Ture med guide

= Ture med chauffør og guide

Disse ture er vores sydafrikanske samarbejdspartners varemærke. De er gennem knap 30
år blevet finpudset til det fantastiske produkt, de er i dag. Læg trygt jeres rejse i hænderne
på erfarne chauffører og veluddannede guider velvidende, at der vil blive sørget godt for jer,
og at det eneste I skal er at nyde de mange oplevelser. Der er faste, garanterede afgange på
disse ture, antallet af passagerer går op til max 18 personer og transporten foregår i minibus
/ bus afhængig af antallet af personer. Er der op til 7 personer på en tur vil guiden også være
chauffør – ved 8 eller flere vil der være både en chauffør og en guide. Min. 2 personer.
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Dag 1, søndag: Ankomst til Johannesburg
Ved ankomsten til Johannesburg internationale lufthavn
bliver I mødt af vores lokale guide, der sørger for transport
til jeres hotel. Resten af dagen er til jeres egen disposition,
og I kan alt efter ankomsttidspunkt og lyster slappe af ved
swimmingpoolen, tage på shopping i de nærliggende malls
eller måske (for egen regning) tage på en sightseeingtur.
Overnatning (1 nat): Protea Hotel Wanderes
Dag 2, mandag: Johannesburg – Pretoria –
Mpumalanga. Kørsel ca. 350 km (M, F, A)
I forlader Johannesburgs smukke skyline og kører til Pretoria, Sydafrikas hovedstad. Under et besøg ved Voortrekker Monument, der af Boer-befolkningen betragtes som



en helligdom, hører I om landets fascinerende historie og
den blodige borgerkrig omkring forrige århundredeskifte. I
fortsætter til Premier Diamond Mines, hvor man udvandt
Afrikas største diamant (før 27aug07), The Cullinan, hvorMadagascar
fra ”Great Star of Afrika” blev udskåret – den pryder i dag
de britiske kronjuveler. Efter frokost fortsættes ind i provinsen Mpumalanga. I kommer gennem det subtropiske
slettelandskab til I er fremme ved den lille historiske by,
Pilgrim’s Rest
Overnatning (1 nat): The Royal Hotel
Cape Point

Ngwenya-glasfabrik

Dag 3, tirsdag: Mpumalanga – Kruger National Park
Kørsel ca. 200 km (M, A)
Efter at have oplevet den specielle historie her i minebyen
Pilgrim’s Rest, det første sted i Sydafrika hvor der blev
udvundet guld, sættes kursen mod Kruger National Park,
men inden I når så langt, skal I nyde et par af områdets
fantastiske naturscenerier: Den betagende udsigt gennem
klippeformationen, God’s Window og den spektakulære
kløft, Blyde River Canyon. Vel fremme i Kruger checker I
ind på jeres camp og kan nu slappe af med en sundowner.
Rundt om i Kruger findes en række camps administreret
af nationalparken. Indkvarteringen sker i enkle værelser
med eget bad/toilet beliggende i små hytter og huse, så
det minder lidt om en lille landsby, hvor der også er café,
restaurant samt lille butik.
Overnatning (2 nætter): Rest Camp i Kruger
Dag 4, onsdag: Kruger National Park (M)
Hele dagen er sat af til oplevelser i Kruger National Park i
jagten på The Big Five samt utallige andre dyr og planter.
I kører i et åbent safari-køretøj og er under kyndig ledelse
af en lokal ranger.
Dag 5, torsdag: Kruger National Park – Swaziland
Kørsel ca. 220 km (M, F, A)
Nyd den betagende køretur til det lille kongedømme, Swaziland, der tidligere var et britisk protektorat og nu under
ledelse af Kong MsWati lll. Her skal I på et levende museum opleve Swazilands kultur, traditioner og livsstil og

KØR SELV

= Ture på egen hånd

Det er nemt at tage på kør-selv ferie i Sydafrika. Allerede ved ankomsten bliver I mødt af vores repræsentant som følger jer til Avis biludlejning og hjælper med de nødvendige papirer. Der er sørget
for kørselsvejledning for jeres valgte rute, så I kan slappe af og nyde de mange oplevelser undervejs
uden at bekymre jer om at køre den forkerte vej.
Vejene er, i langt de fleste områder, som i Europa og skiltningen er god. Benzinprisen ligger på omkring kr. 7,- pr. liter. I bør være opmærksomme på, at der er venstrekørsel i Sydafrika.
Kør-selv ferie er efter vor mening, en af de bedste måder at opleve Sydafrika på, da I selv bestemmer
tempoet og kan stoppe ved de seværdigheder, smukke udsigtspunkter, vingårde eller små hyggelige
gårdbutikker I møder på jeres vej. Kør-selv-turene kan naturligvis tages som beset eller de kan ændres og tilpasses jeres ønsker og behov.

derefter fortsætte til Ngwenya-glasfabrikken, hvor glaspustere fremtryller kunstfærdige figurer af det flydende glas.
Herefter går turen til det lille kongedømmes hovedstad,
Mbabane, hvor I skal på det spændende marked, der bugner af lokalt kunsthåndværk. I overnatter i den smukke dal,
Ezulwini Valley.
Overnatning (1 nat): Lugogo Sun
Personer med dansk pas kan visumfrit (pr. oktober 2007)
komme til Swaziland.
Dag 6, fredag: Swaziland – Zululand
Kørsel ca. 325 km (M)
Dagen begynder med et besøg på den spændende lysfabrik, Swazi Candle Factory, hvor I kan beundre det udsøgte
arbejde med den varme voks i alle tænkelige farver og
faconer. Så går turen ind i Zululand, og undervejs kan I
nyde synet af de endeløse vidder og de traditionelle små,
runde hytter. Midt eftermiddag er I fremme ved byen, St.
Lucia og søen af samme navn, der er hjemsted for flodheste, krokodiller og ikke mindre end 367 fuglearter. Der er

Dag 8, søndag: Durban / Port Elizabeth - Knysna
Kørsel ca. 255 km (M, A)
Efter morgenmaden er der transport til lufthavnen hvorfra I flyver til Port Elizabeth (ikke inkluderet). Her sørger
en repræsentant fra vores lokale samarbejdspartner for,
at I kommer på vejen til jeres næste opholdssted, Knysna
(udtales Naisna), gennem den enestående natur i Tsitsikamma Forest. Der bliver gjort flere stop undervejs, så I får
rig mulighed for at beundre de fantastiske naturscenerier.
Vel fremme i Knysna checker I ind på jeres hotel – et imponerende bygningsværk opført af store tømmerstokke og
med fin central beliggenhed.
Overnatning (2 nætter): Knysna Log-Inn
Dag 9, mandag: Knysna (M, F)
Knysna er en hyggelig lille by, der er perfekt til nogle dages
ophold. Den ligger godt beskyttet af en lille lagune, og 2
store sandstensklipper, Knysna Heads, vogter over indsejlingen fra Det Indiske Ocean. Her er fine sandstrande,
hyggelige gader med shopping og restauranter samt mas-

”Cango Caves er et af Sydafrikas mest
fantastiske natur-undere”
mulighed for at komme på en safari-tur i åbent køretøj ind
i Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve (denne tur købes hos
guiden pris ca. ZAR 450).
Overnatning (1 nat): Protea Hotel St. Lucia
Dag 7, lørdag: Zululand – Durban
Kørsel ca. 260 km (M)
Før I fortsætter til Durban skal I på en dejlig sejltur på St.
Lucia-søen, hvor der nok skulle være mulighed for at spotte
nogle af de vilde dyr. Så går turen langs den imponerende
kyststrækning i provinsen Kwazulu-Natal ned til Durban,
hvor I checker ind på hotellet midt på dagen. I har nu tid
til på egen hånd at udforske byen eller måske (for egen
regning pris ca. ZAR 255) tage på en guidet rundtur, så I får
set alle byens seværdigheder.
Overnatning (1 nat): Protea Hotel Edward
Knysna Log-Inn

ser af udflugtsmuligheder – et par golfbaner ligger også i
og omkring byen, så har man hang til det ædle spil er der
mulighed for det! Efter morgenmaden skal I på en udflugt,
først med skib og derefter på åbne vogne til Featherbed
Nature Reserve. Her kan I nyde den smukke natur og se,
hvordan de 2 klipper besværliggør indsejlingen til Knysna,
der ikke uden grund betragtes som en af de vanskeligst
tilgængelige havne i verden. I skal også høre historien om,
hvordan navnet ”Featherbed” opstod. Udflugten afsluttes
med en stor, dejlig frokost. Tilbage i Knysna kan I tage en
dukkert i hotellets pool, udforske byen eller hvad I måtte
føle for.
Dag 10, tirsdag: Knysna – Oudtshoorn
Kørsel ca. 125 km (M, F)
I dag går turen til verdens ”fjer-hovedstad”, Oudtshoorn,
der er centrum for Sydafrikas strudseindustri. I skal besøge
en af de mange, store farme og lære mere om disse imponerende fugle. Herefter fortsættes til kalkstenshulerne,
Cango Caves, der er Sydafrikas ældste turistattraktion og
et af landets mest fantastiske natur-undere. Her skal I se
de imponerende drypstenshuler, der både i skønhed, antal
og størrelse er helt enestående. Efter disse oplevelser returneres til Oudtshoorn, hvor der overnattes.
Overnatning (1 nat): Queens Hotel
Dag 11, onsdag: Oudtshoorn – Capetown
Kørsel ca. 420 km (M)
Der er nogle timers transport forude, så sæt jer godt tilrette og nyd det spændende og afvekslende landskab. I
perioden juni til november køres langs kysten via Hermanus i håb om at få et glimt af et par af de imponerende
sydlige rethvaler, der passerer her forbi på den tid af året. I
den øvrige del af året benyttes Route 62, der er Sydafrikas
svar på USA’s Route 66.
Vel fremme i Cape Town indkvarteres I på jeres hotel, der

har en flot beliggenhed med udsigt over havet ca. 4 km
fra V&A Waterfront. Hotellet er indrettet i maritim stil, har
en stor dejlig pool, hvor I kan nyde den afslappede atmosfære.
Overnatning (3 nætter): Protea Hotel President
Dag 12, torsdag: Cape-halvøen (M)
I dag skal I på en vidunderlig tur rundt på Cape-halvøen. I
kører langs Atlanterhavskysten til Hout Bay, hvorfra I kan
komme på sejltur til Seal Islands (ikke inkluderet pris ca.
ZAR 30). I kommer ned til Cape Point og Cape of Good
Hope Nature Reserve – et smukt og barsk naturområde.
Ved Det Indiske Oceans kystlinie ligger Boulders Beach,
der er kendt for den store pingvin-koloni. Her gøres naturligvis holdt, så I kan få set de festklædte fugle. Via den lille
kystby, Simon’s Town går turen tilbage til jeres hotel
Dag 13, fredag: Cape Vinlandet (M)
Det meste af dagen er sat af til en tur ind til det smukke
vinområde, hvor mange af Sydafrikas bedste vine dyrkes.
Nyd nogle smagsprøver på et par af de kendte vingårde i
byerne Stellenbosch og Paal. Et besøg i Huguenot Memorial Museum og ved Afrikaans Language Memorial giver
turen en historisk vinkel
Dag 14, lørdag: Turen er slut
Så er I kommet til slutningen på en forhåbentlig oplevelsesrig tur. I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen.
Alt dette er inkluderet:
ü Velkomst i Johannesburg internationale lufthavn
ü Transport til/fra lufthavne som nævnt i programmet
ü Tur som beskrevet i minibus / bus – max 18 personer
på turen.
ü Veluddannet guide under hele turen
ü 13 overnatninger på de nævnte hoteller eller på
hoteller af lignende standard/beliggenhed
ü 13 x morgenmad
ü 4 x frokost
ü 4 x aftensmad
ü Dragerservice på hoteller
ü Vedligeholdelsesafgift til Kruger National Park
ü Diverse entréer i følge programmet
Ikke inkluderet:
ü Internationalt fly til Sydafrika
ü Indenrigsfly mellem Durban og Port Elizabeth - skal
bookes på CE692 kl. 11.50 eller SA1336 kl. 12.30 dag
8, søndag. Pris ca. ZAR 800
ü Måltider ud over de nævnte
ü Afbestillings- og rejseforsikring
(M) = Morgenmad, (F) = Frokost, (A) = Aftensmad
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