise på en af de mange 
spændende restauranter. Der er altan i 
alle lejligheder og fælles plunge pool med 
skøn udsigt. Privat pool findes i de større 
lejligheder. Der er 1, 2 og 3-værelseslejlig-
heder, samt penthouse.

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære
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Det er en rute som opdagelsesrejsende og eventyrere har begivet 

sig ud på i hundrede år. Turen går gennem imponerende landska-

ber; fra det mægtige Victoria Falls, langs floder ind i Okavango-

deltaet, gennem vildtreservater med masser af safarioplevelser, og 

gennem Namibias lange øde ørkenstræk. I kommer til Sossusvlei 

– med verdens højeste sandklitter og Swakopmund der er et 

historisk og kulturelt aftryk af den tidligere tyske kolonisering af 

landet. Turen slutter i Cape Town, hvor man unægteligt bliver be-

taget af en storby, der har en af verdens absolutte smukkeste be-

liggenheder - her kunne mange vist godt slå sig ned... eller i hvert 

fald have lyst til at forlænge turen med nogle dage, hvilket varmt 

anbefales. Der er også afgange der tager jer fra syd til nord.

Denne rejse er en kombination af lodges og teltsafari. Hvis man 

ønsker det findes lignende tur, af samme rute, hvor man udeluk-

kende indkvarteres på lodges og hoteller, eller udelukkende telt – 

hvorved rejsen bliver tilsvarende dyrere eller billigere.

Fish River Canyon i Namibia

Swapkomund i NambiaChobe Safarilodge 
i Botswana

Hotellets standard 

Placering i området

Hotellets atmosfære RUNDREJSER I DET 
SYDLIGE AFRIKA
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Det Sydlige Afrika – Fra Cape Town til Victoria Falls
Det er en blanding af camping i telt i bushen og på gode camp sites, samt indkvartering på lodges undervejs. 
I et specialiseret safarikøretøj med plads til 12 gæster, går rejsen igennem Sydafrika, Namibia, Botswana og Zimbabwe.

Sossusvlei sandklitter

B

Swakopmund

SYDAFRIKA

Okavango Delta

Fish River Canyon

Chobe National Park
Etosha National 
Park

Sossusvlei

Twyfelfontein

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

Victoria Falls

Cape Town

Cedarberg

Orange River

Dag 1 Afrejse fra Danmark.

Dag 2  Cape Town. Ankomst til Cape Town først på dagen. 
Resten af dagen til fri disposition. Om aftenen mødes I 
med jeres guide og resten af gruppen til et kort intro-
duktionsmøde. 

Dag 3  Cederberg Mountains. Afgang fra Cape Town 
efter morgenmad og kursen sættes mod Cederberg 
Mountains, hvor vi ankommer til Clanwilliam sent på 
eftermiddagen. Dette er en af de ældste byer i landet 
og den ligger smukt placeret for foden af Cedarberg 
bjergene. 

Dag 4  Orange River. Vi rejser langs vestkysten og kører gen-
nem storslåede bjergkæder på vej til vores camp der 
ligger på bredden af Orangefloden, som danner den 
naturlige grænse mellem Sydafrika og Namibia. 

Dag 5  Orange River. Sejltur i kano på Orangefloden. Det er 
ren afslapning, hvor man kan læne sig tilbage, slappe 
af og nyde de smukke omgivelser mens der sejles med 
strømmen ned ad floden.

Dag 6  Fish River. Vi forlader Orange River og krydser ind i 
Namibia. Undervejs stopper vi ved Ai-Ais, hvor termisk 
vand med en temperatur på ca. 60 °C fosser frem fra 
kilderne. Herfra fortsætter vi til vores indkvarteringssted 
som ligger tæt på Fish River Canyon, den næststør-
ste canyon i verden. Om aftenen nyder vi endnu en 
afrikansk solnedgang og den fantastiske udsigt over 
kløften. 

Dag 7  Sossusvlei. Dagen bruges på at bevæge os længere 
ind i landet, gennem Namib Naukluft Nationalpark frem 
til Sesriem.

Dag 8  Sossusvlei og Namib Naukluft. Tidligt op for at 
besøge verdens højeste sandklitter omkring Sossusvlei 
og Deadvlei. Nogle af de meget spektakulære klitter er 
over 300 meter høje. Vi stopper også for at se udsigten 
over Sesriem Canyon, som Tsauchab floden har skåret i 
landskabet gennem millioner af år.

Dag 9  Namib Naukluft og Swakopmund. Dagen bliver 
brugt på at køre igennem Namibørkenen på vores vej 

til Swakopmund. NamibNaukluft frembyder et øde og 
smukt landskab med en række sjældne ørkentilpassede 
planter og dyr. Vi ankommer til den charmerende by 
Swakopmund, hvor resten af dagen er til fri disposition.

Dag 10  Swakopmund. I Swakopmund vil der være mulighed 
for at deltage i mange forskellige aktiviteter. Alternativt 
kan man bare nyde atmosfæren i den lille charmerende 
tyske by, gå på café, shoppe eller gå tur langs stranden. 

Dag 11  Cape Cross og Brandberg. Vi kører nordpå langs den 
kolde Atlanterhavskyst til Cape Cross reservatet, hvor 
den største koloni af afrikanske pelssæler holder til.  
Herefter langs Skeleton Coast frem til Brandberg. Om 
eftermiddagen eller næste morgen gåtur ved Brand-
berg for at se ”The White Lady”, et af de mest kendte 
hulemalerier i området. Gåturen byder samtidig på en 
fantastisk udsigt over smukke Damaraland. 

Dag 12  Twyfelfontein og Kamanjab. På turen i dag vil vi 
stoppe for at se de historiske bushmen klippetegninger 
og -udskæringer i Twyfelfontein samt den nærliggende 
ca. 250 mio. år gamle forstenede skov. Afhængigt af 
tidpunktet for ankomsten vil vi besøge en traditionel 
Himba landsby (bliver det for sent besøger vi landsbyen 
næste morgen).

Dag 13  Til Etosha. Efter en historisk dag i Kamanjab kører vi 
nu mod Etosha National Park, hvor der de kommende 
tre dage bydes på masser af safari. I Etosha er der gode 
chancer for at se The Big 4 (de har ikke bøffel) samt 
mange af de mest kendte savannedyr. Vi overnatter 
nær oplyste vandhuller, hvor mange af parkens natakti-
ve dyr kommer for at drikke. 

14+15  Etosha. Safari i Etosha med masser af oplevelser.

Dag 16  Kavango River. Vores rejse fortsætter i østgående 
retning. Vejen går langs Caprivi til Rundu, og derfra 
videre til vores lodge på bredden af Kavango River. Der 
er mulighed for at deltage i en del valgfrie aktiviteter 
såsom besøg på lokal skole eller solnedgangs cruise på 
floden. 

Dag 17  Okavango Deltaet. Vi forlader Namibia, og krydser 
ind i Okavango Deltaet i Botswana langs den vestlige 
grænse og derfra til vores camp ved Guma Lagoon.

Dag 18  Okavango Deltaet. Dagen bliver brugt på at udforske 
Okavangos netværk af floder, kanaler og laguner i 
Mokoros , der er traditionelle kanoer lavet af udhulede 
træstammer. Herfra kan vi studere de mange forskellige 
slags fugle og vilde dyr. Undervejs gør vi ophold på en 
ø, hvor vi tager på en guidet walking safari.

Dag 19  Caprivi . Vi tager afsked med Okavango Deltaet, og 
krydser atter ind i Namibia via den smalle Caprivi strip. 
Safarikørsel gennem Mahangu National Park med et 
rigt plante- og dyreliv. 

Dag 20  Chobe National Park. Vi forlader igen Namibia og 
krydser grænsen til Botswana og igennem Chobe Nati-
onal Park. Når vi ankommer til vores camp vil der være 
tid til afslapning, og der vil også være mulighed for at 
deltage i en række aktiviteter. 

Dag 21  Chobe National Park. Om morgenen safarikørsel i 
Chobe, den næststørste park i Botswana, som huser en 
af de største bestande af elefanter på det  
afrikanske kontinent. Om eftermiddagen  
er der bådsafari på Chobe-floden  
– en uforglemmelig oplevelse.  

Dag 22  Victoria Falls. Vi fortsætter vores  
rejse fra Botswana videre ind i  
Zimbabwe til byen Victoria Falls.  
Ved ankomsten besøger vi det  
fortryllende Victoria Falls med  
det lokale navn Mosi oa tunya  
– ”Røgen der tordner”.

Dag 23  Hjemrejse. I afhentes på  
lodgen midt på formiddagen,  
og køres til lufthavnen for jeres  
fly hjem mod Danmark.  
Der kan tilkøbes ekstra dage  
i Victoria Falls.

Dag 24  Hjemkomst 
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MAURIT IUS
Denne fantastisk smukke ø i det Indiske Ocean - 
kun 67 km lang og 46 km bred – er omringet af 
havet med klare turkise farver. 

De omkringliggende koralrev giver ikke kun dykkerne en stor 

oplevelse, men ligger også som en beskyttende ring omkring 

øen og dens mange fantastiske sandstrande. Varmen og det 

blågrønne vand, der blidt skvulper i strandkanten, er det perfekte 

udgangspunkt for en dejlig ferie i et tropisk paradis, hvor den 

godt 1.3 millioner store befolknings venlighed og varme er lige så 

legendarisk. Hovedøen Mauritius, og de mindre småøer tæt der-

ved, er et sandt paradis for livsnydere, der også vil lidt mere end 

”blot” de fantastiske strande, imponerende hoteller og badning i 

det varme hav. Mauritius har så meget at byde på.

Øen er et perfekt sted for dykning, snorkling, big game fiskeri, 

sejlture i kajak eller med sejl og solbadning. Foruden aktiviteterne 

ved, i og på vandet, bydes der ligeledes på fremragende golf-

baner, mulighed for smukke og udfordrende vandreture til flotte 

vandfald, skove og dramatiske stenformationer.

Det er naturligvis primært de 330 km kyststrækning, der lokker 

turister til Mauritius hvert år. Ikke mange steder i verden kan tilby-

de disse smukke, kridhvide strande. Det er oplagt at kombinere et 

ophold i Sydafrika, Botswana eller Zimbabwe med en badeferie 

på Mauritius.

HØJDEPUNKTER PÅ MAURITIUS

• De smukke strande
• Snorkling og dykning ved smukke koralrev

• Fantastiske vandreture
• Golf på vidunderlige baner

www.safarieksperten.dk/
rejser/mauritius
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Heritage Awali
Golf & Spa Resort

Heritage Awali er et 5-stjernet all-inclusive 
Golf & Spa hotel med beliggenhed på det 
sydlige Mauritius. Om aftenen byder stedet 
på live underholdning. Hotellet har også 
værelser og faciliteter for besøgende med 
handicap. Hotellet huser 154 deluxe rum, 
5 senior suites og en strandvilla. Hotellet 
har blandt andet vundet TripAdvisors ud-
mærkelsescertifkat såvel som prisen for det 
bedste strandhotel på Mauritius i ”World 
Luxury Hotel Awards 2011”.
 Alle værelserne har air-condition, badevæ-
relse med separat karbad og bruser, hårtør-
rer, fladskærms tv med satellitforbindelse, 
minibar og 24-timers room service. 

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Lux Belle Mare

På østkysten af Mauritius ligger dette luksus 
hotel i skønne og rolige omgivelser. Ho-
tellet er placeret på den mere rolige del af 
øen. Hotellets udvalg af aktiviteter og skøn 
mad er med til at sørge for, at du og din 
familie ikke kommer til at mangle noget. 
Smukke haver, de 4 pools og placeringen 
lige på stranden sætter scenen for et sandt 
ferieparadis. 
Hotellet har mere end 150 værelser. 
Alle værelser er stilfuldt, men stadig auten-
tisk indrettet og alle med møbleret balkon, 
king-size seng, badeværelse med badekar, 
bruser og separat toilet.

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære
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Pointe aux Biches

Her kan man bo i uspolerede tropiske 
omgivelser. Hotellet inviterer til at opda-
ge hvordan en familie kan holde ferie i 
et afslappende og dog livligt miljø. Det 
har en perfekt beliggenhed ved en af 
øens smukkeste kyststrækninger, og her 
kan man virkelig nyde at holde ferie. 
Man bestemmer selv om man vil ”lege”, 
drømme, sove eller læse – eller nyde 
øens fantastiske køkken.

Hotellet er bygget i en charmerende 
og naturlig rustik stil, og ligger lige ud 
til den fine gyldne sandstrand. Det er 
beliggende 7 km fra Grand Bay, hvor 
man kan shoppe, gå på sight-seeing 
eller opleve nattelivet. 
Der er 115 værelser, hvoraf 44 er 
familie-værelser. Alle værelser er med 
air-condition, TV, telefon, badeværelse 
med bruser, minibar og boks. Værelser-
ne har enten balkon eller terrasse.    

Af aktiviteter og faciliteter kan nævnes: 
Bordtennis, game-room, beach-volley, 
fransk bowling, vandpolo, aquagym, 
butik. Børneklubben Timomo byder 
børn mellem 4-12 år velkomne. 

La Pirogue Hotel & Spa

Dette skønne 4*+ og meget hyggelige 
hotel ligger på øens vestkyst ved en fanta-
stisk sandstrand i Flic en Flac området ca. 
60 min. kørsel fra lufthavnen.
Det er opført i en vidunderlig 14 ha stor, 
frodig have og er bygget i traditionel 
Mauri stil, nærmest som en fiskerlandsby.
Alle værelser ligger i charmerende 
stråtækte hytter, og er velindrettede med 
privat badeværelse, terrasse, air conditi-
on, køleskab med minibar etc. Man kan 
vælge om man vil have værelse i haven 
eller med havudsigt, og man kan også 
både vælge ophold med halvpension 
eller med all-inclusive. Der er et væld af 
forskellige aktivitetsmuligheder, både land- 
og vandbaserede herunder kajaksejlads, 
vandcykler, glasbådsejlads, snorkling, 
sejlads, tennis og yoga og hvis man væl-
ger ophold med all-inclusive er der endda 
inkluderet green-fee på den legendariske 
Ile-aux-Cerf golfbane. Der er også en sjov 
minigolfbane og et imponerende dykker-
center, og der er også rigtig fine faciliteter 
for børn, herunder børneklubber, aktivi-
teter og udflugter. Endvidere finder man 
hele 5 forskellige restauranter og barer, 
som serverer alskens lækre måltider.
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MADAGASKAR 
HØJDEPUNKTER I MADAGASKAR

• Øens helt unikke dyreliv bl.a.
Lemurerne i Andasibe National Park

• Byen Antisirabe
• Den smukke Isalo National Park

• Øens pragtfulde strande, 
f.eks. Ifaty med smukke koral rev

www.safarieksperten.dk/
rejser/madagaskar-safari

Med et imponerende areal på næsten 600.000 km2, det samme som 
Frankrig og Schweiz tilsammen, er Madagaskar verdens fjerdestørste ø 
efter Grønland, Ny Guinea og Borneo, og enestående på alle måder.
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Madagaskar ligger ca. 600 km fra det afrikanske fastland ud 

for Mozambiques kyst, hvor den har været isoleret fra omver-

denen i millioner af år, mens naturen har udviklet sig i sin helt 

egen retning.

Befolkningen er også speciel, da den domineres af indvandrere 

fra Indonesien og Malaysia, der kom hertil for op til 2.000 år 

siden, men den har også et stort islæt fra det afrikanske fastland 

samt fra den tidligere kolonimagt Frankrig. Her bor knap 24 

mio. mennesker og landets hovedstad Antananarivo, der ligger 

centralt på øen, rummer bl.a. den internationale lufthavn.

Højlandet med adskillige toppe over 2.000 meter dækker ca. 

60% af den centrale del af øen. Den østlige og nordlige del er 

mest frodig og skovklædt og går relativt stejlt ned mod havet. 

Her er den afrikanske kultur og landbrugsskik dominerende.

Mod vest og syd er øen mere tør og jævnt skrånende mod 

havet. Her er befolkningen mere asiatisk præget og landbruget 

rummer bl.a. rismarker i højlandet.

Madagaskars klima er generelt tropisk og med mest nedbør i 

perioden fra november til april, men de højest liggende dele er 

dog præget af et mere tempereret klima.

En ø af så gigantiske dimensioner har selvsagt en næsten uen-

delig lang kystlinje, og denne rummer masser af vidunderlige 

tropestrande. De mest spektakulære findes i den nordlige del, 

hvor flertallet af de bedste strandhoteller ligger, men der findes 

også enkelte perler af strande og overnatningsmuligheder mod 

syd i ret isolerede egne. Aktivitetsmulighederne er rige med 

bl.a. snorkling, div. former for sejlads, hvalsafari, fiskeri, cykling 

og kulturelle besøg. Fra flere af de bedste hoteller er der også 

mulighed for til fods at udforske den unikke natur med de helt 

særegne planter og dyr.

Vil man på en egentlig safari på Madagaskar kræver det kørsel 

og overnatning inde i de mere centrale dele af øen. Det kræver 

også, at man er villig til at slippe de mere komfortable omgivelser 

ved kysten og bo mere primitivt, for til gengæld at få nogle helt 

eksklusive naturoplevelser. 49



Dag 1  Afrejse fra København først på aftenen med Turkish 
Airlines, med en mellemlanding i Istanbul undervejs.

Dag 2  Ankomst til Antananarivo først på eftermiddagen, og 
transfer til hotellet i landets smukke hovedstad.

Dag 3  Antananarivo til Morondava. Efter morgenmaden 
transfer til lufthavnen og flyvning til byen Morondava 
som er kendt for sine historiske og flot udsmykkede 
royale grave, der pyntes med udskårne og ofte erotiske 
dekorationer, som repræsenterer liv og frugtbarhed.

Dag 4  Morondava via Kirindy til Bekkopaka. Afgang tidligt 
og kørsel mod Kirindy reservatet, med stop undervejs 
ved solopgang for at beundre de enestående smukke 
og store baobabtræer langs vejen på den såkaldte 
Baobab Alley. Fremme i Kirindy vil vi søge efter nogle 
af de mange lemurer, samt ikke mindst Madagaskars 
største rovdyr, fossaen, som der skulle være størst chan-
ce for at se netop her. Senere fortsætter vi mod nord 
til Tsimafane, hvor vi skal med en lille færge til Belo sur 
Tsiribihina, inden vi kører mod Bekopaka.

Dag 5  Grands Tsingy. I dag besøges Bemaraha nationalpar-
ken og de store kalkstensformationer Grands Tsingy. 
Området er ikke alene kendt for sin spektakulære 
geologi, men rummer også en fantastisk natur med 
bl.a. en velbevaret mangroveskov og mange smukke 
fugle- og lemurarter. Overnatning i Bekopaka.

Dag 6  Manambolo kløften og Small Tsingy. Denne dag be-
søges den smukke Manambolo kløft med de mange in-
teressante klippeformationer. Her skal vi sejle på floden 
i traditionelle kanoer lavet af udhulede træstammer, 
bl.a. på vores vej mod Vazimba stammens gravpladser. 
Om eftermiddagen skal vi se Small Tsingy.

Dag 7  Bekopaka via Baobab Alley til Morondava. Efter 
morgenmaden kører vi tilbage mod syd og Moronda-
va og besøger bl.a. Sakalava stammens gravpladser. 
Undervejs gøres der igen stop ved Baobab Alley for  
at tage nogle fantastiske billeder i solnedgangen.

Dag 8  Morondava – Antananarivo og hjemrejse.  
Transfer til lufthavnen, hvorfra der flyves tilbage  
til hovedstaden Antananarivo i løbet af dagen,  
så du kan nå dit fly mod hjemlige himmelstrøg.

Dag 9  Ankomst til Danmark

B
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Tsingy De Bemaraha National Park, som 
er på listen over UNESCO naturarv

Pris pr. person

fra kr. 21.495,-

Yderligere prisinformation

se www.safarieksperten.dk

Madagaskars Vestlige 
Højdepunkter: Oplev flere af Madagaskars 
højdepunkter på denne klassiske rundtur. Se bl.a. 
den smukke Baobab Alley, lemurer og måske fossa i 
Kirindy samt Bemaraha National Park med de spekta-
kulære Tsingy´s, der er på UNESCO´s verdensarvsliste.

10 dages rejse

MADAGASKARS 
VESTLIGE 
HØJDEPUNKTER

MORONDAVA

Antananarivo

Tsingy
National Park

Kirindy
National Park

Bekopaka

Baobab Alley

MADAGASKAR



Klassisk Madagaskar Storsafari. Denne rundrejse tager jer med rundt til alle de største højdepunkter 
i Madagaskar. Fra den unikke hovedstad Antananarivo, gennem smukke naturreservater og nationalparker til den 
dejlige kystby Ifaty. I vil opleve en natur og en kultur som intet andet sted i Afrika. Rejsen foregår med en kvalificeret 
engelsktalende guide, og der er overnatning på udmærkede hoteller undervejs. 

Dag 1  Afgang fra DK via europæsik lufthavn til Madagaskar. 

Dag 2  Antananarivo. I ankommer om morgenen til Madagaskars 
hovedstad Antananarivo (Tana). Her har I dagen til at akkli-
matisere, hvile og gå på opdagelse i den spændende by på 
egen hånd. 

Dag 3  Antananarivo – Andasibe. Efter velkomst af jeres guide, 
køres I til Andasibe på østsiden af Madagaskar. På vejen 
gennem det skovklædte landskab passerer I Merinafolkets 
bjerglandsbyer. Efter indkvartering i Andasibe, skal I om 
aftenen på walking safari, hvor I forhåbentlig ser lemurer 
og andre nataktive dyr.

Dag 4  Natural Reserve of Andasibe. Det meste af dagen 
bruges i et fantastisk naturreservat nær Andasibe. Her 
findes Indri Indri - verdens største lemurer, kamæleoner, 
og et væld af farvestrålende orkideer. Om eftermiddagen 
besøges en lokal landsby, hvor I bliver introduceret for de 
lokale Betsimisaraka folk og får et indblik i deres kultur. 

Dag 5   Andasibe – Antsirabe. I fortsætter gennem det smukke 
højlandskab fyldt med rismarker til Antsirabe. Byen er 
højborg for Madagaskars blomstrende øl-industri. Antsirabe 
blev grundlagt af nordmænd, og det er den eneste by i 
Madagaskar, der minder om en europæisk by. 

Dag 6  Antsirabe - Ranomafana National Park. Efter morgen-
maden går turen videre til Ambositra, som er centrum for 
Madagaskars træudskæringsindustri. Her er husene udsty-
ret med kunstfærdigt udskårede træbalkoner og skodder 
med klare farver. Landskabet er stadig domineret  
af rismarker, fyrreskov, eukalyptustræer og klippebjerge. 

Dag 7  Ranomafana National Park. I kommer til at bruge hele 
dagen i Ranomafana National Park – et af Madagaskars 
absolutte højdepunkter. Ranomafanas terræn er præget af 
talrige små vandløb, som styrter ned i den smukke Namo-
rona flod. I vil gå lange ture i nationalparken, hvor I blandt 
andet kan spotte lemurer, kamæleoner og et væld af andre 
dyr og fugle. 

Dag 8  Fianarantsoa – Isalo. Turen fortsættes til Fianarantsoa. Det 
er hovedstaden for stammen Betsileo og centrum for den 
katolske religion på øen. Næste stop er vinbyen Ambalavao, 
hvor I får lejlighed til at smage på vinen. Inden I forlader 
Ambalavao skal I også besøge en papirfabrik. Rejsen 
fortsætter og I passerer igennem det enorme ’Plateaux de 
Horombe ” med dets meget røde jord for til sidst at nå Isalo.

B

Dag 9  Isalo. I skal besøge og vandre i den  
ca. 81.000 hektar store “ Isalo National Park”.  
Efter en 1 ½ times vandretur vil I nå til en naturlig 
pool, der indbyder til en dukkert. Herfra er der 20 
minutters bestigning op ad bjergsiden. På toppen 
er der en spektakulær udsigt udover de eroderede 
sandstensklipper med deres smukke farver og deres 
mærkelige formationer. I nationalparken findes sifakas, 
brune lemurer og ringhalede lemurer, firben og slan-
ger, samt 55 arter af fugle. Turen slutter ved poolen 
med det krystalklare vand – en stor belønning efter en 
lang og meget varm gåtur. 

Dag 10  Isalo til Ifaty. Efter morgenmad fortsætter turen til 
Tuléar. Denne del af rejsen bringer jer til et landskab, 
der er en blanding af den tørre skov fra vesten og 
ørkenen fra syd. På vejen har I mulighed for at beun-
dre de smukke gravkamre af Mahafaly og Antandroy 
folket. Efter et kort besøg i Tuléar køres videre til Ifaty 
- den tørreste del af landet, som ligger helt sydpå. 
Landskabet er domineret af kaktus-lignende skov.  

Dag 11  Ifaty. Ifaty ligger på stranden ved Madagaskars største 
lagune. Beskyttet af et stort koralrev er Ifaty et ideelt 
sted at dykke og snorkle. Det er også et populært sted 
for fugleinteresserede. I vil have dagen på egen hånd, 
men det er muligt at tilkøbe forskellige ekstrature. 
Om eftermiddagen går vi til landsbyen Mangily for at 
besøge en lokal skole og opleve Vezo fiskerne, når de 
kommer ind med dagens fangst.

Dag 12  Ifaty – Tuléar – Tana. Om morgenen tager I videre til 
lufthavnen for at flyve tilbage til Tana. I har eftermidda-
gen fri til at tage på sightseeing og opleve Madaga-
skars fantastiske hovedstad på egen hånd. 

Dag 13  Antananarivo - Danmark.  
Rejsen går tilbage til  
Danmark efter en  
uforglemmelig  
ferie på eksotiske  
Madagaskar. 

Dag 14  Hjemkomst  
til Danmark  

Isalo 
Nationalpark

Antananarivo

Fianarantsoa

MADAGASKAR

Ifaty

Ranomafana
Nationalpark

Antsirabe

Andasibe
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SEYCHELLERNE

Øernes historie går tilbage til 1742, hvor Lazare Picault med sejl-

skibe ankom til øerne, hvor sørøvere på det tidspunkt herskede 

i farvandet mellem øerne. I 1756 tog Frankrig officielt øerne i 

besiddelse og i 1770 startede de første bosættelser. I 1814 kom 

Seychellerne i britisk besiddelse og i 1903 fik de status som britisk 

kronkoloni. Lokalpolitiske kræfter krævede i 1975 uafhængighed, 

hvilket i 1976 førte til dannelsen af en selvstændig republik. 

Det er lykkedes Seychellerne at gennemgå de politiske forviklin-

ger uden at det på noget tidspunkt er kommet til voldelige oprør 

eller revolutioner, og øriget fremstår stadig som et af de fredelig-

ste steder i verden. 

Det er det perfekte sted for en afslappende, romantisk badeferie, 

men byder også på fremragende steder for snorkling, dykning og 

dybhavsfiskeri. Øerne er beliggende 1.800 km fra det afrikanske 

kontinent og består af 112 større og mindre koral- og granitøer 

der tilsammen udgør godt 455 km2. beriget med en fantastisk 

flot natur. På de største af øerne, såsom Mahé, Praslin og La Di-

gue er der smukke grønne bjerge omkranset af hvide sandstran-

de og krystalklart azurblåt vand. De mindre palmeklædte koraløer 

er også utrolig charmerende, idet mange af dem er klassificeret 

som nationalpark, hvor man virkelig kan nyde en uberørt natur.

Generelt er Seychellerne et eksklusivt rejsemål, som har valgt at 

satse på små hoteller og lodges, frem for store hoteller. Charter-

turismen er bevidst ikke en del af landets turisme.

Overnatningspriserne på Seychellerne hører til i den øvre ende 

af skalaen, men der er naturligvis forskel på, om man vælger et 

luksushotel eller et hotel af turistklasse standard. Uanset valg får 

man et møde med dejlige mennesker og en uspoleret natur.

Man flyver til hovedøen Mahé, og sejler eller flyver derfra ud 

til de andre øer, hvor det især er populært at kombinere de tre 

hovedøer Mahe, Praslin og La Digue. For den kræsne skal man 

kigge efter øer som North Island. Priser og uberørt nydelse som 

kun meget få oplever. Kontakt os for detaljeret tilbud.

Seychellerne er et paradisisk ørige i det Indiske Ocean og er kendt for at 
være nogle af de smukkeste øer i verden. Strandene er fantastiske, havet 
har de mest utrolige blå og turkise nuancer, og den eksotiske vegetation 
er skinnende grøn, iblandet smukke blomster og spændende frugter. 

Seychellerne betragtes med god grund af mange, som paradis på jord. 

HØJDEPUNKTER PÅ SEYCHELLERNE

• De smukke strande
• Snorkling og dykning ved smukke koralrev

• Vandreture og cykelture
• Dybhavsfiskeri og sejlture

www.safarieksperten.dk/
rejser/seychellerne
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Banyan Tree 
Seychelles 

Banyan Tree er en luksuriøs hotelkæde, 
med et koncept særligt fokuseret på afslap-
ning og wellness. Banyan Tree Seychelles 
kombinerer kædens høje standard, med 
Seychellernes romantiske og billedskønne 
samt luksuriøse omgivelser. Her kan du 
vælge mellem at bo i et af stedets mange 
villaer, enten ved stranden eller i bjergene. 
Banyan Tree er det perfekte sted til selvfor-
kælelse, afslapning eller en romantisk ferie. 
Her kan du nyde dine dage på stedets 
luksuriøse restaurant, bade i uendelig-
hedspoolen, forkæle dig selv med kædens 
uovertrufne spa koncept eller deltage i 
nogle af de mange aktiviteter, som bliver 
tilbudt på hotellet.

Le Duc de Praslin 

Le Duc de Praslin er et af Seychellernes 
klassiske steder. Fra at være et mindre hotel 
er det i dag udviklet til et luksuriøst 4-stjer-
net hotel med beliggenhed ud til havet på 
Praslins berømte Cote d’O strand, der med 
god grund anses som en af øgruppens 
mest betagende  strande. Stedet er blandt 
andet kendt for sin smukke tropiske have, 
såvel som stedets mange flotte karpedam-
me. Hotellet har alle de faciliteter, man ville 
forvente af et 4-stjernet hotel, herunder 
tilhørende restauranter, imponerende miljø-
venlig swimming pool og spa. Hotellet har 
også et stort varieret udvalg af værelser, 
med mulighed for at vælge alt fra de 
mindre 65 kvadratmeters standard rooms 
til luksuriøse 300 kvadratmeters bjergvillaer 
med eget køkken og udsigt udover havet.
Fælles for alle værelserne er moderne 
faciliteter såsom eget toilet, bad, mini-bar 
og air-condition. 

Divers Lodge

Divers Lodge er et lille hotel, et par hund-
rede meter fra den fantastiske Beau Vallon 
strand. De fire værelser er rummelige med 
plads til 3 voksne og et barn.  Dette char-
merende guesthouse har en frodig have 
med eksotiske blomster og fra værelsernes 
private altan er der kig mod vandet der 
ligger meget tæt ved. Værelserne har 
air-condition, telefon, tv, te og kaffe maski-
ne. Der er 20 min til hovedstaden Victoria, 
hvor der er mulighed for lidt shopping 
og i Beau Vallon byen er der flere gode 
spisesteder.  
Et super sted for dig der ikke sætter store 
krav til mange faciliteter men er glad for 
en god pris og stadig nem adgang til den 
flotte strand.

Sunset Beach 
Resort 

Du finder Sunset Beach Resort på øen Ma-
he’s nordvestlige kyst. Hotellet har blandt 
andet udendørs swimming pool med ud-
sigt udover det Indiske Ocean. Om aftenen 
har du også mulighed for at nyde en af 
Seychellernes fantastiske solnedgange fra 
den åbne ”On the rocks Bar”. På hotellets 
tilknyttede restaurant ”The Silhoutte” bliver 
der hver dag serveret eksotiske retter med 
inspiration fra både det franske og det 
kreolske køkken. Forskellig vandsport og 
ekstra aktiviteter såsom dykning og fisketu-
re kan arrangeres fra receptionen. 
Værelserne har al forventelig moderne 
komfort, såsom air-condition, satellit tv, mi-
ni-bar og egen terasse. Hertil tilbydes både 
roomservice og vaskeriservice. 

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

Standard 

Beliggenhed

Atmosfære

+

+ +
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+
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INDIEN

Pool på The Tiger Den ved 
Bandhavgarh Nationalpark
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HØJDEPUNKTER I INDIEN:

• Smeltedigel af storslået natur, 

• Rigt dyreliv 

• Enestående kultur

www.safarieksperten.dk/
rejser/indien-safari



S
A

F
A

R
I 

E
K

S
P

E
R

T
E

N
 /

 I
N

D
IE

N

Tag på den ultimative tiger-safari i ”Junglebogens” hjemegn og 

den verdensberømte forfatter Rudyard Kiplings fodspor – og 

besøg fire af verdens bedste tigerreservater, der tillige rummer 

en masse andre spændende dyr og en fantastisk smuk natur.

Chancen for de helt store tiger oplevelser er bedst i den var-

meste periode i Indien, typisk vores senvinter og forår.

Intet andet land kan tilnærmelsesvis byde på så høj sandsyn-

lighed for at se den majestætiske, men sky tiger som Indien. 

Der er vel seks til syv indiske nationalparker som aspirerer til 

titlen som dén bedste. I skal på denne tur besøge hele fire 

af dem, hvoraf Bandhavgarh mod nord måske er vinderen i 

dette ”kapløb”. Efter tre safariture i parkens smukt kuperede 

skovklædte terræn i åbne jeeps skal I videre og besøge de 

andre fantastiske ”tigerparker” Kanha, Pench og Tadoba.

På tre jeep-safarier skal I nyde de store vidder og smukke skov-

områder i Kanha, der er en af Indiens største nationalparker. 

Ud over tigeren, der har en god bestand og selvfølgelig også 

”står på programmet” hér, kan vi se mange andre store og 

spændende dyr som f.eks. hjorte, vildokser og vildsvin. Her er 

desuden masser af aber og fuglelivet er imponerende.

Ud over at være den tredje af de fantastiske ”tigerparker” I 

skal besøge, er Pench berømt for at være forfatteren Rudyard 

Kiplings hjemland og inspirationskilde til ”Junglebogen”, og er 

tillige blevet udødeliggjort gennem BBC´s fantastiske TV-ud-

sendelse, hvor elefanter med et kamera i snablen følger en 

huntiger og hendes tre ungers opvækst. Der er to safariture i 

Pench nationalparken.

Turen til det centrale Indien, med søgen efter bl.a. den store 

stribede kat, slutter med tre safariture i åbne jeeps i Tadoba 

nationalparken. Parken, der fornylig har fået forbedret infra-

struktur og flere dejlige overnatningssteder, har en meget fin 

bestand af dyr, der bl.a. rummer mange af de store rovdyr, 

der ud over tigeren også omfatter leopard, læbebjørn og vilde 

hunde.

Dag 1  København eller Hamborg – Dubai. Der er afgang 
med Emirates med ankomst omkring midnat.  
Der serveres to gode måltider under vejs

Dag 2  Dubai via Mumbai og Jabalpur til Bandhavgarh 
nationalparken. Ud på natten flyves der videre med 
Emirates til Indiens finanshovedstad Mumbai (tidl.  
Bombay) med ankomst om morgenen. Her skiftes til 
flyet til Jabalpur, hvorfra der køres til Bandhavgarh 
nationalparken. Overnatning på The Tiger Den.

Dag 3  Bandhavgarh nationalparken. Jeep Safari i Band-
havgarh morgen og eftermiddag, hvor I skal nyde den 
smukke natur og det rige dyreliv, og hvor der er rigtig 
gode chancer for at se turens første tiger. Der er afslap-
ning, frokost og mulighed for en svalende dukkert på 
den dejlige lodge i middagspausen.

Dag 4  Bandhavgarh til Kanha nationalparken.  
Efter morgensafari kører vi mod syd til Kanha  
nationalparken, der er det centrale Indiens største. 
Overnatning på Celebration Van Vilas.

Dag 5  Kanha nationalparken. Jeep Safari i Kanha morgen  
og eftermiddag i den storslåede park med det rige  
og varierede dyreliv, der rummer mange store og  
spændende dyr ud over tigeren.

Dag 6  Kanha til Pench nationalparken. Morgensafari i 
Kanha, hvorefter vi kører mod syd til Pench nationalpar-
ken. Efter frokost køres safari i den smukke park, der var 
Kiplings hjemegn og inspirationskilde til Junglebogen. 
Overnatning på Tuli Tiger Corridor.

Dag 7  Pench til Tadoba nationalparken. Morgensafari i 
Pench og via regionens største by, Nagpur, køres til 
Taboba nationalparken. Overnatning på Svasara  
Jungle Lodge.

Dag 8  Tadoba nationalparken. Safari i Tadoba morgen og 
eftermiddag i en smuk natur med et rigt og varieret 
dyrelig, der ”toppes” af den bengalske tiger.

Dag 9  Tadoba nationalparken, Nagpur og start på  
hjemrejse. Efter en sidste Jeep safari køres til Nagpur, 
hvor afskedsmiddagen indtages på en dejlig restaurant, 
inden der flyves til Mumbai. 

Dag 10   Mumbai via Dubai til København eller Hamborg. 
Ud på natten flyves der til Dubai, hvor I om morgenen 
skifter til flyet videre mod København eller Hamborg 
med ankomst midt på dagen. 

Den ultimative Tiger safari
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I  KIPLINGS OG JUNGLEBOGENS FODSPOR 
- DEN ULTIMATIVE TIGER-SAFARI

S

Pris pr. personfra kr. 15.495,-Yderligere prisinformationse www.safarieksperten.dk

10 dages rejse

Tadoba 
National 
ParkMUMBAI

Bandhavgarh 
National Park

Jabalpur

Kanha Kisli 
National Park

INDIEN

Pench
National 
Park

Nagpur



VI  HAR OGSÅ REJSER T IL . . .

MALAWI

Dette smukke og blot 118.380 km2 store, eller nærmere 

lange, land  er en del af Great Rift Valley’s sydligste del. Landet 

er ikke kendt på samme måde som nabolandet mod nord 

Tanzania, men har utroligt meget at byde på. Ikke mindst den 

betagende smukke og yderst fiskerige sø, Lake Malawi, der 

dækker godt 20% af landets areal.

Foruden den smukke sø, der mange steder giver fremragende 

badeferie og snorkle muligheder, byder landet på pragtfulde 

og smukke bjergrige egne, ni national parker med næsten 

turistfri safari bl.a. med mulighed for at se de meget omtalte 

”Big Five” elefant, løve, leopard, næsehorn og bøffel, vandre-

ture i bjerge samt frodige skove og dale. Malawi kan nemt 

kombineres med Sydafrika og ikke mindst med de berømte 

safariområder i nabolandet Zambia.  

ZAMBIA

Forveksles af nogle med Zimbabwe, som det deler utrolige 

Victoria Falls med. Zambia er safarilandet, som har ikon områ-

der for den garvede safari rejsende. Et på mange måder stort 

land, hvor de blot 13 millioner mennesker har hele 752.600 

km2 at udfolde sig på. De må dog dele landet med verdens-

klasse safariområder som bl.a. landets førende park South 

Luangwa med den livsgivende Luangwa flod, og den meget 

uberørte og imponerende North Luangwa National Park. 

Begge parker er ubetinget blandt Afrikas fineste, og byder på 

stor afstand mellem de turister, som ofte må lægge betydelige 

summer for at nyde Afrika, som det var for længe siden.

Herudover er der mange andre fantastiske safariområder i 

bl.a. Lower Zambesi National Park og Kafue National Park.

MOZAMBIQUE

Med sine godt 800.000 km2, og beliggende til Det Indiske 

Ocean, Sydafrika, Tanzania, Zimbabwe og Malawi har landet 

alle muligheder for tilbyde naturvariationer som de færreste 

kan matche. Ikke mindst de imponerende kyststrækninger 

bliver ofte betragtet som nogle af de kommende års helt store 

trækplastre for turister, der har fået nok af charter og over-

fyldte strande. De barske uroprægede år omkring 1980erne 

og 1990erne var hårde ved landets dyre bestand, men flere 

succesrige projekter er i gang for at få dyrelivet tilbage. 

Hovedstaden Maputu er ubetinget en af kontinentets mest 

charmerende med en byggestil fra Middelhavet, farverige træ-

er i gaderne og alleerne, charmerende cafeer og et kulturliv 

præget af den portugisiske dominans gennem tiderne, men 

nu også af den indiske og naturligvis afrikanske kultur.
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Vi kan desværre ikke have alt med i dette katalog, men de nævnte lande her på siderne 58+59, er alle lande, hvor vi allerede har flere rejser til. 
Kig i første omgang på vores hjemmeside, eller kontakt os for en snak om muligheder til disse lande, der på hver sin måde har så meget at tilbyde. 
Hør også nærmere om vores mange muligheder for aktiv ferie.

ETIOPIEN

Få lande har så mange og så varierede oplevelser at byde 

på som Etiopien. Kultur der på verdensplan er i særklasse og 

naturoplevelser af højeste kvalitet, med dyr og fugle som kun 

findes i landet nord for Kenya. Etiopien er et stort land på 1,1 

millioner km2. Landets historie går 3000 år tilbage og befolknin-

gens tidslinjer går længere tilbage end europæernes. Mange 

fik i 80erne indtryk af, at Etiopien overvejende var tørke og sul-

tende mennesker, men sandheden er også tværtimod. Frodige 

dale, vulkansk højslette, bjergområder som Simien Mountains, 

og ikke mindst fire store floder bl.a. den Blå Nil, der sammen 

med den Hvide Nil, udgør den mægtige flod Nilen vi kender 

fra Egypten, hvor den munder ud i Middelhavet. At fornemme 

det  Etiopien kan byde på kræver tid og megen plads, eller 

bedst et besøg til landet, som aldrig har været en koloni. Her 

venter oplevelser man aldrig glemmer.

AKTIV FERIE:

Dykning og snorkling: Det Indiske Ocean har nogle meget 

smukke koralrev. Faktisk finder man langs den østafrikanske kyst 

verdens næststørste koralrev. Mange resorts og hoteller tilbyder 

også PADI dykkerkurser.

Surfing- og Windsurfing: Meget rige muligheder for at 

prøve kræfter med bølgerne, specielt i Sydafrika.

Vandreferie: Man kan tage på walking-safari i en lang række 

lande, bl.a. Sydafrika, Zambia, Kenya og Botswana. Derudover 

bjergvandring til nogle af Afrikas højeste tinder som f.eks. Dra-

kensbjergene i Sydafrika, Kilimanjaro i Tanzania, Mount Kenya i 

Kenya og Rewenzoribjergene i Uganda.

Marathon: Løb f.eks. Kilimanjaro Marathon eller det berømte 

Two Oceans Marathon, og for de virkelig udholdende det 

berømte Comrades i Sydafrika på hele 89 km.

Cykelferie: De senere år er cykelferie blevet stadig mere popu-

lært. Specielt har Sydafrika mange forskellige cykelture, både i 

bjergene, på safari og i Cape Town og Vinlandet. 

Ridesafari: Det er en helt særlig oplevelse at være på safari 

på hesteryg, idet man her kan komme meget, meget tæt på 

de vilde dyr. Vi tilbyder bl.a. ridesafaris i Kenya, Sydafrika og 

Botswana, enten hvor man rider fra camp til camp eller med 

en fast base.

Golf: Specielt Sydafrika, Mauritius og Kenya byder på fremra-

gende baner, både ved kysterne og inde i landet. Generelt er 

banerne af meget høj standard og green-fee er yderst rimelig.

Fiskeri: Både det Indiske Ocean og Atlanterhavet har et uhyre 

rigt fiskeliv, og byder på gode muligheder for big game fiskeri 

efter bl.a. marlin, sailfish og tun. I mange søer og floder i bl.a. 

Zimbabwe og Tanzania er der fantastisk fiskeri efter tigerfish 

og i bjergene i Kenya og Sydafrika kan man finde rigtig fint 

ørredfiskeri.

Flere og flere 
ønsker at være aktive på 
deres ferie, og her byder 
det afrikanske kontinent 
på et hav af forskellige 

muligheder. 
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BedstBedreUdmærketKan ikke anbefalesLukket

Klima og Nedbør Sæson for safariparker
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Sydafrika JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Mpumalanga
Kruger-parken
Cape Town
Garden Route

Tanzania JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Serengeti
Ngorongoro
Kilimanjaro
Tarangire
Selous + Mikumi
Ruaha

Kenya JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Masai Mara
Samburu/ Buffalo Springs/Shaba
Amboseli
Lake Nakuru
Tsavo
Aberdare/Mt. Kenya

Botswana JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Chobe
Okavango
Savuti
Kalahari

Namibia JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Etosha
Namib-Naukluft ørkenen

Uganda JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Bwindi
Queen Elizabeth NP

Rwanda JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Parc des Vulcans

Madagaskar JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Amber Mountain & Ankarana 
+ Masoala N.park
Ajajavy Private Nature Reserve
Andasibe N.Park
Ifaty
Isalo National Park
Nosy Be
Ranomafana National Park
Ile Sainte Marie

Indien JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Safarisæson

SYDAFRIKA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
CAPE TOWN
Dagtemperatur 26 26 25 23 20 18 17 18 19 21 24 25
Nattemperatur 16 16 14 12 9 8 7 8 9 11 13 15
JOHANNESBURG
Nedbør 125 94 90 54 13 9 4 6 27 7 11 103
Dagtemperatur 26 25 24 21 19 16 17 19 23 24 24 25
Nattemperatur 15 14 13 10 7 4 4 6 9 11 13 14

TANZANIA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
ZANZIBAR
Nedbør (mm) 75 74 136 388 241 60 49 41 47 90 207 156
Dagtemperatur 32 32 32 30 30 29 29 29 30 31 31 31
Nattemperatur 22 22 22 23 22 21 20 19 18 19 20 22
ARUSHA
Nedbør (mm) 50 80 170 360 210 30 10 10 20 30 110 100
Dagtemperatur 28 28 27 25 22 21 20 22 24 26 27 27
Nattemperatur 10 10 11 13 11 8 9 8 8 10 10 10

KENYA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
MOMBASA
Nedbør (mm) 34 14 56 154 236 88 72 68 67 103 105 76
Dagtemperatur 33 34 34 33 31 29 29 29 30 31 32 33
Nattemperatur 22 23 23 23 22 20 19 19 20 21 22 23
NAIROBI
Nedbør (mm) 58 50 92 242 190 39 18 24 31 61 150 108
Dagtemperatur 26 27 27 25 24 23 22 23 25 26 24 24
Nattemperatur 11 11 12 13 12 10 9 9 10 11 13 12

BOTSWANA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
MAUN
Nedbør (mm) 12 11 9 4 1 1 0 0 1 3 7 10
Dagtemperatur 32 32 31 31 28 25 25 28 33 35 34 33
Nattemperatur 19 19 17 14 9 6 6 8 13 18 19 19

NAMIBIA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
WINDHOEK
Nedbør (mm) 77 73 81 38 6 1 1 0 1 12 33 47
Dagtemperatur 30 28 27 26 23 20 20 23 29 29 30 30
Nattemperatur 17 16 15 13 9 7 6 9 11 15 15 16

UGANDA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
ENTEBBBE
Nedbør (mm) 79 85 170 278 279 113 73 84 77 84 137 115
Dagtemperatur 27 27 27 26 26 25 25 25 26 26 26 26
Nattemperatur 17 17 18 18 18 17 16 16 16 17 17 17

MAURITIUS JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
PORT LOUIS
Nedbør (mm) 251 246 217 221 148 101 113 89 61 67 89 190
Dagtemperatur 29 29 29 28 27 25 24 24 25 26 28 29
Nattemperatur 23 23 23 22 20 18 18 18 18 19 20 22

MADAGASKAR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Nedbør (mm) 331 281 230 84 47 9 10 10 9 55 160 160
Dagtemperatur 27 25 27 24 24 22 20 22 23 27 28 28
Nattemperatur 17 16 17 15 13 10 9 10 11 13 15 15

INDIEN JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Nedbør (mm) 21 19 14 8 16 179 492 431 214 48 11 9
Dagtemperatur 25 27 33 38 41 37 30 29 31 31 28 25
Nattemperatur 9 11 15 20 25 26 24 23 22 18 11 8



Balule River Lodge 
– vores fantastiske danskejede lodge 
i Greater Kruger National Park

Book din 
safari i dag!

Kig ind på vores inspirerende 
hjemmeside hvor du finder 

masser af spændende rejseforslag 
og oplevelser for livet

SafariEksperten.dk

Kontakt en af 
vores dygtige 

safarieksperter på

56 36 25 45

Vi hjælper dig 
med at skræddersy 
din drømmesafari.

Absolut sublime 

safarioplevelser i Afrika 

Se dem i vores fantastiske 

Diamant Safaribog. 

Pris kr. 198,-. 

Bestil den på vores hjemmeside

Aruba – Kenya 
– rekvirer vores special katalog om 
Tsavo Nationalpark og Aruba Game Lodge



Kontakt Safari Eksperten:

Fåborgvej 240, 5700 Svendborg

Telefon 56 36 25 45

info@safarieksperten.dk

www.SafariEksperten.dk

facebook.com/safarieksperten

Ring og hør nærmere

56 36 25 45

OPLEVELSER DER 
VARER EVIGT


