Sydafrikas safariparker og
Cape Town

På denne rundrejse med Nomad skal I først opleve Kruger
National Park med mulighed for at se "The Big Five", og ikke
mindst køre langs Panorama Route med Blyde River Canyon.
Herefter kører I til et lidt mindre kendte naturområde ved St.
Lucia, hvor bl.a. flodheste venter på, I kigger forbi. På denne
første del af turen rejser I i en gruppe med en kompetent
engelsktalende guide.

17 dage
Fra-pris pr. person i kr.

26.998,-

På den sidste del af rejsen skal I opleve fantastiske Cape Town
og de mange seværdigheder, der ligger omkring byen. Tag en tur
til vinlandet eller besøg de søde pingviner ved Boulders Beach.
Vi hjælper gerne med at arrangere udflugter, eller måske billeje,
hvis I gerne vil opleve lidt af Sydafrika på egen hånd. En
forrygende kombi-rejse, hvor I kommer forbi Sydafrikas bedste
oplevelser.

8 dages Nomad tur med engelsktalende guide
Få gode chancer for at se løve, giraf, flodhest og
elefant
Flere dage med safari i og ved Kruger National Park
Se det mere ukendte Sydafrika i Zululand
Safari i Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve
Kom på en bådtur i iSimangaliso vådområdet
Tilbring nogle dage i Cape Town - Afrikas smukkeste
storby
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark Sydafrika | Johannesburg
I flyver fra Danmark til Johannesburg med ét skift
undervejs. Hvis der er tale om dagsflyvning, så
ankommer I samme aften til Johannesburg. Bagagen
modtages og indrejseformaliteterne overståes. Herefter
tjekker I ind på et hotel ved lufthavnen.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Johannesburg Kruger National Park

der med sin enorme størrelse på 20.000 km2, er en af de
største nationalparker i Sydafrika. Kruger parken er
ligeledes en del af den tværnationale 'Greater Limpopo
Transfrontier Park', som inkluderer områder i
Mozambique og Zimbabwe. Læs mere om Krugerparken
her.
Vejen til Kruger parken går gennem den generelt frodige
Mpumalanga region til jeres overnatningssted, som ligger
ved indgangen af Krugerparken. I skal overnatte på
Nkambeni Safari Camp (eller lignende). I har frokost
undervejs ved Nomad trucken. og I er fremme ved jeres
lodge/camp om eftermiddagen.
Måltider inkluderet: Frokost og aftensmad
Indkvartering: Permanent safaritelt i Nkambeni Safari
Camp med en-suite badeværelse eller tilsvarende

Tidligt om morgenen begynder Nomad-turen fra Garden
Court hotellet ved lufthavnen i Johannesburg. Efter I har
hilst på guiden fra Nomad, så sætter I kurs østpå mod
Sydafrikas mest kendte safaripark, Kruger National Park,
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Safari i Krugerparken

Dag 3: Kruger National
Park | Game Drive i Kruger
Efter morgenmaden er I klar til dagens højdepunkt: Jeres
guide tager jer med på et Game Drive i Nomad-truck i
Krugerparken.
Med den enorme mangfoldighed i såvel flora som fauna
som parken indeholder, er der næsten garanteret en
smuk oplevelse på alle måder. Hav kameraet klar, for der
er masser af fantastiske muligheder for at få
superbilleder i kassen!
Parken gemmer ikke kun på muligheden for at få øje på
The Big Five, men også utallige farverige fuglearter,
andre pattedyr af interesse som antiloper i massevis,
zebraer, kuduer, giraffer og meget, meget mere. Nyd
også de fantastiske vidder, som Afrika byder på, og som
er helt karakteristisk for kontinentet. Kruger National
Park er flagskibet blandt Sydafrikas nationalparker.
Parken gemmer på et imponerende antal arter indenfor
flora og fauna. Parken har 336 træarter, 49 fisk, 114
reptiler, 507 fugle og 147 forskellige slags pattedyr.
En fantastisk dag med masser af oplevelser, der
desværre går alt for hurtigt. En dag, der er mættende på
oplevelser og sanseindtryk, og det gør således også godt
at komme retur til lodgen og hvile øjne og ører og lade de
mange synsindtryk bundfælde sig.

Park
Aktivitet - tilkøb: Sundowner Game Drive
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Permanent safaritelt i Nkambeni Safari
Camp med en suite badeværelse eller tilsvarende

Dag 4: Kruger National
Park | Køretur ad
Panorama Route
Vi begynder denne dag med en rolig morgen. Senere skal
I ud at køre langs en af verdens smukkeste veje - den
legendariske Panorama Route, som snor sig gennem et af
verdens smukkeste naturområder. I besøger Blyde River
Canyon, som er en af verdens største kløfter. Kløften
strækker sig hele 25 km. gennem Sydafrika og består af
rød sandsten dækket af grøn vegetation.
Blyde River Canyon byder på skøn natur og fascinerende
klippeformationer. Blandt andet skal I se:
God's Window - måske det mest kendte
udsigtspunkt i området
The Three Rondavels - tre klippeformationer
Bourke's Luck Potholes - geologiske formationer
skabt af to floder

Aktiviteter inkluderet: Game Drive i Kruger National
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Løverne fascinerer altid, Krugerparken

Aktivitet inkluderet: Tur ad Panorama Route
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Permanent safaritelt i Nkambeni Safari
Camp med en suite badeværelse eller tilsvarende

flere af de mange vandrestier, der er i området. En
fremragende måde at komme tæt på den lokale flora og
fauna, så det kan varmt anbefales.
I er fremme i Mlilwane ud på eftermiddagen. Resten af
dagen er på egen hånd. En vandretur i området på en af
de mange vandrestier kan, som skrevet, anbefales.

Dag 5: Kruger National
Park - Eswatini (tidl.
Swaziland)
I starter dagen tidligt med kaffe og sydafrikanske 'rusks'
(tørre kager i stil med tvebakker), inden I sætter jer i
bussen og påbegynder køreturen ud af Kruger-parken
frem mod Swaziland. Udsynet er godt fra jeres bus, og
køreturen ud af Kruger-parken former sig nærmest som
et ekstra Game Drive med de mange dyr, man kan se.
Kruger parken forlades gennem den sydlige indgang, og I
fortsætter den korte vej mod kongedømmet Eswatini
(tidl. Swaziland), der grænser op til Sydafrika og
Mozambique. Eswatini har været selvstændigt
kongedømme siden 1968.
I kører mod Mlilwane Wildlife Sanctuary, som er
Eswatinis ældste vildtreservat og dækker over mere end
4.560 hektarer. Dette reservat ligger i Ezulweni Valley,
lidt syd for landets hovedstad Mbabane. Her findes ingen
store rovdyr, så man kan trygt begive sig ud på en eller
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Aktivitet inkluderet: Game Drive i Kruger parken i
Nomad-trucken
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Mlilwane Wildlife Sanctuary / Hlane Royal
National Park eller tilsvarende

Dag 6: Eswatini - Mlilwane
Wildlife Sanctuary
Denne morgen tager jeres guide jer med ud på en
vandretur i området og fortæller indgående om stedets
historie, om miljømæssige tiltag og meget andet.
Generelt er det ganske sikkert at vandre i Mlilwane, fordi
der stort ikke findes rovdyr her.
Aktivitet inkluderet: Naturvandring med Nomad-guide
Aktivitet (tilkøb): Game Drives, mountain biking &
hiking
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Mlilwane Wildlife Sanctuary / Hlane Royal
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Safari i Krugerparken

National Park eller tilsvarende

Dag 7: Eswatini - St. Lucia,
Sydafrika
I siger farvel til Eswatini og kører igen ind i Sydafrika og
fortsætter sydpå mod Zulu-regionen, hvor engang den
mægtige kong Shaka regerede. Slutmålet for dagens
kørsel er St. Lucia ved den sydafrikanske kyst. St. Lucia
ligger i den UNESCO-beskyttede iSimangaliso Wetlands
Park, som I skal se nærmere på i morgen.
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Shonalanga eller tilsvarende

Dag 8: Hluhluwe - iMfolozi
Game Reserve |
iSimangaliso Wetland
Park
Ikke langt fra St. Lucia ligger safariparken
Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve, og i dag skal I på safari
her. Dagen begynder tidligt med kørsel til reservatet.
Dette reservat er især kendt for sin relativt store
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population af det udrydningstruede sorte næsehorn.
Næsehornene er det, som mange kommer for at se, men
det er også muligt at støde på masser af andre vilde dyr,
bl.a. har man også her The Big Five.
I er tilbage på jeres lodge i god tid til at slappe af, spise
noget frokost og blive frisket op, inden det om
eftermiddagen igen er tid til endnu en aktivitet. Her
venter der en bådtur på den store St. Lucia sø med
mulighed for at nogle af området mange Nil-krokodiller
og flodheste. Hertil kommer masser af fugle, næsehorn,
antiloper m.m., som går langs med søens bredder.
Et smukt sted med masser af natur- og dyreoplevelser.
Aktiviteter inkluderet: Game Drive i Hluhluwe-iMfolozi
parken & cruise ved St. Lucia.
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Indkvartering: Værelse på Shonalanga Lodge med en
suite badeværelse eller tilsvarende overnatning

Dag 9: St. Lucia - KwaZulu
Natal-kysten - Durban
Durban har længe været en favorit blandt
sydafrikanerne. Her kan I nyde stranden med det lune
vand - og slappe lidt af inden nye oplevelser venter
forude i Capte Town. Det valgte hotel ligger i centrum af
Durban og lige ved stranden - Golden Mile Beach.
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Masser af elefanter i Krugerparken

I dag skal I tage afsked med jeres gruppe og
Nomad-guide.

Dag 11 - 15: Cape Town

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Garden Court South Beach Hotel eller
tilsvarende

I løbet af de næste dage er det muligt at tilkøbe
forskellige spændende udflugter, for at opleve endnu
mere af byen og området. Dette er blot et udvalg af nogle
af de udflugter, som vi kan hjælpe med at arrangere.

Halvdagstur i Cape Town

Dag 10: Durban - Cape
Town
Efter morgenmaden er der transfer fra hotellet og til
lufthavnen i Durban.
I løbet af dagen flyver I fra Durban til Cape Town, hvor
nye oplevelser venter. Ved ankomst til Cape Town er der
transfer til Protea Breakwater Lodge beliggende ved
Victoria & Albert Waterfront, hvor I har 6 nætter til at
opleve denne fantastiske by og dette fantastiske område
ved vandet.
Nyd eventuelt den første aften i Cape Town med et godt
måltid og lokale vine.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Protea Breakwater Lodge - mulighed for
at vælge andre hoteller (kontakt os)
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Tag med på en halvdagstur og bliv bedre kendt med byen.
I skal bl.a. opleve:
South African Museum & Company Gardens
Parliamentsbygningerne
Rådhuset
Malajkvarteret/Bo-Kaap
Signal Hill
Vælg mellem Table Mountain eller udsigt til Table
Mountain

Halvdagstur til Township
I skal bl.a. opleve:
Distrikt seks
Langa (ældste formelle township)
Lokal skole
Shebeen (mulighed for at smage lokal øl)
Karismatisk gudstjeneste (kun søndage)
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Geparden er altid på jagt - få kan løbe fra den

smalle gader. Den gamle bydel er koncentreret omkring
parlamentet, hvor der også ligger en række museer, der
er værd at besøge.

Vintur - halvdagstur
I skal bl.a. opleve:
Besøg ved Stellenbosch Wine Estate
Ostesmagning
2 x vinsmagning
Besøg i vinkælder
Fås også som heldagstur med flere besøg og 3 x
vinsmagning.

Halvøen og Kap det Gode Håb - heldagstur
I skal bl.a. opleve:
Chapmans Peak Drive
Cape Point
Kap det Gode Håb
Pingvinkoloni
Bådtur til Seal Island
Muizenberg
Simons Town

I har også mulighed for at leje bil, hvor vi sørger for at
bestille hoteller til jer til jeres rute. Eller forlænge eller
forkorte rejsen. Kontakt os for at høre nærmere.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Protea Breakwater Lodge - mulighed for
at vælge andre hoteller (kontakt os)

Dag 16: Cape Town Danmark
I bliver kørt til lufthavnen, hvor jeres hjemrejse
begynder. Der vil være et skift undervejs, inden I når
Danmark i morgen.
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet &
forplejning ombord på flyet

I kan også bruge nogle dage i Cape Town på egen hånd.
Det er oplagt at tage op til Taffelbjerget, som er 1.000
meter højt. Tager I kabelbanen derop, belønnes I med en
fantastisk udsigt over byen og bugten.

Dag 17: Tilbage i Danmark

Selve Cape Town er både en moderne storby med
højhuse og mindre enklaver af gamle kvarterer med

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
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I lander i Danmark igen.

www.benns.dk

Køretur ad Panoramaruten
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Priser og afgange
Rejseperiode August - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
27.498,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
31.898,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
26.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
28.998,00 DKK

Rejs med god samvittighed
Jeres "Green Seat" afhjælper CO2 udslip. Med BENNS rejser I med 'grønt sæde' på rejsen, som betyder, at I er med
til at eliminere rejsens CO2 aftryk. Pengene går ubeskåret til beplantning af paradistræer i Afrika. Paradistræet er
beviseligt et af de mest CO2 sugende planter i verden. 1 ha af paradistræer opsuger ligeså meget CO2 som hvis man
fjernede 37 biler fra gaden i et år. I er derfor med til at støtte en rigtig god sag, til gavn for alle.

Deltagerantal
Nomad-rejsen gennemføres ved min. 4 deltagere.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Johannesburg inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Hoteltransfer fra lufthavn i Johannesburg til hotel

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

1nat på hotel ved lufthavnen i Johannesburg
Forplejning medmindre andet er oplyst
Rundrejse fra Johannesburg til Durban med
engelsktalende guide i en "overland truck
8dage/7nætter rundrejse med overnatning og
udflugter iht. program

Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

7x morgenmad, 7x frokost, 7x middag. Måltiderne
tilberedes af en Nomad medarbejder og nydes rundt
om Nomad trucken.
"Green Seat"-bidrag på Nomad-turen
Entréer og parkafgifter
1nat på hotel i Durban
Transfer fra hotel i Durban til lufthavnen
Fly fra Durban til Cape Town inkl. skatter og afgifter
Transfer fra lufthavnen i Cape Town til hotel i
centrum
6nætter på hotel i Cape Town med morgenmad
Transfer fra hotel i Cape Town og til lufthavnen
Fly Cape Town - Danmark inkl. skatter og afgifter
Afgift til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Ring 65 65 65 65

www.benns.dk

