
Safari i Balule og Kruger
nasjonalpark

Safari i Balule og Kruger
nasjonalpark

26 598,-
Pris per person - Fra kr

9 dager
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Bli med på en uforglemmelig safari i Sør-Afrika, med opphold på
Rukiya Safari Camp. Overnattingsstedet utstråler autentisitet og
rustikk luksus, foruten høy personlig service. Campen ligger
idyllisk til ved bredden av Blyde River, tett på det ville dyrelivet i
Balule Nature Reserve, nasjonalparken Kruger og hele
Mpumalanga-provinsen.
Med bare 6 telt på området, får du en intim opplevelse og kan
nyte safaricampens flotte fasiliteter, som Infinity Pool og Boma,
samt en eksepsjonell grad av komfort. På toppen av det hele
venter en flott utsikt til livet ved elven.
Dette er en safariopplevelse av de sjeldne, med høy komfort,
unike opplevelser og høy personlige service til en utrolig pris.

Intim safaricamp med unik beliggenhet og helpensjon

Heldagssafari i Kruger National Park

7 Game Drives i Balule Nature Reserve

Bushwalk blant giraffer, impalaer, zebraer og
elefanter

"Bush Braii" grillkveld under stjernene

Sightseeingtur langs Panoramaruten

https://www.benns.no/safari/safari-i-sor-afrika
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge i løpet av dagen. På vei mot
Sør-Afrika blir det en mellomlanding med flybytte.

Dag 2: Ankomst
Sør-Afrika | Rukiya Safari
Camp
Dere lander i Sør-Afrikas største by, Johannesburg, om
formiddagen. Etterpå flyr dere innenriks videre til
Hoedspruit flyplass, som ligger tett på Rukiya Safari
Camp og Kruger nasjonalpark.

Dere er fremme på Rukiya Safari Camp utpå
ettermiddagen. Ta dere en hvil eller en dukkert i
bassenget, innen middagen blir servert.

Inkluderte måltider: Middag
Overnatting: Rukiya Safari Camp

Dag 3: Rukiya Safari Camp
| Game Drives
En innholdsrik dag venter på dere, med safari både om
morgenen og ettermiddagen. Dagen begynner tidlig,
rundt kl. 05.00. Før safarien starter får dere servert en
rask kaffekopp. Dere drar fra campen ca. kl. 05.30.

De fleste dagene med Game Drives blir i nærliggende
Balule Nature Reserve. Gled dere til fantastiske
naturopplevelser! På deres første Game Drive i
nasjonalparken kan det hende dere får øye på sebraer,
sjiraffer, løver, vortesvin, neshorn, hyener, leoparder,
impalaer, aper og mye mer.

Balule Nature Reserve

/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp


Restauranten på Rukiya Safari Camp
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Balule Nature Reserve er en del av regionen Limpopo, og
området regnes i dag for å være en del av «The Great
Kruger Park». Det har ikke området alltid vært, men for
få år siden ble det besluttet å fjerne flere gjerder i Balule,
i et forsøk på å gi dyrene bedre muligheter til å vandre
fritt og naturlig omkring samt i siste ende bevare
bestanden av forskjellige dyrearter. Dette har vært en
suksess, og i dag er Balule et naturreservat hvor sjansene
er store for å oppleve «The Big Five» (løve, elefant,
leopard, bøffel og neshorn).

På nordsiden av naturreservatet renner den store
Olifants River. Balule ligger i et subtropisk område med
høy diversitet av både flora og fauna. Her er det blant
annet registrert mer enn 335 forskjellige typer trær.
Faunaen teller hele 220 ulike fuglearter og 30 forskjellige
pattedyr, inkludert de store kattedyrene. De mange
vannhullene i området tiltrekker seg store flokker av
flodhester og krokodiller.

Etter den tidlige avgangen fra campen, og etter de første
safariopplevelsene, er det tid for frokost i bushen. Det
blir bra å få energinivået opp, så man er klar for å være
årvåken og oppmerksom når safarien fortsetter. En
Game Drive er en sansefull opplevelse, og man
konsentrerer seg hele tiden for å finne dyrene.

Dere er tilbake ved Ruyika Safari Camp senest kl. 11.00.

Dagsprogrammet ser typisk slik ut:

Game Drive om morgenen i 3 - 5 timer, retur senest
kl. 11.00.
Lunsj i campen og avslapning ved
svømmebassenget/i teltet frem til kl. 16.00
Ettermiddags-Game Drive fra kl. 16.00. Her er man
typisk til solen går ned, og man kan nyte en drink
(ikke inkludert), mens savannen vekker alle
sansene til liv. Retur til campen ca kl. 19.00.
Middag på campen

Inkluderte måltider: Helspensjon
Overnatting: Rukiya Safari Camp

Dag 4: Rukiya Safari Camp
| Heldagssafari i Kruger
National Park
Etter en tidlig morgenkaffe er dere klar for en spennende
heldagssafari i en av verdens største nasjonalparker,
nemlig Kruger. Frokosten blir pakket med. Dere kjører
rundt i Kruger med en åpen safaribil.

Dette er Sør-Afrikas største og mest imponerende
nasjonalpark, med et rikt dyreliv. Kruger dekker et
gedigent areal på ca. 200.000 km2. Her lever 147
forskjellige pattedyr, blant annet antiloper, sjiraffer,
aper, løver og elefanter, i tillegg til 500 fuglearter og 114

/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp
/afrika/sor-afrika/kruger-national-park


Rukiya Safari Camps hyggelige lounge i hovedbygningen
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ulike arter krypdyr.

I parken kan dere også være heldige og oppleve «The Big
Five». Dere har med en erfaren sjåfør/guide som er godt
trent til å finne frem til dyrene, noe som er til god hjelp i
begynnelsen når det er vanskelig. Litt etter litt blir dere
selv bedre på å spotte de sjenerte dyrene.

Ha kameraet klart! Her er det nok av imponerende
motiv. Midt på dagen stopper dere ved en av de mange
såkalte «Rest Camps» som befinner seg i parken. Her er
det mulig å kjøpe seg noe å spise og drikke.

På slutten av dagen er dere tilbake på Rukiya Safari
Camp, hvor enda en god middag venter denne kvelden.
Nyt fasilitetene på campen.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: Rukiya Safari Camp

Dag 5: Rukiya Safari Camp
| Game Drives i området
En tidlig morgenkaffe og så bærer det avsted på Game
Drive. Frokosten nytes ute i det fri under safarituren.
Hvis man ønsker å sove litt lengre, er det også en
mulighet. Opplevelsene kommer som perler på en snor,
men det er også mange inntrykk, så har man behov for å
lade opp batteriene litt, kan man tillate seg det.

Det er dessuten også mulig å oppleve andre attraksjoner
rundt omkring i det majestetiske landskapet dere bor i,
eksempelvis:

Besøke en lokal landsby for litt kulturell
«innsprøytning»
Tur i varmluftsballong
Båtcruise på de nærliggende elvene Blyde og
Olifants

Mulighetene er mange. Spør guiden deres eller de
ansatte på campen for aktivitetsforslag (de nevnte
utfluktene er ikke inkludert i prisen).

Blir dere med ut Game Drive, er dere tilbake på campen
rundt kl. 11.00. Etter det er det tid til litt avslapning og
lunsj, og dere kan igjen nyte livet fra bassengkanten eller
terassen.

Kl. 16.00 er det igjen klart for Game Drive. Dere kjører
rundt i området inntil solen så smått begynner å gå ned.
Da er det tid for en velfortjent Sundowner (for egen
regning) kombinert med et fantastisk skue, med den
flammende afrikanske himmelen som bakgrunnsteppe.

Dere er tilbake på campen, som tar dere imot med dekket
bord, innen kl. 19.00. Nyt middagen.

Inkluderte måltider: Helpensjon
Overnatting: Rukiya Safari Camp

/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp
/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp


Bad på Rukiya Safari Camp
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Dag 6: Rukiya Safari Camp
| Game Drive & Bush Walk
Enda en eventyrlig dag med storslåtte dyre- og
naturopplevelser! Dere er tilbake fra morgen-game drive
ca. kl. 11.00.

Ettermiddagen er litt annerledes i dag, da dere skal på en
fottur i safariområdet, en såkalt «walking safari». Her
kommer adrenalinet garantert til å pumpe, for det er få
ting som er mer intenst enn å vandre med en erfaren
skogvokter gjennom tette busker på utkikk etter «The
Big Five». Selv om det kan høres litt skremmende ut for
noen, er dere i helt trygge hender blant de bevæpnede og
erfarne guidene. Guidene kjenner området som deres
egne bukselommer.

På fotturen kan dere være heldige og få se vortesvin,
sjiraffer, impalaer, sebraer, elefanter og flodhester.
Guiden forteller underveis om den forskjelligartede
floraen og faunen dere passerer.

På slutten av dagen er dere tilbake på campen, hvor
middagen venter.

TIL INFO: Hvis dere ønsker å bli med på Bush Walk så
skal dette bestilles på forhånd.

Inkluderte måltider: Helpensjon
Overnatting: Rukiya Safari Camp

Dag 7: Rukiya Safari Camp
| Game Drives, inkl.
grillkveld under stjernene
Denne morgenen er det igjen Game Drive i
Balule-området, med frokost ute i det fri. Dere kan også i
dag velge bort morgensafarien og fokusere på
ettermiddagens og kveldens opplevelser.

Om dere blir med på morgensafari, er dere tilbake på
campen innen kl. 11.00, med tid til å strekke på beina
både før og etter lunsj.

Kl. 16.00 starter ettermiddagens Game Drive. Etter
safarien kan dere nyte en Sundowner, og middagen i
kveld blir servert utendørs. Dere skal få prøve en
tradisjonell sørafrikansk Bush Braii, så se fram til å
grilling under den afrikanske stjernehimmelen! Det blir
dekket opp med bord, levende lys og et knakende bål i
campen i det tradisjonelle boma-område.

Denne «Bush Braii» er væravhengig, og det kan derfor
hende at grillkvelden vil gjennomføres en annen dag
under oppholdet.

Inkluderte måltider: Helpensjon, hvor kveldens middag
er en Bush Braii (åpen grill under stjernene)
Overnatting: Rukiya Safari Camp

/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp
/afrika/sor-afrika/kruger-national-park/rukiya-safari-camp


Fantastisk fugleliv er i vente
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Dag 8: Rukiya Safari Camp
| Panorama Route
Etter frokost er det tid til å si farvel til den herlige
safaricampen, som i 6 netter har vært basen og hjemmet
deres. Men opplevelsene slutter ikke her. Foran dere
venter nemlig flere unike Sør-Afrikanske
narturopplevelser.

På turen til Johannesburg blir dere kjørt langs den
verdensberømte Panorama Route, hvor dere vil bli
imponert av overveldende natur og flere flotte
panoramautsikter, omgitt av kupert landskap.

Turens høydepunkter er:

God's Window

Bourke's Luck Potholes

Blyde River Canyon

Three Rondawels

Graskop & Pilgrim's Rest

Sent på ettermiddagen er dere fremme i Johannesburg,
og dere flyr mot Europa om kvelden. Det er et flybytte i
Europa, før dere fortsetter til Norge med en koffert full
av utrolige safariopplevelser og minner for livet.

Inkluderte måltider: Frokost på Rukiya Safari Camp og
måltider ombord på flyet

Dag 9: Tilbake i Norge
Dere er tilbake i Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
26 598,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
28 498,00 NOK

Reiseperiode September - 15. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
26 598,00 NOK

Reiseperiode 15. - 31. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
28 498,00 NOK

Tillegg pr. person for å oppgradere flyreisen til Business Class: Fra kr. 12 500



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 fra Oslo - Hoedspruit via Johannesburg, inkl.
skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot
et tillegg i pris)

Transfer fra flyplassen i Hoedspruit til Rukiya Safari
Camp

6netter i Rukiya Safari Camp med helpensjon, samt
te og kaffe

4x morgen Game Drives i Balule Nature Reserve
med Bush Breakfast

3x ettermiddags Game Drives i Balule Nature
Reserve

Dag 7 slutter med en Bush Braai grillkveld

Heldagssafari i Kruger National Park

Bushwalk i Wild Rivers / Balule Nature Reserve

Entré til safariparker

Transfer fra Ruyika Safaricamp til Johannesburg
inkl. sightseeingtur langs Panoramaruten

Fly fra Johannesburg til Norge inkl. skatter og
avgifter

"Conservation Levy"

Avbestillings- og reiseforsikring

Drikkevarer utenom kaffe og te

Tips/driks

Øvrige utflukter

Sundowner drinks etter ettermiddags Game
Drives

Lunsj på dagen med heldagsutflukt til Kruger
National Park

Lunsj på turen langs Panoramaruten til
Johannesburg

Vaksiner (kontakt din fastlege)

Visum/innreisetillatelse Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/safari-i-balule-og-kruger-nasjonalpark-44817?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/safari-i-balule-og-kruger-nasjonalpark-44817%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

