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Forlæng din safari med 
andre store oplevelser…
PRETORIA, SYDAFRIKA
Ønsker du at snuse lidt til storbylivet i Pretoria før eller efter din sa-

fari, planlægger vi gerne dette. Her er tale om en morderne storby, 

som emmer af kultur, historie og oplevelser. Ikke mindst de mange 

museer som fortæller om Sydafrikas historie, hvad enten det hand-

ler om Vortrekker monumentet, boerkrigen eller apartheidsperio-

den og frem til Nelson Mandelas magtovertagelse i 1994. Kombiner 

historien med fine shopping muligheder og storslået moderne 
arkitektur.

CAPE TOWN, SYDAFRIKA
Kombiner din safari med et storbyophold i Cape Town. Vi udarbej-

der gerne et ”dag til dag program” med f.eks. guidede ture, besøg 

Kap det Gode Håb, Robben Island (Mandelas fængsel), Vinruten 
med besøg på vingårde, besøg på Two Ocean Aquarium, hvidhajs 
safari etc. Indhent tilbud, idet prisen vil afhænge af antal dage 
indkvarteringsniveauet og indhold under opholdet.

ROVOS RAIL, SYDAFRIKA
Stig på det legendariske luksustog Rovos Rail fra Pretoria ned gen-

nem landet til Cape Town og nyd naturens fantastiske, skiftende 
landskabsscenerier og sidst men ikke mindst vildtet. Undervejs ny-

der du de mange faciliteter i det gamle tog. Du kan også begynde 
din rejse i Cape Town og tage toget nordpå.
Indhent tilbud, da prisen er sæsonafhængig samt afhængig af, hvil-

ke ønsker du har ombord.

VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
Besøg det fantastiske vandfald I Zimbabwe – besøg byen og nyd et 

luksuriøst hotelophold eller et ophold på en nærliggende lodge. 
Du kan flyve fra Johannesburg til Victoria Falls. Vi kan evt. booke et 
privat fly fra Lephalale ikke langt fra lodgen. 

MAPUNGUBWE NATIONAL PARK
”The last destination before Heaven”

Ukendt af de fleste og meget undervurderet. Mapungubwe er 
beliggende, hvor floderne Limpopo og Sashe løber sammen i 
trekanten i det nordlige Limpopo, hvor Zimbabwe, Botswana og 
Sydafrika grænser op til hinanden.

Tæt skovvegetation langs de to flodforløb veksler med tør åben 
savanne, og dekorative baobabtræer.  Forvitrede og eroderede 
sandstensklipper rager op spredt ud over landskabet og skaber 

nogle fantastiske lys- og skyggeeffekter. Elefanter, giraffer, zebraer 
og antiloper færdes frit, og løver og leoparder ses, hvis man er 

heldig, henslængt på klipperne. 
På toppen af den største sandstensklippe i området, findes de ar- 

kæologiske beviser for et af Afrikas største og ældste kongedømmer, 
som af uforklarlige årsager blev forladt omkring det 14. århundrede. 
Vi bor i dejlige selvcatering huse og medbringer vores egen forplej-
ning fra lodgen. En 5-stjernet oplevelse, som vi varmt anbefaler.
Mapungubwe kan nås fra alle vores lodges i Limpopo.

PILANESBERG NATIONAL PARK  
OG / ELLER SUN CITY
En nationalpark smukt beliggende i et kollapset vulkankrater,  
er hjemsted for mere end 7000 dyr. Parken er næst efter Krüger 
National Park – en af de mest kendte i Sydafrika.

En mosaik indeholdende stort set alle de dyrearter som findes i 
Sydafrika, inklusiv The Big Five, elefant, bøffel, næsehorn, leopard 
og løve. Er man ekstra heldig, kan man opleve både det sorte og 
hvide næsehorn i Pilanesberg National Park. 

Der er forskellige indkvarteringsmuligheder, og vi finder naturligvis 
den, der passer bedst til jeres ønsker, med mindre I blot er på en 
dagsudflugt.
En kombinationstur med en udflugt til Sun City ligger lige for. En 
hel turistby fyldt med oplevelser. Verdensklasse golfbaner, flotte 
hoteller og lodges i alle prisklasser, spillekasinoer, blot for at næv-

ne nogle af attraktionerne her i Sydafrikas Las Vegas.
Her findes mere end 100 forskellige forlystelser, man kan vælge 
imellem. Sun City tilbyder noget for enhver smag og alle aldre.  

En sammenligning med Disney World er ikke helt forkert.
En del af vores gæster ønsker at kombinere dette besøg enten med 
golfspil eller en ballonfart over det fantastiske landskab, hvorfor en 

overnatning er nødvendig. 


