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Oplev alt det mest fantastiske ved Sydafrika på denne unikke
rundrejse med guide: vildt dyreliv i Kruger National Park og andre
vildtreservater, sejlads blandt The Big Five i vådområde og St
Lucia-søen, dramatiske landskaber på Panorama Route, smukke
kyststrækninger på Garden Route, hvaler og pingviner ved
Afrikas sydligste punkt, samt Cape Towns storbystemning.
Undervejs besøger I også Eswatini (Swaziland) og Lesotho.
Rejsen foregår i en gruppe på max. 20 personer og med
engelsktalende guide. BENNS samarbejder med Nomad, som
arrangerer autentiske oplevelser for de eventyrlystne, der stadig
gerne vil have komfort. Der bliver sørget for al transport,
overnatning, måltider og en masse udflugter i naturen.
Nomad turen fra Johannesburg til Cape Town er tredelt. I har
mulighed for at deltage i kun den ene del: Johannesburg til
Durban, Durban til Port Elizabeth eller Port Elizabeth til Cape
Town. Kontakt os for pris.

Nomad tur i en lille international gruppe med engelsktalende
rejseleder

20 dages Nomad tur med engelsktalende guide

Flere dage med safari i og ved Kruger National Park

Tag på safari i Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve

Kom på en bådtur i vådområdet iSimangaliso

Bliv imponeret af Drakensbergs dramatiske natur

Kom med ad den sceniske rute 62 og Garden Route

Oplev det afrikanske kontinents sydligste punkt

Udforsk Cape Town og vinlandet

https://www.benns.dk/autentiske-oplevelser-i-afrika-med-nomad
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Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Johannesburg,
Sydafrika
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
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,
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

/afrika/sydafrika/kruger-national-park
/afrika/sydafrika/kruger-national-park


NOMAD trucken som tager jer rundt i Sydafrika
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Dag 3: Kruger National
Park | Heldags 4x4 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.

Aktiviteter inkluderet: Game Drive i Kruger National
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



Safari i Krugerparken
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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

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
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.

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
National Park eller tilsvarende



Kørsel ad Panoramaruten
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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
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 - Himeville
| uKhahlamba
Drakensberg Park
I forlader St. Lucia området og fortsætter langs med
kysten frem til Durban. Her drejer I ind i landet på vejen
mod en af landets smukkeste nationalparker,
uKhahlamba-Drakensberg Park, som inkluderer Royal
Natal National Park med sceniske bjergformationer som
bl.a. The Amphitheatre. Parken er igen en del af den



Sejltur på St. Lucia søen i iSimangaliso NP
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større Maloti-Drakensberg Park, som blev optaget på
UNESCOs naturarvsliste i år 2000. I har de næste to
nætter her, omgivet af fabelagtig natur og majestætiske
bjerge.

Undervejs er der et kort stop i Durban for at strække
benene, senere stopper I ved det smukke Howick
vandfald og det historiske Mandela Capture Site, hvor
politiet i 1962 arresterede Nelson Mandela. Han
tilbragte efterfølgende 27 år i fængsel bl.a. på Robben
Island ud for Cape Town. Stedet for hans arrest er
markeret med en stor statue af "Madiba".

Aktiviteter inkluderet: Besøg ved "Mandela Capture
Site" & besøg ved Howick Falls
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Himeville Arms eller tilsvarende

Dag 10:
uKhahlamba-Drakensberg
Park
uKuhlamba-Drakensberg parken løber langs
Kwazulu-Natal-provinsen til Lesotho, er et
UNESCO-anerkendt verdensarvssted. Uanset om I
bruger zulu-navnet uKhahlamba, der betyder "barriere af
spyd"', eller afrikaan-navnet Drakensberge, der betyder
"dragebjergene", så vil disse tårnhøje bjerge være jeres

imponerende kulisse de næste dage.

I uKuhlamba-Drakensberg finder I Sydafrikas højeste
bjerge med tinder over 3.000 mo.h. Vandreture er yderst
populære her, og jeres guide tager jer med på en herlig
vandretur i de fantastiske naturomgivelser. Parken
rummer også flere truede dyrarter, både på jorden såvel
som i luften. Her kan I bl.a. se flere slags gribbe. Mange
dyr og planter er endemiske til området. Læg hertil
masser af grotter og klippehuler med den største
mængde af klippemalerier syd for Sahara, og der venter
en dag med masser af oplevelser af meget forskellig
slags.

Der findes vandrestier af forskellig beskaffenhed og
sværhedsgrad. Der vil være noget for alle. Guiden vil
hjælpe jer med at finde de mest passende stier, som kan
anvendes.

Aktivitet inkluderet: Vandring med jeres guide i
uKhahlamba-Drakensberg Park
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Himeville Arms eller tilsvarende

Dag 11: Himeville -
Malealea Lodge, Lesotho
Køreturen op til Lesotho er intet mindre end fabelagtig. I
kører over et bjergpas med mulighed for at spotte gribbe.



Drakensberg nationalparken

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

Vejen tager jer gennem de dramatiske bjerge i Golden
Gate National Park, før I kører ind i Lesotho ud på
eftermiddagen.

I kører forbi hovedstaden Maseru og fortsætter kørslen
op til jeres overnatningssted for de næste to nætter,
Malealea Lodge. Lesotho er det eneste land i verden, der
udelukkende ligger i over 1.000 m højde over havets
overflade.

Aktivitet inkluderet: Køretur gennem Golden Gate og
besøg på Vulture restaurant
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Malealea Lodge eller tilsvarende

Dag 12: Malealea, Lesotho
Nyd den rene luft i bjergene og gør jer klar til dagens
aktivitet, som er en vandretur i bjergene, afsluttende
med et besøg i et lokalsamfund med mulighed for at se og
høre om dagliglivet på disse kanter.

Lesothos indbyggere er af Basotho-folket, som er et
Bantu-talende folk, der har boet i det sydlige Afrika siden
1400-tallet. Basotho folket er berømt for deres
traditionelle hatte, tæpper og deres robuste ponyer.
Disse ponyer er kendte for deres meget sikre færden i de
bjergrige egne, og denne eftermiddag er der mulighed for
at få en ridetur på en af disse ponyer (for egen regning).
Det skal næsten prøves, men dog - skal det siges - for de

mere eventyrlystne og ikke højdeforskrækkede.

Aktivitet inkluderet: Morgenvandring inkl. besøg i lokal
landsby
Aktivitet (tilkøb): Ridetur på pony, flere vandreture
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Malealea Lodge eller tilsvarende

Dag 13: Malealea Lodge -
Graaf Reinet, Sydafrika
Turen går tilbage til Sydafrika. Graaff Reinet er
Sydafrikas fjerdeældste by, og ligger 750 m.o.h. og blev
grundlagt af Kaphollændere i 1786. Byen blev navngivet
efter den hollandske guvernør i Kapstaden, Conelius
Jacob van der Graaff. Graaff Reinet var briternes
militære hovedkvarter under den 2. Boerkrig fra
1899-1902.

Dagen begynder med en historrisk gåtur gennem Graaff
Reinet for at høre om byen og områdets historie.
Undervejs besøger I de vigtigste historiske steder i byen.

Om aftenen skal I køre lidt uden for byen til Valley of
Desolation og Toposcope Viewpoint. Herfra er der en
mageløs udsigt over byen og de uendelige vidder. Herfra
ser man tydeligt den ringformede opbygning, som byen
fik i sin tid og stadig har i dag.



Addo Elephant National Park
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Aktivitet inkluderet: Sundowner tur til "Valley of
Desolation"
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Profcon Resort eller tilsvarende

Dag 14: Graaf Reinet -
Greater Addo Elephant
National Park Area
I dag kører I sydpå, i retning af kysten og Port Elizabeth.
Kursen er mod Addo Elephant National Park, den
tredjestørste nationalpark i Sydafrika og hjemsted for
over 600 elefanter og løver, bøfler, sorte næsehorn,
plettede hyæner, leoparder og flere forskellige typer af
antiloper.

Jeres indkvarteringssted, den private Kudu Ridge Game
Lodge, er beliggende lige uden for nationalparken. Efter
ankomst til jeres indkvarteringsted for de næste to
nætter, er der arrangeret et Game Drive i Addo Elephant
National Park for at se de berømte elefanter, som har
givet parken sit navn.

Aktivitet inkluderet: Eftermiddags Game Drive i Addo
Elephant National Park i Nomad Truck
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Kudo Ridge Lodge eller tilsvarende

Dag 15: Greater Addo
Elephant National Park
Denne morgen er der en kort køretur til Gqeberha, byen
der tidligere var kendt under navnet Port Elizabeth,
inden turen igen går til Addo Elephant National Park.

Denne eftermiddag er der igen et Game Drive gennem
Addo parken i jeres Nomad køretøj på udkig efter
elefanter og andre dyr, der bor inde i parken. Da I sidder
højt i bussen, er der rigtig gode muligheder for at få nogle
fantastiske fotos af dyrene. Senere års ekstra tilføjelser
har medført at Addo Elephant National Park i dag er
Sydafrikas 3. største nationalpark.

"Big 7" i Afrika

Den oprindelige Addo-park er efterfølgende blevet
udvidet til at omfatte Woody Cape Nature Reserve, der
strækker sig fra Sundays Rivers udmunding mod
Alexandria og et havreservat, som omfatter St. Croix
Island og Bird Island, begge ynglesteder for suler og
pingviner, og et stort udvalg af andet havliv.

Bird Island er hjemsted for verdens største ynglekoloni af
suler - omkring 120.000 fugle - og er også vært for den
næststørste ynglekoloni af afrikanske pingviner, hvor
den største ynglekoloni er St. Croix-øen.

De marine tilføjelser har været til at udvide Addo
National Elephant Park på 1.640 km² til den 3.600 km²



Tsitsikamma, Otter Trail
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store Greater Addo Elephant National Park.

Udvidelsen betyder, at parken indeholder 5 af Sydafrikas
7 store vegetationszoner, men er også den eneste park i
verden, der huser Afrikas "Big 7" (elefant, næsehorn,
løve, bøffel, leopard, hval og hvidhaj) i deres naturlige
habitat.

Aktivitet inkluderet: Eftermiddags Game Drive i Addo
Elephant National Park i Nomad Truck
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Kudo Ridge Lodge Village eller tilsvarende

Dag 16: Greater Addo
Elephant National Park
Area - Tsitsikamma
National Park | Graden
Route
I sætter kursen mod Garden Route denne morgen.
Slutmålet er den smukke nationalpark Tsitsikamma. På
vejen dertil gøres der stop i surferbyen Jeffrey's Bay.
Stedet er naturligt nok mest berømt for sine bølger, men
her er også et lille, men interessant surfermuseum.
Herefter kører I videre ad Garden Route langs kysten
mod Tsitsikamma nationalparken.

Tsitsikamma betyder 'stedet med rigeligt vand', og det er
ikke overdrevet. Tsitsikamma er især berømt for sit
gamle regnskovsområde og sin dramatiske kystlinie.

Aktivitet inkluderet: Stop i surferbyen Jeffreys Bay
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Tsitsikamma Village Inn eller tilsvarende

Dag 17: Tsitsikamma
National Park
Tsitsikamma er et af Sydafrikas absolut bedste
havreservater, og denne morgen skal I ud og vandre
langs den rå og vilde kystlinie her. I går turen ad The
Waterfall Trail, som er en del af det længere og mere
berømte Otter Trail. Dette er ikke en let vandretur, og
de, der ikke føler sig klar til det, kan i stedet gøre brug af
gangbroerne til Storms River Mouth. Efter vandreturen
returneres der til Tsitsikamma Cottages for frokost.

Efter et hvil er det om eftermiddagen tid til at deltage i
Tsitsikamma Woodcutters Journey (for egen regning),
hvor I får muligheden for at se og høre mere om
Tsitsikammas biome, historie og endemiske flora og
fauna.

Endnu en aktivitet er mulig med Treetop Canopy Tours
(for egen regning). Her har I muligheden for at dykke
dybere ned i den spektakulære og endemiske



Sydlige rethvaler ud for Hermanus
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Tsitsikamma skov. Her vil I se mange forskellige typer af
træer inkl. det gigantiske Outeniqua Yellow Wood. Hertil
kommer urgamle træbregner.

Aktivitet inkluderet: Vandring i Tsitsikamma National
Park med Nomad guide
Aktiviteter (tilkøb): Woodcutter Journey Tours, Treetop
Canopy tours, Bungy Jump
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Tsitsikamma Village Inn eller tilsvarende

Dag 18: Tsitsikamma -
Oudtshoorn | Garden
Route
Tsitsikamma forlades, og der køres videre langs kysten
ind i hjertet af den berømte 'Garden Route'. The Garden
Route er et skatkammer af smukke strande, vild natur,
store skove, charmerende kystbyer og fantastiske
udsigter.

På vejen dertil gør I stop ved den hyggelige kystby,
Knysna. Byen ligger smukt placeret med et bagtæppe af
grønne bjerge. En meget fotogen setting.

Der fortsættes indenlands gennem de majestætiske
Outeniqua bjerge på vej mod Oudtshoorn, hvor I skal
besøge de verdensberømte Cango Caves. Her oplever I

spektakulære huler og enorme kalkstensformationer.

Guiden fortæller jer i detaljer om dette forunderlige
underjordiske hulesystem, der strækker sig over hele 4
km. Området ved Oudtshoorn er desuden berømt for
sine strudse. Der overnattes i Oudtshoorn-området.

Aktivitet inkluderet: Besøg i Natures Valley om
morgenen samt Cango Caves Basic Tour
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Kleinplaas Holiday Resort eller tilsvarende

Dag 19: Oudtshoorn -
Route 62 - Swellendam
I forlader Oudtshoorn og Klein Karoo-området for at
videre vestpå ad Route 62. På vejen gøres der stop ved
nogle af de små butikker langs vejen. Her sælges
hjemlavet bagværk og andet godt for ganen fra de små
landbrugsejendomme i området. Et andet stop gøres ved
Ronnie's Sex Shop!! - skørt navn, da det faktisk ikke er en
sex-shop, men en landevejspub.

Aktivitet inkluderet: Stop ved Ronnie's Sex Shop
Måltider inkluderet : Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Aan de Eike Guest House eller tilsvarende

https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/garden-route


Charmerende Stellenbosch i Kapstaden
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Dag 20: Swellendam -
Stanford | Afrikas
sydligste punkt
Efter I er kommet gennem den rolige Overberg Village, så
kommer I til De Hoop Nature Reserve, hvor der blive tid
til en gåtur og udforske en lille del af naturområdet.
Herefer går turen videre til Cape Agulhas, det sydligste
punkt på det afrikanske kontinent, hvor Atlanterhavet
møder Det Indiske Ocean.

Aktivitet inkluderet: De Hoop Nature Reserve og Cape
Agulhas
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag.
Overnatning: Stanford Valley Guest Farm (lige øst for
Hermanus) eller tilsvarende

Dag 21: Stanford -
Hermanus - Cape Town
Efter morgenmaden fortsætter turen mod Cape Town. I
skal køre langs med den smukke Cape Whale Coast, som
er en meget smuk, uspoleret kyststrækning, fuld af små
landsbyer, idylliske bugter, smukke marker, floder og
grønne dale. Denne kyststrækning løber ca. 150 km. til
den lille by Rooiels, der ligger ved False Bay, lidt syd for

Cape Town.

Hermanus

I starter tidligt ud denne morgen, og der er sikkert tid til
en gåtur ved kyststien ud for Hermanus, på udkig efter
de sydlige rethvaler, som migrerer her i perioden juli -
november. Hermanus ligger ca. 115 km. øst for Cape
Town og er især kendt for muligheden for at se de sydlige
rethvaler, som kan iagttages i perioden juni - oktober i
Walker Bay. Det er normalt en koloni på ca. 100 hvaler,
der kommer her. De sydlige rethvaler er i familie med de
større bardehvaler, og kan blive op til 18 m. lange og veje
op til 80 tons.

Undervjes til Cape Town gøres der stop ved Stone Point
Nature Reserve for at se pingvinekolonien her. Herfra
går det lidt indenlands til vinområdet, hvor I gør stop for
at smage lidt vin.

Herfra er der ikke langt til Cape Town, hvor denne
fantastisk rundtur til Sydafrikas absolutte højdepunkter
får sin afslutning.

Aktivteter inkluderet: Besøg pingvinkoloni ved Stony
Point og et vinsmagning stop
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost.
Overnatning: Double Tree by Hilton i Cape Town eller
tilsvarende



Safari i Krugerparken
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Dag 22: Cape Town -
Danmark
Efter morgenmaden kan I have lidt tid på egen hånd
inden I bliver hentet og kørt i lufthavnen. Der er
arrangeret lufthavnstransfer fra jeres hotel til
lufthavnen, når tiden er inde. Der er afrejse fra
lufthavnen i Cape Town om aftenen, og efter et flyskifte
ankommer I til Danmark dagen efter.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og
forplejning på flyet

Bemærk: Det er muligt at forlænge rejse med ekstra
nætter i Cape Town

Dag 23: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet.



Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
29.998,00 DKK

Rejseperiode Juli  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
31.998,00 DKK

Rejseperiode August - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
30.098,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
32.098,00 DKK

Læs mere om Nomad og Luxury Tour her

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.

/autentiske-oplevelser-i-afrika-med-nomad


Hvad er inkluderet i prisen?
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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                

Fly Danmark - Johannesburg inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Hoteltransfer fra lufthavn i Johannesburg til hotel

1nat på hotel i Johannesburg inkl. morgenmad

Rundrejse fra Johannesburg til Cape Town med
engelsktalende guide i en "overland truck"

19x morgenmad, 20x frokost, 19x middag.
Måltiderne tilberedes af en Nomad medarbejder og
nydes rundt om Nomad trucken.

Irejser med andre og der er max. 20 deltagere på
rejsen

Entréer og parkafgifter

Green Seat under rejsen

1nat på hotel i Cape Town inkl. morgenmad

Transfer fra hotel i Cape Town til lufthavnen

Fly Cape Town - Danmark inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/det-bedste-af-sydafrika-7020?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/det-bedste-af-sydafrika-7020%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

