
 

Turforslag: Sør Afrika - dyresafari, hav og strender, Cape Town og wine lands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 dagers rundtur med fly og leiebil i Sør Afrika med prisantydning.  Turen gir deg en kvalitetssikret 

safari i et av de beste Big 5 områder i Sør Afrika, fulgt av noen dager ved det Indiske hav - derav to 

dagers vandring langs strender og heder. Avslutning i Cape Town og wineland.  Eksempelet er priset 

for 2017 for afrikansk vinter, dvs norsk sommer, for 4 personer. 

 

Dag 1,rett på Safari:  Dere ankommer Johannesburg og bytter til innenlandsfly som tar dere til til 

området ved Kruger Nasjonalpark.  Ved ankomst den lokale flyplass blir dere møtt og kjørt til 

safarilodge i privat Big 5 reservat som er åpent til Kruger Nasjonalpark.  3 netter på safarilodge. 

Inkludert under oppholdet er alle måltider, te og kaffe. To game drives per dag i åpne safaribiler. 

Konserveringsavgift til reservatet kommer utenom. 

 

 

Ved ankomst lodgen er det innsjekking og lunch og en kjapp pust i bakken før det bærer avgårde på 

game drive. Foran på bilen sitter en tracker, en ranger kjører bilen, rifla er klar i tilfelle.  Tracker og 

ranger sporer opp de store og de små dyra og forteller og foklarer og svarer på spørsmål.  Når 

mørket nærmer seg stoppes det for sundowner, deretter fortsetter turen i mørket. Nå brukes 

lyskastere som fanger refleksen fra øynene til de nattaktive dyra. Utpå kvelden  er det retur til 

lodgen der en bedre middag venter. 



Dag 2 og 3, på safari: Dagene forløper med morgen og ettermiddags game drive. Sjansen for godt 

dyreskue er best tidlig morgen og sen ettermiddag/kveld.  Man drar tilbake til lodgen for  

frokost/brunch og midt på dagen kan dere slappe av, nyte bassengkanten eller se om det skjer noe 

ved vannhullet. Etter en lett lunch er det ny game drive og nye opplevelser med påfølgende  middag. 

 

 

Dag  4 Til Transkei og Det Indiske Hav:  Dere flyr fra Krugerområdet til Johannesburg og videre til 

East London. Ved ankomst blir dere møtt og kjørt til hotell ved kysten, 2 netter med frokost og 

middag inkludert. 

 

Dag 5 er til egen disposisjon til hvile og avslapning og vandring i strandkanten.  Eller kanskje en 

ridetur på stranda? 

Dag 6, vandringen starter:  Tidlig frokost og avmarsj med lokal guide for dagsturen. Dere får med 

picnic lunch og bærer kun dagstursekk. Bagasjen blir fraktet til neste hotell.   Turetappen er ca 12 – 

14 km. Med stopp og muligens litt bading kan det ta hele dagen, det kommer helt an på tempoet. 

Utpå ettermiddagen ankommer dere neste lille ladested, der hotell og kalde øl venter. Overnatting, 

middag og frokost.  

   



Dag 7, vandring til neste hotell : Dagen forløper omtrent som den forrige men det er en annen guide 

og turetappen er ca 16 km. Husk å få med vann og matpakke. Utpå ettermiddagen ankommer dere  

vandringens siste stopp med overnatting i to netter, frokost oog middag inkludert. 

Dag 8, hviledag før neste turetappe. 

 

 

Dag 9, Cape Town: Dere kjøres tilbake til flyplassen i East London og flyr til Cape Town. På flyplassen 

der blir dere møtt og kjørt til hotellet.  Tre netter med frokost er inkludert. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 10 og 11: Dagene er til disposisjon i Cape Town, ingen utflukter er inkludert. Det er mye å velge 

i: Table Mountain, Robben Island med båttur og omvisning på øya, sightseeing til fots, med sykkel 

eller hopp av og på buss, dagstur til Kapp det Gode Håp med pingvinbesøk,  for å nevne noe. For ikke 

å glemme flotte strender og bra shopping muligheter. 

Dag 12, til winelands: 

 



Dere får leiebil levert til hotellet og kjører til Wine lands for to overnattinger med frokost 

inkludert.Wine lands området ligger ikke langt fra Cape Town, knappe to timers kjøring  alt ettersom 

valg av rute. Mellom de forskjellige vindistrikter som Stellenbosch, Paarl og Franschoek er det ikke 

langt.   

Dag 14, hjemreise: Dere kjører til Cape Town flyplass,  leverer bilen og har fly hjemover.  

 

 

Priser 2017, sør afrikansk vinter – norsk sommer. 

Prisestimatet er basert på 4 personer i delt rom.  Standard rom, 3 til 4 stjerners lodge/hotell/ 

gjestehus.  

Estimert pris fra ca. R. 27.000 per person.  

Inkludert : 

3 netter på safarilodge med frokost, lunch og middag og to game drives per person per dag.   

5 netter ved kysten med frokost og middag inkludert. To dager med strandvandring og lokal guide og 

lunchpakke. Bagasjetransport på dager med vandring. 

3 netter i Cape Town og 2 netter i Wine lands med frokost inkludert.  

Biltransfer til og fra safarilodge, til og fra East London flyplass samt til hotell i Cape Town. 

Leiebil med forsikring, ubegrenset kilometer og leveringsavgift. 

Ikke inkludert: Fly, konserveringsavgift på safari, drikkevarer, måltider som ikke er nevnt som 

inkludert, utflukter/ sightseeing turer som ikke nevnes som inkludert, personlig forsikring, tips og 

annet av personlig karakter. 

 

 

Safari Shop - African Wildlife Adventures (trading)  

travel@safarishop.cc 

 


