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Great Trek
Adventure 2020
23 dager fra 30.495,REISERUTE: CAPE TOWN - KALAHARI - SOSSUSVLEI - ETOSHA - OKAVANGO - VIC FALLS
Fullt betjent camping og det er engelsktalende hjelpere med på hele reisen
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OM SAFARI TOURS

Drømmen om Afrika

Afrika er et paradis av opplevelser. Massevis av dyr,
vakker natur, unik kultur, de vakreste strender og mye mer. Afrika
er stort, så mulighetene er mange. Hva bør man velge?

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Hos Safari Tours gjør vi en ting: Reiser til Afrika. Det har vi gjort
for tusenvis av gjester. Det er vi stolte av! Vi elsker Afrika, og vi vil
veldig gjerne, at alle får lov til å oppleve dette fantastiske kontinentet.
Minimum en gang i livet. På den måten som passer best mulig i
forhold til alder, familieforhold, lommebok med mer. Hvorfor ikke
tilby fleksibilitet på avreisedato og lufthavn, når det nå er avreise til
Afrika, hver dag, året rundt?

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Visste du, at det er mulig å bo både innen- og utenfor reservatene
under safarien din? Bor du utenfor reservatene, starter dagen din med
å ta seg til dyrene for etterfølgende å kjøre tilbake
til innkvarteringsstedet et par timer senere? Dette blir ofte til noen
timers kjøretur per safaridag. Timer du også kunne ha brukt enten på
mer safari eller på terrassen med utsikt til dyrene.
Drømmen om Afrika starter for mange allerede i tidlig barndom.
Drømmereiser handler om å slippe fri drømmene, og om å oppleve
eventyret, mens man kan.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.
"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"
Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Safari Tours
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"Afrika starter som en drøm, og avsluttes som et
minne for livet."
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OM REISEN

Great Trek Adventure

Velkommen på denne fantastiske reisen med engelsktalende guide fra Cape Town til Victoria Falls eller motsatte veien fra Victoria Falls til
Cape Town. Reisen tar dere med på besøk ved mange av de største severdighetene i sørlige Afrika. Dere begir dere ut på en spennende
reise, hvor dere kommer gjennom land som Namibia og Botswana. Dere vil oppleve forskjellige befolkninger og kulturer på veien, og
fantastisk natur.

Dere skal på luksuscamping, hvilket betyr at turen er en fullt betjent
campingsafari, og at dere ikke selv setter opp telt, lager mat og vasker
opp. Dette klarer det flinke personalet, som er med dere på reisen.
Dere sover i sovepose, det er hodepute, og dere sover på feltseng i
telt.

Rundreisen byr på massevis av opplevelser, vakker natur og dyreliv
foruten unike Victoria Falls og verdens kanskje vakreste storby, Cape
Town.
Det er mulighet for å forlenge reisen med ekstra dager ved Victoria
Falls eller Cape Town. Forhør nærmere.

Denne turen er for alle som er i normal fysisk form, og ønsker seg
store opplevelser, som vil huskes for resten av livet.

"Afrika starter som en drøm, og avsluttes som et
minne for livet."
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Great Trek Adventure
DAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: På vei til Sør-Afrika
Flyreisen går fra Norge til Cape Town i Sør-Afrika med flybytte i Europa og kanskje Johannesburg. På den oversjøiske flyvningen mot Sør-Afrika er
mat og drikke inkludert. Det er også gratis underholdningssystem om bord på flyet, som tilbyr film, musikk med mer.

Dag 2+3: Cape Town
Ankomst til Cape Town i løbet af dagen. Transfer til hotellet for indkvartering for to nætter.
Ankomst til Cape Town i løpet av dagen. Transfer til hotellet for innkvartering to netter. Hotellet ligger i gangavstand til Water Front, byens
pulserende havnemiljø. kl. 18.00 samme kveld samles alle reisende for en kort briefing.
Neste morgen kl. 8.00 møtes dere til en rundtur på halvøyen. Kjøreturen følger Atlanterhavskysten via Hout Bay og Champmans Peak. Dere
besøker Table Mountain nasjonalpark ved Kapp det gode håp, hvor Atlanterhavet og Indiahavet møtes. Dere returnerer til hotellet langs Indiahavet,
og hvis tiden tillater det, gjøres det et stopp ved pingvinkolonien på Boulders Beach.
Det er også mulighet for å benytte seg av svevebanen til toppen av byens varemerke, det 1086 meter høye Table Mountain (ikke inkludert).
Middag nytes på Alfred & Victoria Waterfront. Det er her man finner byens pulserende havnemiljø, som bugner av spennende restauranter og
butikker.
(Breakwater Lodge inkl. frokost)

Dag 4: Hantam-regionen
Dere forlater Cape Town og passerer den bildeskjønne regionen Namaqualand på veien. Her gjøres det stopp ved Van Ryns passet hvor man kan
nyte den spektakulære utsikten.
For foten av Hantam fjellkjeden ligger leirplassen for natten. Namaqualand er tørt og varmt med få oaser rundt elvene Oranje og Vaal, hvor jorden
dyrkes.
Fra august til oktober blomstrer de mange ville blomstene på slettene og stort sett hele fargespekteret pryder landskapet.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag).
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Dag 5: Augrabies Falls nasjonalpark
Dere forlater det tørre måneliknende landskapet og beveger dere mot nord til Augrabies Falls nasjonalpark. I Augrabies Falls nasjonalpark faller
den mektige Orange River 56 meter ned i kløften. Lokalbefolkningen kaller denne majestetiske fossen for ”Aukoerebis” eller ”det støyende stedet”.
Det er det 6. største fossefallet i verden. Dere bruker ettermiddagen på å oppleve fossefallet fra de mange utsiktspunktene som er i området.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 6+7: Kgalagadi Transfrontier Park
Turen går nå videre mot nord til Kalahari og den fantastiske Kgalagadi Transfrontier Park. Med 3.6 millioner hektar er det et av de største
reservatene i Afrika. Vegetasjonen er veldig sparsom i området, hvilket gjør det lettere å se rovdyr, blant annet den berømte løven med svart
manke. Dere er på safaritur i parken både morgen og ettermiddag.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 8: Fish River Canyon
Dere forlater Kalahari-regionen og beveger dere mot vest til Namibia. Leiren settes opp ved Fish River Canyon, og dere går tur langs kanten av
kløften og nyter solnedgangens vakre fargespill.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 9+10: Sesriem Canyon og Sossusvlei
Turen går videre mot nord, gjennom betagende og variert landskap, til Sesriem. Leiren settes opp i utkanten av Namibørkenen. Solnedgangen
nytes på en gåtur i de nydelige sanddynene som er rundt leiren deres.
Det er tidlig avreise neste dag, og turen går videre mot Sossusvlei og Deadvlei. Sossusvlei er sand og 400 meter høye imponerende dyner, så langt
øyet rekker. Det er en eksplosjon av farger fra gul og oransje til rødt. Deadvlei var tidligere en oase, men er i dag et uttørket område, kjent for
iøynefallende døde akasietrær, som gjør landskapet særegent. Dere vandre cirka 5 km i dette enestående området, hvor etter dere returnerer til
leiren. Sist på ettermiddagen vandre dere en kort tur gjennom Sesriem-kløften.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 11: Swakopmund
Dere når frem til kysten ved Walvis Bay. Walvis Bay byr på store våtområder og er det store tilholdsstedet for trekkfugler i Sørlige Afrika.
Ettermiddagen er til fri avbenyttelse i Swakopmund, som tydelig bærer preg av å ha vært under tysk herredømme frem til slutningen av 2.
Verdenskrig. Byen er omkranset av ørken og Atlanterhavet. Byen er frodig selv om det ikke faller mer enn 15 mm regn i året. Benguela-strømmen
bringer fuktighet til byen i form av tåke, og byen har en behagelig temperatur mellom 15 og 25 grader.
Det er mulig å kjøpe til flere forskjellige aktiviteter i Swakopmund (avhengig av ankomsttidspunkt).
(BON hotell Swakopmund inkl. frokost)
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Dag 12: Spitzkoppe
Formiddagen til rådighed i Swakopmund. Efter frokost forlades Swakopmund og I kører ind i landet igen og slår lejr ved de imponerende
kampesten ved Spitzkoppe.
Eftermiddagen er fri til at udforske dette meget smukke og overvældende område til fods. Lejrens spektakulære afsides beliggenhed vil med
sikkerhed efterlade et stort indtryk.
(Camping inkl. morgenmad, frokost, aftensmad)

Dag 13+14: Etosha nasjonalpark
Turen går videre til Etosha nasjonalpark, som er en av de viktigste reservatene og tilfluktsstedene for dyr i Afrika. Parken er 22.000 km2 og er blant
annet berømt for den enorme saltsletten Etosha Pan. Saltsletten er hjemsted for flere unike dyrearter, som har tilpasset seg den barske naturen.
Tusenvis av dyr, som gnuer, springbukker, sebraer, kudu-antiloper, sjiraffer, geparder, leoparder, løver og elefanter har hjemme i området.
Vannhullene ved Okakeujo- og Namutonileiren tiltrekker hver kveld et mangfold av dyr, og gir dere mulighet for å oppleve mange fantastiske dyr.
Safarikjøring foregår tidlig morgen og igjen på ettermiddagen. Overnatting inne i Etosha nasjonalpark.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 15: Rundu ved Kavango-elven
Ankomst til Caprivi-stripen, hvor leiren settes opp med utsikt over Kavango-elven. Det er selvfølgelig opplagt å avslutte dagen med synet av den
vakre solnedgangen, samtidig som man sitter og nyter utsikten og stilheten.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 16+17: Okavango-delta
Dere beveger dere lenger bort over Caprivi-stripen frem til den nordvestlige delen av deltaet. Leiren settes opp for to netter, rett ved inngangen til
Okavango Delta. Leirplassen ligger rett ved Okavango-elven, på grensen til deltaet.
Den etterfølgende dagen er en opplevelsesdag i Deltaet. Dere kjører cirka en halv time med båt inn i deltaet, hvor dere bytter til Mokoros
(opprinnelig en uthulet trestamme, i dag er de laget av glassfiber). Langsomt blir dere staket bortover vannet. Det er en stor opplevelse hvor man
er tett på naturen. Oppholdet i deltaet byr også på båtcruise på de mange kanalene, som tilfører vann til deltaet, samt vandresafari på en av de
mange øyene ute i deltaet. Aktivitetene avhenger av vannstand.
Deltaet blir av mange omtalt som Botswanas juvel, og er for mange en av de mest unike opplevelsene i Afrika.
(Camping inkl. Frokost, lunsj og middag)
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Dag 18: Kwando-elven
Dere returnerer til bilen og kjører tilbake til Namibia. Dere kjører gjennom BwaBwata nasjonalpark (tidligere Caprivi Game Reserve). Området er
kjent for å være en viktig rute for elefanter, når de vandrer fra Botswana til Angola og retur. Rundt 5.500 mennesker bor i parken og dere gjør
stopp ved noen av de tradisjonelle Caprivi landsbyene, hvor det blant annet er mulighet for å se og kjøpe de berømte veveriene, som lokalområdet
er kjent for.
Overnatting ved Kwando-elven
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 19+20: Chobe-elven
Turen går videre gjennom Caprivi og inn i Botswana gjennom Chobe nasjonalpark. Det settes opp leir ved bredden av Chobe-elven. Chobe er
berømt for det nydelige landskapet, praktfulle solnedganger og overflod av dyre- og fugleliv, ikke minst Afrikas største konsentrasjon av elefanter.
Den følgende dagen er det båttur inkludert på Chobe-elven. Det er mulig å kjøpe til morgensafari i Chobe nasjonalpark.
(Camping inkl. frokost, lunsj og middag)

Dag 21: Victoria Falls
Grensen til Zimbabwe krysses og dere er nå fremme ved et av turens høydepunkter – Victoria-fallene. Uansett forventninger, er synet og
opplevelsen aldeles fantastisk. Lokalbefolkningen kaller stedet for Mosi-oa-Tunya ”røyken som tordner”. Victoria-fallene er uten tvil et av de største
og mest spektakulære severdighetene som finnes i Afrika.
Ettermiddagen står på avslapping, besøk på lokalmarkeder eller mulighet for å kjøpe til de mange aktivitetene, som tilbys i Afrikas
adrenalinhovedstad. Det er blant annet mulighet for White water rafting, bungy jump og helikoptertur over fossefallene. Aktivitetene varierer i løpet
av året, avhengig av vannmengden i fossen.
(Hotell Cresta Sprayview inkl. frokost)

Dag 22+23: Victoria Falls - Norge
Etter fine dager i Namibia og Botswana, med mange uforglemmelige opplevelser, er det på tide å returnere til Norge. Turen avsluttes etter frokost.
Det er vanligvis tid til å nyte formiddagen i Victoria Falls by innen dere transporteres til lufthavnen, som ligger cirka 30 minutter å kjøre fra Victoria
Falls. Her starter flyreisen tilbake til Norge.
Det er mulig å tilkjøpe ekstra dager i Victoria Falls, spør om tilbud
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Lokal parkentre og aktivitetsbetaling
De aktivitetene som er beskrevet i dag-dag programmet, og som er opplistet her, er en del av turforløpet. Prisen for aktivitetene avregnes kontant i
nevnte valuta til turens reiseleder ved turstart:
Cape Point Park fee
Augrabies Falls Park fee
Kgalagadi Park fee
Fish River Canyon Park fee
Namib Naukluft Park fee
Etosha National Park fees
Okavango Delta concession fees
Chobe National Park fees
Chobe boat cruise:
Pris per person ZAR 3000,- (pr. 10.12.2019 ca. kr. 1.900,-)
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Oversikt over reisen
Priser og avreisedatoer

Prisen inkluderer:

Ikke inkluderet i prisen:

• Flyreise på økonomiklasse
• Innkvartering i camp/telt og overnattinger på hotell/guesthouse
• Måltider inkludert som beskrevet i dagsprogram
• Utflukter og safari som beskrevet
• Feltseng, sovepose og hodepute
• Engelsktalende sjåfør/guide
• Transfer til/fra lufthavnen
• Flyplass skatt
• Rejsegarantifond

• Visum til Zimbabwe USD50
• Turistavgift Botswana USD30
• Lokal parkentre og aktiviteter ZAR 3000
• Måltider som ikke er nevnte i program, drikkevarer og tips
• Ekstra utflukter, som betales på stedet
• Forsikringer
• Vaksinasjoner

Avreisedatoer 2020: Nord, start Cape Town: 10/1, 6/3, 8/5, 3/7, 4/9, 16/10, 12/12,
Avreisedatoer 2020: Sør, start Victoria Falls: 31/1, 3/4, 29/5, 24/7, 2/10, 6/10,

Indikasjonspriser 2020:
Pris per deltaker i perioden jan-mar fra kr. 30.495,Pris per deltaker i perioden jul-okt fra kr. 33.995,Pris per deltaker i perioden apr/jun, nov-des fra kr. 31.995,Tillegg for enkeltrom/telt fra kr. 1.200,Bemerk: De nevnte prisene er veiledende. Den endelige prisen avhenger av flyprisen på det tidspunktet, reisen bestilles. Vi tar forbehold
for endring av tider og innkvarteringssteder.
Lokale inngangspriser og aktivitetsbetaling:
De aktivitetene som er beskrevet i dag-dag programmet, og som er opplistet her, er en del av turforløpet. Prisen for aktivitetene avregnes
kontant i nevnte valuta til turens reiseleder ved turstart:
Cape Point Park fee, Augrabies Falls Park fee, Kgalagadi Park fee, Fish River Canyon Park fee, Namib Naukluft Park fee, Etosha National
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Om Great Trek Adventure

Reisen er for de på 40+, som ønsker en opplevelsesrik reise sammen
med medreisende fra hele verden. En reise, hvor fantastiske
opplevelser i naturen prioriteres høyere enn komfort.
En gruppe består av 4 – 16 deltakere samt 3 hjelpere (engelsktalende
personale). For å delta på reisen bør man ha god helse, være aktiv og
eventyrlysten.
Turen kjøres i spesialbygget kjøretøy, som er tilpasset de barske
afrikanske forholdene. Personalet på reisen er utdannet til å håndtere
små havariproblemer.
Bilene er utstyrt med 16 forovervendte seter med sikkerhetsbelter, 2 x
kjøleskap/frysere til drikkevarer og kjøtt, stikkontakt til oppladning av
kamera og telefoner med mer, kart og bøker, førstehjelpskasse og
brannslukker, vanntank, kabinelys, reservedeler og ekstra dekk.
Det er ikke luftkondisjonering i bilene.

Personalet består av 3 profesjonelle, erfarne og afrikansk fødte personer, som alle er utdannet innenfor safari, hvor av en også er kokk. Alle har
førstehjelpskurs.
Personalet sørger for, at leiren blir satt opp og tatt ned, samt oppvask og annet forefallende i leiren foruten tilberedning av maten.
Måltidene er nøye tilrettelagt ut fra ruten og nytes i det fri. Det serveres lekre og sunne måltider.
Frokosten består av brød, toast, marmelade, yoghurt, te, kaffe, varm sjokolade og melk. Leilighetsvis serveres det også egg, bacon, pølser og
bønner.
Lunsjen er vanligvis en ”kall piknik” som består av salat, kalt kjøtt, ost og brød, som enten nytes på campingplassen eller på veien.
Middagen består av kjøtt (kokt eller grillet) og grønnsaker.
Alle matvarer er kjøpt før avreise. Kjøttet er vakuumpakket og den ene av fryseboksene benyttes til kjøtt med mer. På veien handles det brød, frukt
og grønnsaker.
Drikkevarer/vann er ikke inkludert, men kan kjøpes på veien til rimelige priser, og oppbevares i kjøleskapet.
Innkvartering i romslig 2-personers telt (2,4m x 2,4m x 1,9m). Teltet er utstyrt med feltseng, hodepute, sovepose og en sammenleggbar safaristol til
hver.
Hver deltaker kan medbringe 1 stk. bagasje maks 20 kg (også når det fremgår større kiloantall på flybilletten) samt 1 håndveske og 1 kameraveske.
Bagasjen skal pakkes i en myk koffert/veske. Overvekt og store harde kofferter blir ikke med bussen.
Toalett/bad-forhold
De fleste overnattingssteder har alle nødvendigheter som varmt og kaldt rennende vann, dusj og vanlige toaletter. I Spitzkoppe er det ingen
dusj og det er derfor ikke mulig å dusje i et døgn. I tillegg er det bare stående toalett i Spitzkoppe.
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