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Opplev alt det fantastiske med Sør-Afrika på denne unike
rundreisen med guide: Vilt dyreliv i Krüger nasjonalpark og andre
villreservater, seiltur blant The Big Five i våtmarken og på St.
Lucia sjøen, dramatiske landskap langs Panorama Route, vakre
kyststrekninger på Garden Route, hvaler og pingviner ved Afrikas
sørligste punkt, og storbystemningen i Cape Town.
Reisen foregår i en gruppe på maks 20 personer, og med en
engelsktalende guide. BENNS samarbeider med Nomad, som
arrangerer autentiske opplevelser for de eventyrlystne, som også
ønsker komfort. All transport, overnatting, måltider og utflukter
blir sørget for på denne turen.

Turen er med engelsktalende reiseleder.

20 dagers Nomad tur med engelsktalende guide

Flere dager med safari i og rundt Krüger National
Park

Dra på safari i Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve

Bli med på båttur i våtmarken iSimangaliso

La deg imponere av Drakenbergs dramatiske natur

Få en smaksprøve på Garden Route

Bli med på den naturtskjønne rute 62

Opplev det sørligste punktet i Afrika

Utforsk Cape Town og vinlandet
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere forlater Norge og flyr mot Johannesburg, med én
mellomlanding. Hvis dere flyr på dagtid, ankommer dere
samme kveld til Johannesburg. Bagasjen mottas, og
innreiseformalitetene gjøres overstått. Etterpå sjekker
dere inn på et hotell ved flyplassen.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Johannesburg -
Kruger National Park
Nomad-turen begynner tidlig om morgen 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, Kruger National Park,
med sin enorme størrelse på 20.000 km2. Parken er en
del av den transnasjonale "Greater Limpopo Transfontier

Park", som inkluderer områder i Mozambique og
Zimbabwe. Les mer om Krugerparken her.

Veien til Kruger nasjonalpark går gjennom den frodige
Mpumalanga regionen til overnattingsstedet deres, som
ligger ved inngangen til parken. Dere skal overnatte på
Nkambeni Safari Camp (eller liknende). Dere spiser lunsj
underveis ved Nomad-trucken, og dere er fremme ved
lodgen/campen på ettermiddagen.

Måltider inkludert: Lunsj og middag
Overnatting: Helårs-safaritelt i Nkambeni Safari Camp
med en-suite baderom eller liknende

Dag 3: Kruger National
Park | Heldags game drive i
Krüger

https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/kruger-national-park
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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
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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
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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
Ikke langt fra St. Lucia, finner vi reservatet
Hluhluwe-Imfolozi, hvor deren tidlig denne morgenen
skal på en fantastisk safaritur. Dette reservaret er
spesielt kjent for sin store populasjon av det
uttrydningstruede sorte neshornet. Selv om mange
kommer hit for å se neshornet, kan du likevel oppleve
The Big Five.

Når dere returnerer til lodgen kan dere slappe av, spise
lunsj og ordne dere før det er klart for en båttur om
ettermiddagen langs St. Lucia elven for å se det
fantastiske fuglelivet, flodhestene og krokodillene som

lever her. Det kommer også gjerne fugler, neshorn og
antiloper ned til elvebredden - et fantastisk syn.

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

Dag 9: St. Lucia - Himeville
|
uKhahlamba-Drakensberg
Park
Dere forlater St. Lucia og fortsetter langs kysten, mot
Durban. Her kjører dere inn i landet på vei til en av
landets flotteste nasjonalparker, nemlig
uKhahlamba-Drakensberg Park. Denne parken
inkluderer Royal Natal National Park, med naturskjønne
fjellformasjoner som blant annet The Amphitheatre.
Parken er igjen en del av den større Maloti-Drakensberg
Park, som ble inkludert på UNESCOs naturarvliste i år
2000. Her har dere to netter, omgitt av fabelaktig natur
og majestetiske fjell.

Underveis, blir det et kort stopp i Durban for å strekke på
beina, og senere stopper dere ved det vakre fossefallet i
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Howick og det historiske Mandela Capture Site. Det var
her politiet arresterte Nelson Mandela i 1962. Mandela
tilbragte de neste 27 årene i fengsel på blant annet
Robben Island utenfor Cape Town. Stedet han ble
arrestert er merket med en stor statue av "Madiba".

Aktiviteter inkludert: Besøk ved "Mandela Capture Site"
og Howick Falls
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Himeville Arms eller tilsvarende

Dag 10:
uKhahlamba-Drakensberg
Park
uKhahlamba-Drakensberg parken løper langs
Kwazulu-Natal-provinsen til Lesotho, og er et
UNESCO-annerkjent verdensarvsted. Uansett om dere
bruker zulu-navnet uKlahlamba, som betyr "barriere av
spyd", eller afrikaan-navnet Drakensberge, som betyr
"dragefjellene", vil disse høye fjellene være deres
imponerende kulisser de neste dagene.

I uKhahlamba-Drakensberg finner dere Sør-Afrikas
høyeste fjell med tinder over 3000 moh. Vandreturene
her er svært populære, og guiden deres tar dere med på
en herlig vandretur i fantastiske naturomgivelser. Parken
rommer også flere truede dyrearter, både på land og i

luften. Her kan dere blant annet de flere typer gribb.
Mange dyr og planter er endemiske til området. I tillegg
finner du mange grotter og klippehuler, med den største
mengden av klippemalerier sør for Sahara. Det venter en
dag med masse opplevelser!

Vandrestiene preges av forskjellige vanskelighetsgrader
og naturområder, og dere finner noe for alle. Guiden vil
hjelpe dere med å finne en passende sti.

Aktivitet inkludert: Vandring med guiden deres i
uKhahlamba-Drakensberg Park
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Himeville Arms eller liknende

Dag 11: Himeville -
Malealea Lodge, Lesotho
Kjøreturen opp til Lesotho er intet mindre enn fabelaktig.
Dere kjører over et fjell med mulighet for å spotte
gribber. Veien tar dere gjennom de dramatiske fjellene i
Golden Gate National Park, før dere kjører inn i Lesotho
ut på ettermiddagen.

Dere kjører forbi hovedstaden Maseru og fortsetter
kjørselen opp til overnattingsstedet for de neste to
nettene, Malealea Lodge. Lesotho er det eneste landet i
verden som utelukkende ligger over 1.000 høydemeter
over havets overflate.
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Aktivitet inkludert: Kjøretur gjennom Golden Gate og
besøk på Vulture restaurant
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Malealea Lodge eller tilsvarende

Dag 12: Malealea, Lesotho
Nyt den rene luften i fjellene og gjør dere klare til dagens
aktivitet, som er en vandretur i fjellene, og som avslutter
med et besøk i et lokalsamfunn, med mulighet for å se og
høre om dagliglivet på disse kantene.

Lesothos innbyggere er av Basotho-folket, og er et
Bantu-talende folk som har bodd i det sørlige Afrika
siden 1400-tallet. Basotho-folket er berømt for deres
tradisjonelle hatter, tepper og deres robuste ponier.
Disse poniene er kjente for sin meget trygge ferd i de
ujevne engene, og på denne ettermiddagen er det
mulighet for å ta en ridetur på en av disse poniene (for
egen regning). Det skal nesten prøves, men dog - skal det
sies at det er for de mer eventyrlystne uten høydeskrekk.

Aktivitet inkludert: Morgenvandring inkl. besøk i lokal
landsby
Aktivitet (tilleggskjøp): Ridetur på poni, flere
vandreturer
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Malealea Lodge eller tilsvarende

Dag 13: Malealea Lodge -
Graaf Reinet, Sør-Afrika
Turen går tilbake til Sør-Afrika. Graaff Reinet er
Sør-Afrikas fjerde eldste by, og ligger 750 m.o.h. Byen ble
grunnlagt av de nederlandske kolonistene i 1786. Byen
ble navngitt etter den nederlanske guvernører i
Kappstaden, Conelius Jacob van der Graaff. Graaff
Reinet var britenes militære hovedkvarter under den 2.
Boerkrigen fra 1899-1902.

Dagen begynner med en historisk gåtur gjennom Graaff
Reinet for å høre om byen og områdets historie.
Underveis besøker dere de viktigste historiske stedene i
byen.

Om kvelden skal dere kjøre litt utenfor byen til Valley of
Desolation og Toposcope Viewpoint. Herfra er det en
makeløs utsikt over byen og de uendelige viddene.
Herfra ser man tydelig den ringformede oppbygningen
som byen fikk i sin tid og som den stadig har i dag.

Aktivitet inkludert: Sundowner-tur til "Valley of
Desolation"
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Profcon Resort eller tilsvarende
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Dag 14: Graaff-Reinet -
Greater Addo Elephant
National Park Area
I dag tidlig har dere muligheten til å besøke Port
Elizabeth før dere drar tilbake til lodgen. Kursen settes
mot Addo Elephant National Park, den tredje største
nasjonalparken i Sør-Afrika og hjemstedet til mer enn
600 elefanter og løver, bøfler, sorte neshorn,
flekkhyener, leoparder og ulike antiloper.

Overnattingsstedet deres, den private Kudu Ridge Game
Lodge, ligger like utenfor nasjonalparken. Her skal dere
bo i to netter, og når dere kommer frem, arrangeres det
en Game Drive i Addo Elephant National Park for å se de
berømte elefantene, som parken er oppkalt etter.

Aktivitet inkludert: Ettermiddags Game Drive i Addo
Elephant National Park i Nomad Truck
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kudo Ridge Game Lodge

Dag 15: Greater Addo
Elephant National Park
Denne morgenen er det en kort kjøretur til Gqeberha,

byen som tidligere var kjent under navnet Port Elizabeth,
før turen igjen går til Addo Elephant National Park.

Denne ettermiddagen blir det nok en Game Drive
gjennom Addo-parken i Nomad bussen, på utkikk etter
elefanter og andre dyr som bor her. Siden dere sitter
høyt i bussen, er bildemulighetene fantastiske. Ekstra
utvidelser av parken gjennom årene, har sørget for at
Addo-parken i dag er Sør-Afrikas tredje største
nasjonalpark.

"Big 7" i Afrika

Den opprinnelige Addo-parken har blitt utvidet slik at
den omfatter Woody Cape Nature Reserve, som strekker
seg fra Sundays Rivers elvemunning mot Alexandria, til
et havreservat som huser suler og pingviner, og annet liv
i havet.

Bird Island er hjemsted for verdens største koloni av
suler, med cirka 120.000 fugler. Øya er også den nest
største kolonien for afrikanske pingviner, mens den
største er St. Croix-øya.

De marine utvidelsene har bidratt til å utvide Addo
Elephant National Park til å være på 1.640km², til å bli
hele 3.600km² - Greater Addo Elephant National Park.

Utvidelsene betyr at parken innholder 5 av Sør-Afrikas 7
store vegetasjonssoner, og samtidig er den eneste
parken i verden som huser Afrikas "Big 7" i deres
naturlige habitat: Elefant, nesehorn, løve, bøffel, leopard,
hval og hvithai.
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Aktivitet inkludert: Ettermiddags Game Drive i Addo
Elephant National Park i Nomad Truck
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kudo Ridge Lodge Village eller liknende

Dag 16: Greater Addo
Elephant National Park
Area - Tsitsikamma
National Park | Graden
Route
Dere setter kursen mot Garden Route om morningen.
Målet på reisen er den vakre nasjonalparken
Tsitsikamma. På vei dit, gjøres det et stopp i surfebyen
Jeffrey's Bay. Stedet er naturlig nok mest berømt for sine
bølger, men du finner også et interessant lite
surfemuseum her.

Etterpå kjører dere videre på Garden Route langs kysten,
mot Tsitsikamma nasjonalpark. Tsitsikamma betyr
"stedet med rikelig vann", og det er ikke uten grunn.
Tsitsikamma er spesielt berømt for sitt gamle
regnskogsområde, og sin dramatiske kystlinje.

Aktivitet inkludert: Stopp i surfebyen Jeffreys Bay
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Overnatting: Tsitsikamma Village Inn eller liknende

Dag 17: Tsitsikamma
National Park
Tsitsikamma nasjonalpark er en av Sør-Afrikas fremste
marine-reservater og i morges er det klart for å utforske
den barske kystlinjen til fots. Fotturen langs Waterfall
Trail dekker den første delen av den verdenskjente
turstien, Otter Trail. Dette er ikke en enkel tur og de som
foretrekker et roligere alternativ kan benytte seg av
promenaden til de sjarmerende strendene ved Storms
River Mouth. Etter turen returnerer dere til Tsitsikamma
Cottages for å spise lunsj.

Etter litt avslapning, er det tid til å delta i Tsitsikamma
Woodcutters Journey (ekstra kostnad), hvor dere får
mulighet til å se og høre mer om Tsitsikammas biome,
historie, endemiske flora og fauna.

Dere returnerer om ettermiddagen, og ønsker man å
oppleve det unike Tsitsikamma-biomet og lære om
historien til området og dets urfolk og fauna - så kan man
booke utflukten, Woodcutters Journey, om
ettermidagen.

Er dere på jakt etter ekstra aktiviteter, er det mulig med
Treetop Canopy Tours (ekstra kostnad). Her har dere
mulighet til å dykke dypere ned i den spektakulære og
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endemiske Tsitsikamma-skogen. Her vil dere se mange
forskjellige typer trær, inkludert det gigantiske
Outeniqua Yellowwood.

Aktivitet inkludert: Vandring i Tsitsikamma National
Park med Nomad guide
Alternative utflukter: Woodcutters Journey Tour,
Treetop Canopy Tours, Bungy Jump
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Tsitsikamma Village Inn eller liknende

Dag 18: Tsitsikamma -
Oudtshoorn | Garden
Route
I dag forlater dere Tsitsikamma National Park og skal nå
kjøre langs vakre Garden Route. The Garden Route er et
skattekammer, med vakre strender, vill natur, store
skoger, sjarmerende kystbyer og fantastisk utsikt.

På veien gjør dere et stopp i den hyggelige kystbyen,
Krysna. Byen ligger fint plassert som et bakteppe av
grønne fjell. En meget fotogen setting.

Dere fortsetter innover gjennom de majestetiske
Outeniqua fjellene på vei til Oudtshoorn, hvor dere skal
besøke de verdensberømte Cango Caves. Her opplever
dere spektakulære huler og enorme

kalkstensformasjoner. Guiden forteller i detaljer om
dette forunderlige underjordiske hulesystemet, som
strekker seg over hele 4 km. Området ved Oudtshoorn er
dessuten berømt for sine strutser.

Aktivitet inkludert: Besøk i Natures Valley om morgenen,
samt Cango Caves Basic Tour
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kleinplaas Holiday Resort eller liknende

Dag 19: Oudtshoorn -
Route 62 - Swellendam
Dere forlater Oudtshoorn og Klein Karoo-området, og
fortsetter videre mot vest på Route 62. På veien gjøres
det stopp ved noen små butikker langs veien, hvor du kan
få tak i bakevarer og annet godt fra de små
landbrukseiendommene i nærheten. Et annet stopp
gjøres ved Ronnie's Sex Shop - som er et underlig navn,
da det faktisk er en landeveispub.

Aktiviteter inkludert: Stopp ved Ronnie's Sex Shop
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Aan de Eike Guest House eller liknende
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Dag 20: Oudtshoorn -
Hermanus
Etter dere har kjørt gjennom rolige Overberg Village,
kommer dere til De Hoop Nature Reserve, hvor det blir
tid til en gåtur for å utforske en liten del av
naturområdet. Etterpå går turen videre til Cape Agulhas,
som er det sørligste punktet på det afrikanske
kontinentet, hvor Atlanterhavet møter Det Indiske Hav.

Aktivitet inkludert: De Hoop Nature Reserve og Cape
Agulhas
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Stanford Valley Guest Farm (like øst for
Hermanus) eller liknende

Dag 21: Stanford -
Hermanus - Cape Town
I dag kjører dere fra Hermanus til Cape Town langs Cape
Whale Coast. Denne kystlinjen består av en samling små
landsbyer, flotte gårder, elver, idylliske bukter, og grønne
daler. Denne kyststrekningen løper cirka 150 km til den
lille byen Rooiels, som ligger ved False Bay, like sør for
Cape Town.

Hermanus

Før turen starter vil det bli tid til en kort rusletur langs
strandpromenaden i Hermanus på jakt etter hvalene som
er spesielt aktive i månedene fra juli til november.
Hermanus ligger cirka 115 km øst for Cape Town, og er
spesielt kjent for hval-koloniene sine. De sørlige hvalene
er i familie med de større bardehvalene, og kan bli opp til
18 meter lange og veie opp til 80 tonn.

I løpet av kjøreturen stoppes det ved den største
kolonien med afrikanske pingviner ved Stony Point
naturreservat. Dere går litt innover, og kommer til et
fantastisk vinområde, hvor dere stoppe for å smake på
litt vin.

Turen avsluttes så i den vakre byen Cape Town på
ettermiddagen, og dere har kvelden fri til disposisjon.

Aktiviteter inkludert: Besøk pingvinkoloni ved Stony
Point og vinsmaking
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Double Tree by Hilton i Cape Town eller
liknende

Dag 22: Cape Town -
Norge
Etter frokost har dere litt tid på egenhånd, før dere blir
hentet og kjørt til flyplassen. Det er arrangert
flyplasstransfer fra hotellet deres når tiden er inne. Det



Ukhahlamba Drakensberg Park - Ferie i Sør-Afrika
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er avreise frs flyplassen i Cape Town om kvelden, og
etter et flybytte kommer dere til Norge dagenn etter.

Måltider inkludert: Frokost og mat på flyet
Merk: Det er mulig å forlenge reisen med noen ekstra
netter i Cape Town

Dag 23: Ankomst Norge
Etter en fantastisk reise ankommer dere i dag Norge.

Måltider inkludert: Mat på flyet



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

Fra kr
39 398,00 NOK

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

Fra kr.
42 898,00 NOK

Reiseperiode August -14. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
39 398,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
42 998,00 NOK

Les mer om Nomad og Luxury Tour her

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.

https://www.benns.dk/autentiske-oplevelser-i-afrika-med-nomad


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 (avreise
fra andre flyplasser mot tillegg i pris) inkl. skatter og
avgifter

Hotelltransfer fra flyplassen i Johannesburg til
hotellet

1natt på hotell i Johannesburg inkl. frokost

20 dagers rundreise Nomad-buss med overnattinger
og utflukter iht. programmet

Engelsktalende guide

19 x frokost, 20 x lunsj, 19 x middag

Dere reiser med andre, og det er maks 20 deltakere
på reisen

Entréer og parkavgifter

Green Seat på reisen

1natt på hotell i Cape Town inkl. frokost

Transfer fra hotellet i Cape Town til flyplassen

Fly Cape Town - Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter og transfer som ikke er
nevnt i programmet

Catering med mindre noe annet er opplyst

Tips/driks med mindre noe annet er opplyst

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/det-beste-av-sor-afrika-9732?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/det-beste-av-sor-afrika-9732%3E

