
Unik, intim safarioplevelse på
Rukiya Safari Camp

Unik, intim safarioplevelse på
Rukiya Safari Camp

15.748,-
Fra-pris pr. person i kr.

10 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

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 og byder på høj personlig service. En
unik safari camp, der ligger idyllisk ved bredden af Blyde River,
ganske nær forrygende dyre- og naturoplevelser i Balule Nature
Reserve, Kruger-parken og hele Mpumalanga regionen. Blot 6
telte sikrer en intim oplevelse og safari camp'ens flotte faciliteter
som Infinity Pool, Boma mv. sikrer sammen med den uhindrede
udsigt til floden en høj grad af komfort og særegne oplevelser.
En safarirejse af de sjældne med høj komfort, unikke oplevelser,
høj personlig service og ikke mindst til en helt utrolig pris!
Nu har du også mulighed for at udvide opholdet med 7 dage på
fantastiske Mauritius, hvor der venter en badeferie i helt
fortryllende omgivelser.

Intim safari camp med unik beliggenhed og
helpension

Heldagssafari i Kruger National Park

Bushwalk & 8 Game Drives i Balule Nature Reserve

'Bush Braii' grillaften under stjernerne

Forlæng rejsen med en fantastisk badeferie på
Mauritius

https://www.benns.dk/afrika/mauritius


Dagsprogram

da
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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 | Transfer til
Rukiya Safari Camp
Der er ankomst til Johannesburg i Sydafrika om
formiddagen. I modtager jeres bagage og
indrejseformaliteterne overståes. I ankomsthallen står
jeres guide/chauffør og venter på jer. Han skal køre jer
direkte til safari campen.

Der er en stykke vej til campen, ca. 5 timers kørsel, og det
giver en mulighed for at nyde den smukke natur, som
Sydafrika kan byde på.

OBS! I kan også flyve til en lufthavn i nærheden af jeres
camp. Det vil naturligvis spare lidt tid. Hør nærmere om
de muligheder, der er for at flyve. Der er forskellige
forbindelser. Vælger I denne mulighed er der naturligvis
en guide/chauffør, der venter i indenrigslufthavnen for at
køre jer til camp'en.

Uanset valg er I fremme i Rukiya Safari Camp ud på
eftermiddagen. I har nu tid til at hvile jer, måske tage en
dukkert i poolen, inden det er tid til middagen.

Måltider inkluderet: Middag
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/rukiya-safari-camp


Rukiya Safari Camp | Restaurant
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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
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.

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
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



Rukiya Safari Camp | Hyggelig lounge i hovedbygningen
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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

Dag 4: Rukiya Safari Camp
| Heldagssafari i Kruger
National Park
Der er igen 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.

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

Sidst på dagen er I igen tilbage i campen, hvor endnu en
skøn middag venter i aften. Nyd de lækre faciliteter på
campen.

Måltider inkluderet: Morgenmad og aftensmad
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

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

/afrika/sydafrika/kruger-national-park


Lækre safaritelte
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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
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...

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.

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

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

Dag 6: Rukiya Safari Camp
| Game Drive & Bush Walk
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.

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

Til info: Hvis I ønsker at deltage i en Bush Walk, skal
dette bestilles på forhånd.



Fantastisk fugleliv i vente
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Sidst på dagen er I igen tilbage i campen, hvor middagen
venter.

Måltider inkluderet: Helpension
Indkvartering: Rukiya Safari Camp

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

Dag 8: Rukiya Safari Camp
| Panoramaruten
I dag er der helt andre oplevelser i vente for jer. I har
sikkert fået opfyldt de fleste af jeres safaridrømme på
nuværende tidspunkt, og er klar til nye oplevelser. I skal
nemlig på en køretur ad den legendariske Panorama
Route med overvældende natur og unikke
panoramaudsigter. I bliver afhentet ved jeres camp i
tidsrummet 07:30 - 08:00. Der vil således ikke være et
morgen Game Drive denne dag. Turens højdepunkter er:

God's Window
Bourke's Luck Potholes
Blyde River Canyon
Three Rondawels
Graskop & Pilgrim's Rest

Typisk vil der gøres stop for frokost i Graskop.

Måltider inkluderet: Morgenmad og aftensmad
Indkvartering: Rukiya Safari Camp



Oplev The Big Five i Balule Nature Reserve
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Dag 9: Hjemrejse til
Danmark | Forlæng med 7
dages badeferie på
Mauritius
Efter morgenmaden og lidt afslapning er det tid til at
pakke bagagen og gøre sig klar til at blive kørt til en
lufthavn i Kruger-området, hvorfra første del af jeres
hjemrejse påbegyndes.

I flyver først til Johannesburg, hvor der er et flyskifte. I
flyver først på aftenen videre fra Johannesburg. Der er
endnu et flyskifte undervejs, inden der fortsættes mod
Danmark med en kuffert fuld af utrolige oplevelser og
med fantastiske billeder af Afrika på nethinden.

Forlæng med ophold på Mauritius

Hvis I ikke har fået nok eventyr endnu, har I mulighed for
at forlænge rejsen med et ophold på fantastiske
Mauritius. Vælger I at gøre dette bliver I i Johannesburg
natten over i stedet for at flyve videre mod Danmark. I
morgen flyver I så mod den eksotiske ø-stat, hvor jeres
badeferie begynder.

Dag 10: Ankomst til
Danmark | Johannesburg -
Mauritius
Hvis I har valgt at rejse hjem, er der er ankomst til
Danmark i løbet af dagen.

Badeferie på Mauritius

Har I derimod valgt at forlænge jeres rejse, vil I i dag
ankomme til fantastiske Mauritius. Og I kan godt glæde
jer til en helt fantastisk badeferie i naturskønne
omgivelser.

I kan vælge mellem at bo på de følgende 3 hoteller, som
er beliggende tæt på det lokale liv og alle indbyder til ren
afslapning og spændende oplevelser:

Aanari Hotel & Spa, i Superior Room
Veranda Pointe aux Biches, i Comfort Room
Canonnier Beachcomber, i Standard Garden Room

*Ønsker I at bo på et helt fjerde hotel, så kontakt os, og vi
skræddersyer rejsen præcis efter jeres behov.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

/afrika/mauritius
/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/canonnier-beachcomber-golf-resort-spa
/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/canonnier-beachcomber-golf-resort-spa


Se giraffen i Balule Nature Reserve
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Dag 11: Badeferie på
Mauritius
I dag vågner I op til jeres første morgen på Mauritius, og
det er nu badeferien for alvor begynder, så læn jer
tilbage, nyd livet, og gør jer klar til en fantastisk badeferie
spækket med smuk natur og spændende oplevelser.

Velkommen til Mauritius

Mauritius er en af mange tropiske perler i det Indiske
Ocean og er kendt for sine vidunderlige strande,
farverige byer og skønne natur. Kridhvide strande og
krystalklart vand omringer øen, som hovedsageligt
består af grønt bjerglandskab - en farvesymfoni om er
god for sjælen.

Øen har 1,2 millioner indbyggere med forskellig etnisk
baggrund, som indere, afrikanere, franskmænd, kinesere
og kreoler, som alle lever fredeligt sammen på
paradisøen. Særligt inderne og franskmændene har sat
sit præg på madkulturen - her finder I mange lækre,
gastronomiske oplevelser. Nyd dagen og spis et dejligt
måltid på en af øens mange eksotiske restauranter.

Mauritus byder på en lang række oplevelser, og her er
virkelig noget for alle. Øen inddeles i forskellige områder,
som alle byder på forskellige oplevelser:

Nord-Mauritius, Grand Bay - Som selve

destinationen på Nord-Mauritius, har den lille
billedskønne kystlandsby Grand Bay to lækre
sandstrande og er kendt for sine mange muligheder
for vandaktiviteter, såvel som gode restauranter og
livlige natteliv.
Øst-Mauritius - Østkysten byder op øens
smukkeste kystlinjer og laguner som vil tage
pusten fra jer. Udforsk spændende grotter, sejl i
kajak, spil golf er nyd de fantastiske omgivelser.
Port Louis - Mauritius' spændende hovedstad.
Grundlagt i 1732 af franskmænd og byder på
masser af spændende kultur, historie og arkitektur.
Vest-Mauritius - Oplev den spektakulære natur og
øens største nationalpark, Black River Girges, samt
naturparkerne Gros Cailloux og Casela.
Syd-Mauritius - Oplev den skønneste natur,
Mauritius har at byde på, med sine smukke
sandstrande, fascinerende klippeformationer,
sukkerplantager og det bjergrige terran.
Midt-Mauritius - Oplev de flotte bjerge, den
frodige vegetation og de smukke vandfald, samt de
billedskønne byer, som midtlandet byder på.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/canonnier-beachcomber-golf-resort-spa


Den sky leopard kan ses i Balule Nature Reserve
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Dag 12: Badeferie på
Mauritius
Der er ikke sat et bestemt program for jer, men på de
følgende dage vil I kunne læse forslag til aktiviteter for
enhver smag. For jer der ikke kan vente med at udforske
øens mange tilbud, kan vi foreslå følgende aktiviteter syd
på øen:

Mahebourg - Oplev denne charmerende, historiske
fiskerlandsby, og tag til Pointe Canon, hvor I kan få
en spektakulær udsigt over Lion Mountain og
Grand Port bjergkæden.
Nationalparken Ile aux Aigrette - Siden 1985 har
Mauritian Wildlife Foundation (MWF) arbejdet
med konservering og re-introduktion af den unikke
flora og fauna på denne lille koralø. Oplev denne
helt specielle ø på en guidet tur.
Blue Bay Marine Park - Beliggende syd-øst på
Mauritius er dette stedet for jer der vil opleve livet
under vandoverfladen, enten iført snorkel eller på
en sejltur i en båd med glasbund.
Le Souffleur - En spektakulær 30 meter høj gejser.
La Roch Qui Pleure - "Den grædende sten" ligger i
Gris-Gris og her kan du opleve den friske luft helt
fra Antarktis!
Rochester Falls - Oplev det smukke vandfald og
det fantastiske lava-skabte landskab.

Der er ikke sat et bestemt program for jer, men på de

fælgende dage vil I kunne læse forslag til aktiviteter for
enhver smag.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

Dag 13: Badeferie på
Mauritius
I vågner op på det hotel I har valgt, nyder en dejlig
morgenmad og gør jer klar til dagens gøremål. Dagens
aktiviteter er helt op til jer, som I vil slappe af på hotellet
eller stranden, eller vil ud og opleve øen, er der mange
muligheder.

Alle de udvalgte hoteller ligger på vest- eller
nordvestsiden af øen, som er kendt for sin smukke natur,
og her kan vi blandt andet anbefale følgende aktiviteter
og seværdigheder:

Albion og Pointe aux Sables? - Kendt for sit fine
fyrtårn og nydelige strand, er dette et smukt sted
at nyde den romantiske stemning. For de lidt mere
eventyrlystne kan det anbefales, at tage en tur til
Pointe aux Sables, hvor man finder Montagne Zako
(abebjerget) og hvor man kan springe i vandet fra
denne 20 meter høje klippe.

/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
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Vagtsomme øjne alle vegne
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Flic-en-Flac - Beliggende på vestkysten af
Mauritius, er denne landsby hele turen værd.
Området er under stor udvikling og er en populær
destination med sin smukke strand, koralrev og
mange muligheder for god mad og drikke.
Tamarin og Black River - To tidligere traditionelle
fiskerlandsbyer, som nu er kendt for sit gode
surfemiljø og fiskemuligheder.
Martello Tower i La Preneuse - Færdigbygget af
briterne i 1846, var denne fæstning et vigtigt værn
mod den franske flåde.
Black River Gorges National Park - For jer som er
glade for vandreture, kan vi anbefale at tage turen
til denne store, flotte nationalpark, beliggende
syd-vest på Mauritius. Oplev den spektakulære
natur og det unikke dyreliv.
Camarel Waterfalls - Beliggende i Black River
Gorges National Park, er dette 83 meter høje
vandfald et spektakulært syn.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

Dag 14: Badeferie på
Mauritius
I nyder en dejlig morgenmad på hotellet og har hele

dagen til at lave lige præcis hvad I har lyst til. Så nyd
dagen på hotellet eller på en dejlig strand og kom helt
ned i gear, eller tag ud og udforsk alt det spændende
Mauritius har at byde på.

Ønsker I at gå på oplevelse i dag, kan vi anbefale at tage
turen til nord-siden af øen, hvor der venter jer masser af
spændende oplevelser:

Grand Bay - Som selve definitionen på
Nord-Mauritius, har den lille maleriske kystlandsby
Grand Bay to smukke strande og er kendt for sine
mange muligheder for aktiviteter på vandet, så vel
som gode restauranter og livligt natteliv.
Sir Seewoosagut Rtamgoolam botaniske have -
kendt for sine pamplemousses (grapefrugter),
haver og andre eksotiske vækster.
The Red Roof Chapel i Cap Malhereux - Smuk
katedral beliggende helt nord på øen.
Mahewarnath Mandir i Triloet - Det største
hinduistiske tempel på Mauritius.
The Northern Islets - nord for Mauritius ligger en
gruppe med små øer, som er en perfekt destination
for dagsudflugter. Her kan I snorkle i det
krystalklare vand, gå på vandreture eller nyde en
dejlig picnic på de skønne sandstrande og opleve
det spændende dyreliv på øerne.
Akvariet på Pointe aux Biches - Oplev dette flotte
akvarium med over 200 forskellige fiskearter,
svampe, koraller og hajer.

/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
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Erfarne rangers med stor viden om området
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Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

Dag 15: Badeferie på
Mauritius
I står op til en dejlig morgenmad på hotellet og gør jer
klar til nok en dag på denne paradis-ø. Der er ikke noget
fast program, men for jer, der ønsker at udforske mere af
øen, kan vi foreslå følgende attraktioner på øst-siden af
Mauritius:

Ile aux Cerfs - Kendt som et paradis for aktiviteter
på vandet, er denne lille juvel af en ø på østkysten
af Mauritius et ideelt sted at tilbringe dagen. Oplev
også det smukke fyrtårn, de nydelige strande, en
skildpaddefarm, og en flot golfbane.
Grand River South East - Denne flod er en
fantastisk destination for jer der nyder en god
gåtur.
Skønne sandstrande - Her kan der nævnes
strandene Roiches Noire, Poste Lafayett, Bras
d'Eau og Belle Mare.
Grottene i Roches Noires - Oplev de mange
grotter og alt det spændende de har at byde på, fra
rigt dyreliv til fantastisk kildevand.
Bras d'Eau nationalpark - Denne flotte

nationalpark er et ideelt sted for vandreture eller
en tur på mountain bike.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

Dag 16: Badeferie på
Mauritius
I nyder en god morgenmad og har dagen til at lave lige
præcis, hvad I har lyst til. Ønsker I at udforske øen
yderligere, kan vi anbefale at tage turen ind til indlandet
og blandt andet se følgende attraktioner og
destinationer:

Hyggelige byer - De fire byer Rose Hill, Quatre
Bornes, Vacoas og Curepipe, danner hjertet af
Mauritius og byder på masser af charme.
Trou aux Cerfs - Den mest berømte sovende
vulkan på Mauritius er et perfekt sted til en
vandretur og til at opleve den 360 graders
spektakulære udsigt.
Grand Talao - I nærheden af Mare aux Valocoas
reservatet ligger denne flotte sø som ligger i
kratret af en uddød vulkan.
Plaine Champagne - Som det højeste plateau på
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Mauritius, kan man her opleve en spektakulær
udsigt, smuk skov og flotte søer.
La Rhumerie de Chamare - Dette romdestilleri
laver sin egen rom med lokalt sukker, og her er det
muligt at komme på en rundvisning med tilhørende
romsmagning.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Aanari Hotel & Spa, Veranda Pointe aux
Biches eller Canonnier Beachcomber

Dag 17: Badeferie på
Mauritius | Hjemrejse til
Danmark
Nyd jeres sidste tid på Mauritius, inden hjemrejsen til
Danmark i dag begynder.

Måltider inkluderet: Morgenmad og mad på flyet

Dag 18: Ankomst til
Danmark
Jeres fantastiske safarieventyr i Afrika og badeferie på
Mauritius er nu kommet til en ende og i dag rejser I hjem
til Danmark med et flyskift undervejs.

/afrika/mauritius/aanari-hotel-spa
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches
/afrika/mauritius/canonnier-beachcomber-golf-resort-spa


Priser og afgange

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Rejseperiode Januar - juni  2020 - 2021  - Fra-pris i kr. pr. person | 2021

I delt safaritelt
15.998,00 DKK

Rejseperiode 1. aug - 14. dec  2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Aanari Hotel & Spa

Superior Room
8.900,00 DKK

Rejseperiode 15. dec - 31. dec  2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Aanari Hotel & Spa

Superior Room
12.500,00 DKK

Rejseperiode 1. aug - 14. dec  2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Veranda Pointe aux
BicheComfort Room

10.700,00 DKK

Rejseperiode 15. dec - 31. dec   2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Veranda Pointe aux
BicheComfort Room

15.600,00 DKK

Rejseperiode 01. aug – 14. dec  2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Canonnier
Beachcomber Golf & Spa Resort

Standard Garden Room
12.400,00 DKK

Rejseperiode 15. dec - 31. dec  2020  - Tilkøb: 7 nætter med halvpension på Canonnier
Beachcomber Golf & Spa Resort

Standard Garden Room
18.200,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 25.950

*Prisen er per person når 2 rejser sammen og inkluderer desuden fælles transfer tur/retur. Privat transfer kan også
arrangeres. Kontakt BENNS og vi skræddersyer rejsen efter jeres behov!

*Prisen er per person når 2 rejser sammen og inkluderer desuden fælles transfer tur/retur. Privat transfer kan også
arrangeres. Kontakt BENNS og vi skræddersyer rejsen efter jeres behov!

*Prisen er per person når 2 rejser sammen og inkluderer desuden fælles transfer tur/retur. Privat transfer kan også
arrangeres. Kontakt BENNS og vi skræddersyer rejsen efter jeres behov!
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Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r Danmark - Johannesburg inkl. skatter og
afgifter

Indenrigsflyvning Hoedspruit - Johannesburg

Transfer fra Johannesburg til Ruyika Safari Camp

7nt. i Rukiya Safari Camp med helpension

4morgen Game Drives i Balule Nature Reserve med
Bush Breakfast.

3eftermiddags Game Drives i Balule Nature Reserve
(Dag 7 slutter med en Bush Braai grillaften)

Heldagssafari i Kruger National Park

Bush walk i Wild Rivers / Balule Nature Reserve

Entré til safariparker

Udflugt på Panoramaruten

'Conservation Levy'

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Afbestillings- og rejseforsikring

Drikkevarer foruden kaffe, te

Drikkepenge

Øvrige udflugter

Sundowner drinks efter jeres eftermiddags Game
Drives

Frokost den dag, hvor der er heldagsudflugt til
Kruger National Park og på turen med
Panoramaruten

Vaccinationer

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/safari-i-sydafrika/unik-intim-safarioplevelse-pa-rukiya-safari-camp-44351?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/safari-i-sydafrika/unik-intim-safarioplevelse-pa-rukiya-safari-camp-44351%3E

