Safari i Balule og Kruger
nationalpark

Tag med på en forrygende safari i Sydafrika, hvor Rukiya Safari
Camp byder jer indenfor i en camp, der udstråler intimitet,
autentcitet og rustik luksus, ligesom den byder på en høj
personlig service. En unik safaricamp, der ligger idyllisk ved
bredden af Blyde River, ganske nær forrygende dyre- og
naturoplevelser i Balule Nature Reserve, Kruger-parken og hele
Mpumalanga regionen.

9 dage
Fra-pris pr. person i kr.

19.598,-

Rukiya har blot 6 safaritelte og det sikrer en meget intim
oplevelse. Safaricampens flotte faciliteter som Infinity Pool og
Boma sikrer sammen med den uhindrede udsigt til floden en høj
grad af komfort og særegne oplevelser.
Her er der tale om en safarirejse af de sjældne med høj komfort,
unikke oplevelser, høj personlig service og ikke mindst til en helt
utrolig pris.

I bor på en intim safaricamp med unik beliggenhed og
helpension
Kommer på heldagssafari i Kruger National Park
Der er inkluderet 7 Game Drives i Balule Nature
Reserve
I kan gå med på en bush walk blandt giraffer,
impalaer, zebraer og elefanter
Oplever en hyggelig "Bush Braii" grillaften under
stjernerne
Kommer på sightseeingtur ad den smukke
Panoramarute
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark i løbet af dagen. På vejen mod
Sydafrika er der en enkelt mellemlanding med et
flyskifte.

Dag 2: Ankomst til
Sydafrika | Rukiya Safari
Camp
I ankommer til Johannesburg i Sydafrika om
formiddagen. Herefter flyver I indenrigs videre til
Hoedspruit lufthavnen, der ligger tæt ved Rukiya Safari
Camp og Kruger nationalpark.
I er fremme i Rukiya Safari Camp hen på eftermiddagen. I
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har nu tid til at hvile jer, måske tage en dukkert i poolen,
inden det er tid til aftensmaden.
Måltider inkluderet: Aftensmad
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

Dag 3: Rukiya Safari Camp
| Game Drives
En fantastisk dag venter med forrygende safari både om
morgenen og om eftermiddagen. Dagen begynder typisk
tidligt kl. 05:00, hvor der serveres en hurtig kop kaffe,
inden det er tid til morgenens Game Drive. Der er
normalt afgang fra campen kl. 05:30.
De fleste dage har I Game Drives i det nærliggende
Balule Nature Reserve.
Balule Nature Reserve
Balule Nature er en del af Limpopo regionen, og i dag
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Rukiya Safari Camp | Restaurant

regnes området for en del af 'The Greater Kruger Park'.
Det har området ikke altid været, men for få år siden
besluttede man at fjerne en lang række dyrehegn i Balule
i et forsøg at give dyrene bedre mulighed for at vandre
naturligt og i sidste ende bevare bestanden af forskellige
dyrearter. Det er lykkedes godt, og i dag er Balule et
naturreservat under stadig udvikling og et område, hvor
man relativt nemt kan se The Big Five (løve, elefant,
leopard, bøffel og næsehorn).
På nordsiden af Balule Nature Reserve løber den store
Olifants River. Balule Nature Reserve ligger i subtropisk
område med høj diversitet af såvel flora som fauna. Her
er bl.a. registreret mere end 335 forskellige typer af
træer. Faunaen tæller hele 220 fuglearter og 30 typer af
pattedyr inkl. de store katte. De mange vandhuller i
området tiltrækker store flokke af flodheste og
krokodiller.
Så der er masser af fantastiske dyre- og naturoplevelser i
vente, både i dag og de efterfølgende dage. Denne
morgen stifter I jeres første bekendtskab med elefanter,
zebraer, giraffer, løver, kuduer, vortesvin, næsehorn,
hyæner, leoparder, impalaer og aber. Det er blot nogle af
de dyr, som I kan være heldige at opleve. Der er dog
aldrig nogen garanti for, hvad man kommer til at se, men
der er utrolige muligheder for unikke oplevelser netop i
de områder, hvor I har safari.

energidepoterne op, så man kan være årvågen og
opmærksom, når safarien fortsætter efter
morgenmaden. Et Game Drive er en sansemættet
oplevelse, og man er koncentreret fra første sekund for
at spotte dyr.
I er tilbage ved Rukiya Safari Camp senest kl. 11:00. Det
'normale' forløb på sådan en dag er:
Morgen Game Drive, 3 - 5 timer, retur senest kl.
11:00.
Frokosten i campen og afslapning ved poolen/i
teltet indtil kl. 16:00
Eftermiddags Game Drive fra kl. 16:00. Her er I
typisk indtil solen går ned, hvor I kan nyde en
sundowner-drink (ikke inkluderet i prisen), mens I
nyder duften og lydene fra den afrikanske savanne
og bush. Et enormt spektakel er i vente, storladent
og bjergtagende. Man er typisk tilbage ved campen
kl. 19:00.
Middag på campen
Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

Efter den tidlige morgenafgang fra camp'en og efter de
første safarioplevelser, er det tid til at morgenmaden
serveres i bushen. Det er godt at få tanket
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Rukiya Safari Camp | Hyggelig lounge i hovedbygningen

Dag 4: Rukiya Safari Camp
| Heldagssafari i Kruger
National Park

for at få 'vasket hænder' og købe frokost og lidt
drikkeligt.

Der er tidlig afgang efter en god kop kaffe. I dag venter
en fantastisk heldagssafari i en af verdens største
nationalparker, Kruger Nationalpark. Morgenmaden er
pakket, og turen går nu til Kruger National Park i et åbent
safarikøretøj.

Måltider inkluderet: Morgenmad og aftensmad
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

Parken er Sydafrikas største og mest imponerende
nationalpark. Parken er også en af verdens dyrerigeste.
Den er cirka 350 km lang og 60 km bred og dækker et
areal på cirka 20.000 km², hvilket svarer til det dobbelte
af Sjælland og Fyn tilsammen. I nationalparken findes
147 forskellige pattedyr, såsom store bestande af
antiloper, giraffer, aber, løver og elefanter, over 500
fuglearter og 114 forskellige krybdyrarter.
Det er også parken, hvor det er muligt at opleve The Big
Five (leopard, løve, næsehorn, bøffel og elefant). I har en
erfaren chauffør/guide med jer, og han er meget trænet i
at spotte dyrene, hvilket er en god hjælp i begyndelsen,
for dyrene kan være svære at se. Lidt efter lidt får I selv
en bedre fornemmelse for at spotte de - ofte - sky dyr.
Hav kameraet klar, for der er masser af fantastiske
muligheder for at få super billeder i kassen. Midt på
dagen gøres der stop ved en af de mange såkaldte 'Rest
Camps', som der er i Kruger Parken. Her er der mulighed
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Sidst på dagen er I igen tilbage i campen, hvor endnu en
skøn middag venter i aften. Nyd de lækre faciliteter på
campen.

Dag 5: Rukiya Safari Camp
| Game Drives i området
Tidlig morgenkaffe og så afsted på Game Drive.
Morgenmaden nydes igen i det fri under safarien.
Trænger nogen til at sove længe, så er det altid en
mulighed. Oplevelserne er uovertrufne, men man er også
'på' hele tiden, så en enkelt slapper om morgenen kan
man godt tillade sig for så igen at nyde en safari om
eftermiddagen. Men det er jeres valg.
Alternativt kunne det også være, at I kunne tænke at
opleve andre ting i det majestætiske landskab, som I bor
midt i:
Det kunne være et besøg i en lokal landsby for
kulturel indsigt
Det kunne være en tur i varmluftsballon
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Lækre safaritelte

Det kunne være et bådcruise på de nærliggende
floder Blyde og Olifants
Mulighederne er mange. Spørg jeres guide eller direkte
på campen. Udflugter af nævnte art er IKKE inkluderet i
prisen.
Tager man med ud på et Game Drive, er man forventeligt
tilbage på camp'en kl. 11:00. Så er det tid til afslapning,
frokost, nyde den lækre pool eller sidde på terrassen
foran teltet og blot nyde savannen og dens lyde - og
hvem ved, måske et par vilde dyr i området...

Igen venter en fantastisk dag med storslåede dyre- og
naturoplevelser. I har jeres vanlige Game Drive om
morgenen og fomiddagen og er tilbage ved 11:00 tiden.
Eftermiddagen er lidt anderledes i dag, da I skal opleve
bushen på nærmeste hold, på en vandretur i
safariområdet, også kaldet 'walking safari'. Her skal
adrenalinen nok komme til at dunke i kroppen på jer, for
intet er mere intenst end at vandre med en erfaren
ranger gennem den tætte bush på udkig efter The Big
Five. En fantastisk oplevelse, og selvom det nok kan lyde
lidt skræmmende på nogle, er I i helt trygge hænder
blandt de bevæbnede, erfarne rangers, som kender
området som deres egen bukselomme.

Kl. 16:00 er der afgang igen for endnu et Game Drive. I
kører rundt i området, indtil solen så småt begynder at gå
ned. Så er det tid til en velfortjent Sundowner (for egen
regning) og til at nyde det fantastiske skue og nok en
gang den flammende afrikanske himmel.

På vandreturen kan I være heldige at møde vortesvin,
giraffer, impalaer, zebraer, elefanter og flodheste, og
guiden fortæller om den forskelligartede flora og fauna,
som I kommer igennem.

I er tilbage i camp'en inden kl. 19:00, hvor der er dækket
op til aftenens middag.

TIL INFO: Hvis I ønsker at deltage i en Bush Walk, der er
inkluderet i prisen, så skal der reserveres plads på denne
hjemmefra.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

Dag 6: Rukiya Safari Camp
| Game Drive & Bush Walk
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Sidst på dagen er I igen tilbage i campen, hvor middagen
venter.
Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Rukiya Safari Camp
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Fantastisk fugleliv i vente

Dag 7: Rukiya Safari Camp
| Game Drives inkl.
grillaften under stjernerne
Denne morgen er der igen Game Drive i Balule-området,
hvor morgenmaden nydes I det fri. Også i dag er det
muligt at fravælge morgensafarien og fokusere på
eftermiddagens og aftenens oplevelser.
De, der tager på safari, er tilbage på camp'en inden kl.
11:00, hvor det er tid til afslapning før og efter frokost.
Kl. 16:00 er der afgang for eftermiddagens Game Drive.
Efter safarien kan I nyde en Sundowner, inden middagen
der i aften foregår ude i det fri. I skal nemlig prøve en
traditionel sydafrikansk Bush Braii, som er en skøn
grillaften under stjernerne. Der er dækket op med borde
til spisning i skæret fra levende lys og et lunende bål i
campen i det traditionelle boma-område.
Denne "Bush Braii" er helt afhængig af vejrliget, og
derfor kan den unikke, sydafrikanske oplevelse godt
foregå på nogle af de andre dage.
Måltider inkluderet: Helpension, hvor aftenens middag
er en Bush Braii (åben grill under stjernene)
Indkvartering: Rukiya Safari Camp
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Dag 8: Rukiya Safari Camp
| Panoramaruten
Efter morgenmaden er det tid til at sige farvel til den
skønne safaricamp, der i 6 nætter har været jeres base og
hjem, men rejseoplevelserne slutter ikke her. Forrude
venter der flere unikke sydafrikanske naturoplevelser.
På turen til Johannesburg bliver I kørt via den
legendariske Panorama Route, hvor I i det meget
kuperede landskab kan blive imponeret af overvældende
natur og flere unikke panoramaudsigter. Turens
højdepunkter er:
God's Window
Bourke's Luck Potholes
Blyde River Canyon
Three Rondawels
Graskop & Pilgrim's Rest
Sidst på eftermiddagen er I fremme i Johannesburg, og I
flyver om aftenen fra lufthavnen med kurs mod Europa.
Der er undervejs et flyskifte i Europa, inden der
fortsættes mod Danmark med en kuffert fuld af utrolige
safarioplevelser og nogle fantastiske dyre- og
naturbilleder af Afrika på nethinden.
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Oplev The Big Five i Balule Nature Reserve

Måltider inkluderet: Morgenmad på Rukiya Safari Camp
og måltider ombord på flyrejsen

Dag 9: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar - juni - Fra-pris i kr. pr. person
I delt safaritelt
19.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-pris i kr. pr. person
I delt safaritelt
22.798,00 DKK

Rejseperiode September - 15. december - Fra-pris i kr. pr. person
I delt safaritelt
19.598,00 DKK

Rejseperiode 16. - 31. december - Fra-pris i kr. pr. person
I delt safaritelt
22.798,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 21.300
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly fra Danmark til Hoedspruit via Johannesburg
inkl. skatter og afgifter

Afbestillings- og rejseforsikring

Transfer fra lufthavnen i Hoedspruit til Rukiya Safari
Camp
6nætter i Rukiya Safari Camp med helpension samt
te og kaffe
4xmorgen Game Drives i Balule Nature Reserve
med Bush Breakfast.
3xeftermiddags Game Drives i Balule Nature
Reserve

Drikkevarer udover kaffe og te
Drikkepenge
Øvrige udflugter
Sundowner drinks efter jeres eftermiddags Game
Drives
Frokost den dag, hvor der er heldagsudflugt til
Kruger National Park

Dag 7 slutter med en Bush Braai grillaften

Frokost på turen ad Panoramaruten til
Johannesburg

Heldagssafari i Kruger National Park

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Bush walk i Wild Rivers / Balule Nature Reserve

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Entré til safariparker
Transfer fra Ruyika Safari Camp til Johannesburg
inkl sightseeingtur ad Panoramaruten
Fly fra Johannsburg til Danmark inkl. skatter og
afgifter
"Conservation Levy"
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

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