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På denne rundreisen med Nomad får dere blant annet oppleve
Krüger National Park med muligheten for å spotte "The Big Five",
et autentisk møte med kulturen i Swaziland, og ikke minst kjøre
langs vakre Panorama Route og besøke Sør-Afrikas svar på
Grand Canyon; nemlig Blyde River Canyon. Heretter kjører dere
til et litt mindre kjent område ved St. Lucia, hvor blant annet
flodhester venter på dere. På denne delen av turen, er dere
sammen med en gruppe og en kompetent engelsk guide.
På den siste delen av turen vil dere oppleve den fantastiske,
multikulturelle storbyen Cape Town og byens mange
severdigheter. Dra gjerne på vinsmaking på en lokal vingård,
eller besøk pingvinene på Boulders Beach. Vi hjelper gjerne til
med å planlegge og booke arrangerte utflukter, eller kanskje leie
bil, hvis dere ønsker å se mer av den unike naturen som rammer
inn Cape Town. Velkommen til en forrykende kombinasjonsreise,
hvor dere kommer over Sør-Afrikas beste opplevelser.

8 dagers Nomad tur med engelsktalende guide

Gode sjanser til å se løve, sjiraff, flodhest og elefant

Flere dager med safari i og rundt Kruger
nasjonalpark

Se det ukjente Sør-Afrika i Zululand

Safari i Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve

Bli med på båttur i Simangaliso våtmarksområde

Tilbring noen dager i Cape Town - Afrikas vakreste
storby

https://www.benns.no/autentiske-opplevelser-i-afrika-med-nomad
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika


Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Sør-Afrika |
Johannesburg
Dere flyr til Johannesburg med en mellomlanding
underveis. Hvis dere flyr på dagtid, ankommer dere
samme kveld til Johannesburg. Bagasjen mottas, og
innreiseformalitetene blir overstått. Heretter sjekker
dere inn på hotellet like ved flyplassen.

Dag 2: Johannesburg -
Krüger National Park
Tidlig om morgenen begynner Nomad-turen fra Garden
Court hotellet ved flyplassen i Johannesburg. Etter dere
har hilst på guiden fra Nomad, setter dere kursen øst mot
Sør-Afrikas mest kjente safaripark, nemlig Krüger
National Park. På vei mot nasjonalparken blir det et
lunsjstopp og dere spiser ved Nomad-trucken.

Krüger er med sine 20.000 km2 en av de største
nasjonalparkene i hele Sør-Afrika. Parken er også en del
av den tverrnasjonale Greater Limpopo Transfrontier
Park, som også inkluderer områder i Mosambik og
Zimbabwe.

Veien til Krüger går gjennom den vakre regionen
Mpumalanga, spesielt kjent for sin frodige natur. Om
ettermiddagen er dere fremme ved campen, og dere skal
overnatte på Nkambeni Safari Camp (eller tilsvarende),
som ligger ved inngangen til selve nasjonalparken.

Måltider inkludert: Lunsj og middag
Overnatting: Safaritelt i Nkambeni Safari Camp med
en-suite bad eller tilsvarende

/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
/afrika/mosambik
/afrika/zimbabwe


Table Mountain, Cape Town
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Dag 3: Kruger National
Park | Game Drive i Kruger
Etter frokost er det klart for dagens høydepunkt: guiden
deres tar dere med på en Game Drive i Nomad-truck i
Krugerparken.

Med den enorme mangfoldigheten av flora og fauna som
parken inneholder, er dere nesten garantert en flott
opplevelse på alle måter. Ha kameraet klart, for det er
masse fantastiske muligheter for å få supre bilder her!

Parken gir dere muligheten til å få øye på The Big Five, i
tillegg til å spotte utallige fargerike fuglearter og andre
pattedyr av interesse, som antiloper, zebraer, kuduer,
giraffer og mye, mye mer. Nyt også de fantastiske
viddene som Afrika byr på, og som er helt karakteristiske
for kontinentet. Kruger National Park er flaggskipet
blant Sør-Afrikas nasjonalparker. Parken har også et
imponerende antall arter innenfor flora og fauna. Parken
har 336 trearter, 49 fisk, 114 reptiler, 507 fugler og 147
forskjellige typer pattedyr.

En fantastisk dag med masse av opplevelser, som
desverre går alt for fort.

Aktiviteter inkludert: Game Drive i Kruger National
Park
Aktivitet - tilleggskjøp: Sundowner Game Drive
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Permanent safaritelt i Nkambeni Safari

Camp med en suite baderom eller tilsvarende

Dag 4: Kruger National
Park | Kjøretur langs
Panorama Route
Vi begynner denne dagen med en rolig morgen. Senere
skal dere ut å kjøre langs en av verdens fineste veier -
legendariske Panorama Route, som snor seg gjennom et
av verdens flotteste naturområder. Dere besøker Blyde
River Canyon, som er en av verdens største kløfter.
Kløften strekker seg hele 25 km. gjennom Sør-Afrika og
består av rød sandstein dekket av grønn vegetasjon.

Blyde River Canyon byr på skjønn natur og fascinerende
klippeformasjoner. Blant annet skal dere se:

God's Window - kanskje det mest kjente
utsiktspunktet i området
The Three Rondavels - tre klippeformasjoner
Bourke's Luck Potholes - geologiske formasjoner
skapt av to elver

Aktivitet inkludert: Tur langs Panorama Route
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Permanent safaritelt i Nkambeni Safari
Camp med en suite baderom eller tilsvarende



Løveunge i Krüger National Park
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Dag 5: Kruger National
Park - Eswatini (tidl.
Swaziland)
Dere starter dagen tidlig med kaffe og sørafrikanske
'rusks' (tørre kaker i stil med kavring), før dere setter
dere i bussen og starter kjøreturen ut av Kruger-parken
frem mot Swaziland. Utsynet er godt fra bussen, og
kjøreturen ut av Kruger-parken former seg nærmest som
en ekstra Game Drive med alle dyrene man kan se.

Krugerparken forlates gjennom den sørlige inngangen, og
dere fortsetter den korte veien mot kongedømmet
Eswatini (tidl. Swaziland), som grenser opp til Sør-Afrika
og Mozambique. Eswatini har vært et selvstendig
kongedømme siden 1968.

Dere kjører mot Mlilwane Wildlife Sanctuary, som er
Eswatinis eldste viltreservat og dekker over mer enn
4.560 hektar. Dette reservatet ligger i Ezulweni Valley,
litt sør for landets hovedstad Mbabane. Her finnes ingen
store rovdyr, så man kan trygt begi seg ut på en eller flere
av de mange vandrestiene som er i området. En
fremragende måte å komme tett på den lokale floraen og
faunaen, så det kan varmt anbefales.

Dere er fremme i Mlilwane ute på ettermiddagen. Resten
av dagen er på egenhånd.

Aktivitet inkludert: Game Drive i Krugerparken i

Nomad-trucken
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Mlilwane Wildlife Sanctuary / Hlane Royal
National Park eller tilsvarende

Dag 6: Eswatini - Mlilwane
Wildlife Sanctuary
Denne morgenen tar guiden dere med på en vandretur i
området og forteller om stedets historie, om
miljømessige tiltak og mye annet.

Generelt er det ganske trygt å vandre i Mlilwane, fordi
det stort sett ikke finnes rovdyr her.

Aktivitet inkludert: Naturvandring med Nomad-guide
Aktivitet (tilleggskjøp): Game Drives, mountain biking &
hiking
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Mlilwane Wildlife Sanctuary / Hlane Royal
National Park eller tilsvarende

Dag 7: Eswatini - St. Lucia,
Sør-Afrika
Dere sier farvel til Eswatini og kjører igjen inn i



Neshorn i Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve
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Sør-Afrika og fortsetter sørpå mot Zulu-regionen, hvor
en gang den mektige kong Shaka regjerte. Sluttmålet for
dagens kjøretur er St. Lucia ved den sørafrikanske
kysten. St. Lucia ligger i UNESCO-beskyttede
iSimangaliso Wetlands Park, som dere skal se nærmere
på i morgen.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Shonalanga eller tilsvarende

Dag 8: Hluhluwe-Imfolozi
Game Reserve /
iSimangaliso Wetland
Park
Litt innover i landet igjen, ca. 85 km fra St. Lucia ligger
viltreservatet Hluhluwe-Imfolozi, hvor dere skal bruke
dagen på en innholdsrik Game Drive i firehjulstrekker.
Dere starter tidlig om morgenen for å få mest mulig ut av
dagen.

I dette reservatet fokuserer de spesielt på å beskytte
truede dyrearter, og det er derfor særlig mange svarte og
hvite neshorn i parken. Noe som også gjør det mulig å
oppleve alle "The Big Five."

Senere på dagen drar dere tilbake på lodgen i

iSimangaliso og har tid til å slappe av, før det om
ettermiddagen blir en båttur i elvemunningen av
innsjøen St. Lucia. Her er det mulighet for å se noen av
områdets mange Nil-krokodiller og flodhester, i tillegg til
mange fugler, neshorn, antiloper m.m. som går langs
elvebredden. Dere seiler i såkalt brakkvann - sjøvann
som på grunn av tilløp av ferskvann (fra elver eller
isbreer) er mindre saltholdig enn vanlig sjøvann. Et flott
sted med mange natur- og dyreopplevelser.

Aktiviteter inkludert: Game Drive i Hluhluwe-iMfolozi
parken & cruise ved St. Lucia
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shonalanga med en-suite bad eller
tilsvarende

Dag 9: St. Lucia - KwaZulu
Natal-kysten - Durban
Durban har lenge vært en favoritt blant sørafrikanerne
selv. Mye på grunn av de flotte strendene og
temperaturen på vannet, som er langt varmere her enn
langs Sør-Afrikas vestlige kystlinje. Her kan dere slappe
av før dere er klare for nye opplevelser i Cape Town.
Hotellet ligger i sentrum av Durban, og er rett ved
stranden Golden Mile Beach.

I dag skal dere si farvel til reisegruppen og
Nomad-guiden deres.



Chapman's Peak Drive
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Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Garden Court South Beach Hotel eller
tilsvarende

Dag 10: Durban - Cape
Town
I løpet av dagen flyr dere fra Durban til Cape Town, hvor
kulturelle og historiske opplevelser venter dere, i tillegg
til en spektakulær natur som er helt unik for The
Western Cape.

Når dere ankommer Cape Town blir dere fraktet til
Protea Breakwater Lodge som ligger nær waterfronten,
hvor dere har 6 behagelige netter i vente mens dere
fordyper dere i denne meget interessante byen.

Nyt den første kvelden med et bedre måltid og lokal vin i
Cape Town.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Protea Breakwater Lodge (det er også
mulig å velge andre hoteller - kontakt oss for å høre mer)

Dag 11 - 15: Cape Town
I løpet av dagene dere har her, er det mulig å bli med på
forskjellige spennende utflukter (ekstra kostnad), både
for å komme i dybden på selve byen, men også for å
oppleve de fascinerende områdene rundt Cape Town.

Halvdagstur i Cape Town

En sightseeing hvor dere blant annet får oppleve:

South African Museum & Company Gardens
Parlamentsbygningene
Rådhuset
Bo-Kaap med de fargerike husene
Signal Hill
Velg mellom en tur opp på Table Mountain eller et
utsiktspunkt til Table Mountain

Halvdagstur til et lokalt Township

Sør-Afrika er spesielt kjent for sine mange townships -
bydeler som tidligere fungerte som rasemessige
avgrensninger, og som i dag dessverre fortsatt er fattige
slumområder mange steder.

På denne utflukten får dere blant annet oppleve:

Distrikt seks
Langa (det eldste formelle township i Cape Town)



Vinmarker i nærheten av Cape Town
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En lokal skole
Shebeen (tradisjonell bar som serverer lokal øl)
Karismatisk gudstjeneste (kun på søndager)

Vintur - halvdagstur

Området rundt Cape Town er særlig kjent for sin
vinproduksjon. På denne turen venter blant annet:

Besøk på Stellenbosch Wine Estate
Ostesmaking
2 x vinsmaking
Besøk i vinkjeller

Turen kan også fåes som en heldagstur med besøk hos
flere vingårder samt 3 x vinsmaking.

Dagstur til Cape Peninsula og Kapp det gode håp

På denne dagsturen får dere blant annet oppleve:

Chapman's Peak Drive
Cape Point
Kapp det gode håp
Pingvinkolonien på Boulders Beach
Båttur til Seal Island
Muizenberg
Simon's Town

Dere kan også bruke dagene på egen hånd i byen, som

bugner av sjarmerende kafeer og restauranter, markeder
som selger afrikansk håndverk og en rekke flotte
fjellturer for de som ønsker det.

Man kan gå opp på 1000 meter høye Table Mountain
(eller ta taubanen opp og gå ned f.eks.) eller opp det litt
mindre Lion's Head. Begge gir en fantastisk utsikt utover
byen.

Selve Cape Town er både en moderne storby med
høyblokker, gamle nabolag og smale gater. Den gamle
bydelen er konsentrert rundt parlamentet, hvor det også
ligger flere museer som er verdt et besøk.

Det er selvsagt også mulig å forlenge oppholdet i Cape
Town, leie bil og eventuelt legge til overnattinger i
vinområdet eller andre steder på The Western Cape.
Kontakt oss for ytterligere rådgivning.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Protea Breakwater Lodge (det er også
mulig å velge andre hoteller - kontakt oss for å høre mer)

Dag 16: Hjemreise
I dag blir dere kjørt til flyplassen, og det blir en
mellomlanding før dere er hjemme i Norge i morgen.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og måltider på
flyet



Nomad-trucken som dere kjører med. Foto: Nomad
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Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
36 698,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
37 298,00 NOK

Reiseperiode August - 14. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
37 198,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
41 398,00 NOK

Reis med god samvittighet
Deres "green seat" på reisen betyr at du er med på å begrense reisens CO2-utslipp. Pengene går uavkortet til
beplantning av paradistrær i Afrika. Paradistreet er en av de plantene i verden som suger opp mest CO2. 1 hektar
med paradistrær kan suge opp like mye CO2 tilsvarende resultatet hvis man fjernet 37 biler fra veiene i et år.

Deltakerantall
Nomad-reisen gjennomføres ved min. 4 deltakere.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Johannesburg // Cape Town - Oslo inkl.
skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot
et tillegg i pris)

Hotelltransfer fra flyplassen i Johannesburg til
hotell

1natt på hotell ved flyplassen i Johannesburg

Buss (Nomad truck) fra Johannesburg til Durban

8dager / 7 netter rundreise med overnatting og
utflukter iht. program

7x frokost, 7x lunsj, 7x middag. Alle måltider
tilberedes og nytes ved Nomad-trucken.

Engelsktalende guide

"Green Seat"-bidrag på Nomad-turen

Entréer og parkavgifter

1natt på hotell i Durban

Transfer fra hotell i Durban til flyplassen

Fly fra Durban til Cape Town til hotell i sentrum

6netter på hotell i Cape Town med frokost

Fly Cape Town - Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Hotell, turer og transfer som ikke er nevnt i
programmet

Catering med mindre noe annet er opplyst

Tips/driks med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/sor-afrikas-safariparker-og-cape-town-35034?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/sor-afrikas-safariparker-og-cape-town-35034%3E

