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Rejserute: Addo Elephant N.P. - Mountain Zebra N.P. - Upington - 
                    Kalahari/Kgalagadi Transfrontier Park - Kalahari Trails 
Rejseledere: Biolog Jesper Horsted
Tag med Safari And Beyond på denne helt unikke ”off the beaten track”; eller ”væk fra alfavej”, 
safarirute i Sydafrika. Undervejs besøges den frodige natur nær sydkysten, de maleriske klippefyldte 
landskaber længere inde i landet samt den ikoniske Kalahari ørken med smukke røde sandklitter mod 
nordvest. Tilsammen byder disse tre miljøer på gode muligheder for at se bl.a. de berømte Big Five, 
men også masser af andre spændende dyr – og alt sammen i malariafri områder.

Storsafari i Sydafrika
- Off The Beaten Track
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Tag med Safari And Beyond på denne helt nye og 
unikke ”off the beaten track” safarirute i 
Sydafrika. Undervejs besøges den frodige natur 
nær sydkysten, de maleriske klippefyldte 
landskaber længere inde i landet samt den 
ikoniske Kalahari ørken med smukke røde 
sandklitter mod nordvest. Tilsammen byder 
disse tre miljøer på gode muligheder for at se bl.a. 
de berømte Big Five, men også masser af andre 
spændende dyr – og alt sammen i malariafri 
områder.

Turen starter i Addo Elephant National Park, der 
som navnet indikerer, især er berømt for en stor 
og let synlig bestand af elefanter, men hvor man 
blandt meget andet også kan se bøfler og med 
lidt held det sjældne og sky sorte næsehorn samt 
løver og leoparder.

Længere inde i landet besøger vi Mountain Zebra 
National Park, hvor den sjældne bjergzebra har 
sin største tilbageværende bestand, der trives så 
godt blandt andre større dyr, at man har 
reintroduceret geparder, hyæner og løver her.

Rejseplan Efter overnatning ved Orange River i Upington 
fortsættes mod nord til Kalahariørkenen, hvor vi 
skal bo tre spændende steder dybt inde i Kalahari 
i Kgalagadi Transfrontier Park, der rækker langt 
ind i Botswana. Blandt de smukke røde sandklitter 
findes krogede træer og græsklædte flader, der er 
livsgrundlag for bl.a. giraffer og en overraskende 
stor og varieret bestand af f.eks. antiloper – og 
derfor også for mange rovdyr som f.eks. gribbe, 
ørne, hyæner, geparder, leoparder og ikke mindst 
de store og ikoniske sortmankede kalahari-løver.

Turen rundes af i et privat reservat i det sydligste 
Kalahari. Her er der ingen store rovdyr, så på et 
par trygge gåture vil der især være fokus på en 
række af de mindre, men ikke mindre spændende 
dyr, samt på det rige dyre- og plantelivs 
interessante tilpasning til det tørre miljø.

Til overnatning veksler vi mellem mobile 
teltcamps og pæne hoteller eller komfortable 
hytter. Teltene er kuppeltelte med feltsenge, 
madrasser og soveposer, på campingpladser med 
fine fælles faciliteter. Vi kører i en skræddersyet 
safari-truck med store skydevinduer, som er 
velegnede når der skal fotograferes.
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Program
Dag 1: Afrejse fra Danmark
Vi flyver mod Sydafrika med flyskifte undervejs. 
På flyveturen serveres gratis måltider med 
drikkevarer.

Dag 2: Port Elizabeth - Addo
Ved ankomsten til Johannesburg får vi udleveret 
vores bagage og går til indenrigsterminalen. Her 
tjekker vi ind til formiddagsflyet til Port Elizabeth. 
Efter en flyvetur på et par timer er vi fremme. Vi 
spiser en let frokost (på egen regning) i eller nær 
lufthavnen, hvorefter vi på ca. en time kører til 
rejsens første destination, Addo Elephant National 
Park.

Ud på eftermiddagen skal vi på vores første 
såkaldte game drive, hvor vi stille og roligt kører 
ud i nationalparkens smukke natur på udkig efter 
de spændende dyr. Selvfølgelig har vi fokus på de 
klassiske store afrikanske dyr med elefanten i 
hovedrollen, og især når disse samles omkring 
vandhullerne i stort antal, men vi holder også 
skarpt øje med mange af de spændende mindre 
dyr og det rige fugleliv. 

samt giver os tid til at nyde parkens helt unikke 
natur og frodige vegetation. Når vi møder noget 
spændende, gør vi holdt, så alle har gode 
muligheder for at se og fotografere motivet 
gennem de store åbne vinduer.

Vi returnerer til Addo Rest Camp og vores telte 
omkring solnedgang. Her skal vi nyde rejsens 
første aftensmåltid, der generelt på turen vil blive 
tilberedt på grill, hvilket sydafrikanerne har stor 
tradition for og kalder Braai. Aftensmaden spiser 
vi under åben himmel alle de dage vejret tillader 
det, hvilket plejer at være næsten hver dag på 
disse breddegrader og denne årstid.

Hvis man har kræfter til det, så er der inden 
sengetid mulighed for at runde aftenen af med 
et ophold ved campens oplyst vandhul, hvor en 
række forskellige dyr ofte kommer og drikker efter 
mørkets frembrud. Dette er efter sigende en af de 
bedste muligheder for at se nationalparkens sorte 
næsehorn.

Overnatning på Addo Rest Camp for to nætter. 
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Dag 3: Addo Elephant N.P.
Vi har hele dagen til at opleve nationalparken. Fra 
omkring solopgang kører vi ud på et langt game 
drive, og om eftermiddagen kører vi et lidt kortere 
game drive frem til solnedgang. Midt på dagen 
vender vi tilbage til parkens Rest Camp, hvor der 
er tid til at spise frokost i restauranten (på egen 
regning), til at slappe af og evt. en tur i poolen, 
samt til at se på fugle på campens område, der 
rummer flere vandhuller. For de interesserede, er 
der mulighed for at tage med på night game drive 
efter aftensmaden. Dette bestilles og betales på 
stedet og foregår i parkens åbne firehjulstrukne 
biler med en lokal guide, hvor der med stærke 
projektører især søges efter næsehorn, løver, 
leoparder og hyæner samt en række andre og 
specielt nataktive dyr.

Addo Elephant National Park
Nationalparken er beliggende i Sundays River 
Valley nær Port Elizabeth. Den blev grundlagt 
tilbage i 1931 for at redde de lokale kap-elefanter 
fra udryddelse, idet der kun var 11 tilbage. Parken 
har været en stor succes og i dag lever her mere 
end 600 elefanter, hvilket regnes for at være 
Sydafrikas tætteste bestand. 

Addo Elephant N. P. er blevet udvidet flere gange 
og er nu Sydafrikas tredjestørste nationalpark på 
næsten 1.700 km2. Den rækker helt ud til kysten 
og omfatter flere små øer med fuglekolonier.

Den relativt lave vegetation gør elefanterne lette 
at se, især når de samles i stort antal omkring 
vandhullerne. Trods navnet rummer Addo en lang 
række andre dyr og har f.eks. en stor bestand af 
bøfler, zebraer og mange forskellige antiloper lige 
fra den største af alle, elsdyrantilopen (eland) til 
den lille stenbuk, samt en lille bestand af det 
sorte næsehorn, flodheste, hyæner (plettet og 
brun), løver og leoparder, hvor de sidstnævnte 
dog alle kræver noget held at se. Alle de berømte 
Big Five findes altså i Addo Elephant National 
Park. I nationalparken lever desuden bavianer, 
marekatte, det lille charmerende rovdyr surikaten 
og vortesvin, hvoraf de sidste to er blevet kendt 
som Timon og Pumba fra Disney-filmen Løvernes 
Konge. Også fuglelivet er meget rigt og varieret, 
og her ses f.eks. spektakulære arter som struds, 
sekretærfugl, kampørn samt den smukke blåtrane, 
der er Sydafrikas nationalfugl. Området rummer 
tillige en del landskildpadder, med den store 
leopardskildpadde som den mest synlige.
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Dag 4: Addo - Mountain Zebra N.P.
Fra solopgang tager vi på vores sidste og gode 
lange game drive i Addo. Vi returnerer til 
nationalparkens rest camp, hvor vi spiser frokost 
i restauranten (på egen regning) inden vi sætter 
kursen mod nord og vores næste spændende 
destination, Mountain Zebra National Park. 

Efter godt to timers kørsel på gode veje op i 
højlandet er vi fremme ved parken, der ligger i 
1.000-2.000 meters højde. Vi har tid til et kort 
game drive på vej ind til vores campingplads, 
og når vi har installeret os, er det tid til et solidt 
aftensmåltid.

Overnatning for to nætter på Mountain Zebra 
Rest Camp i telte. 

Mountain Zebra National Park
Nationalparken blev oprettet i 1930-erne for at 
redde den yderst sjældne kap-bjergzebra fra 
udryddelse, idet der kun var seks eksemplarer 
tilbage i naturen, som senere blev suppleret med 
en privat donation på 17 zebraer. Opgaven 
lykkedes til fulde og nationalparken har i dag en  
bestand på mere end 1.000 dyr.

Bestanden af bjergzebraer er i dag så stor, at man 
årligt flytter ca. 20 zebraer til andre beskyttede 
naturlokaliteter i dens oprindelige 
udbredelsesområde.

Det smukt kuperede og klippefyldte område 
rummer også mange andre store dyr, som bl.a. 
kuduer, blisbukke, røde koantiloper, bøfler og ikke 
mindst hvidhalede gnuer, der ligesom 
bjergzebraen tidligere var udryddelsestruet, men 
nu trives i stort antal blandt andet i netop dette 
områder. 

For godt 10 år siden blev det vurderet, at 
bestanden af bl.a. bjergzebraen nu var så stor, at 
store rovdyr kunne reintroduceres i området, så nu 
kan der også ses geparder, brune hyæner og løver 
i nationalparken, der også rummer en lille bestand 
af sjældenheder som ørkenlos, ørehund og sågar 
enkelte sorte næsehorn. 

Bavianer og marekatte ses også i parken, og 
blandt de mange fuglearter, der trives i det 
bjergrige miljø med den tørre såkaldte 
Karoo-vegetation, kan især den store smukke 
sortørn og den imponerende kapgrib fremhæves.
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Dag 5: Mountain Zebra National Park
Vi tilbringer hele dagen i nationalparken. Vi skal 
fra solopgang på et langt game drive, og igen ud 
på eftermiddagen og frem til solnedgang. Vi 
holder ikke mindst øje med bjergzebraen, der har 
lagt navn til parken, men er selvfølgelig også på 
udkig efter de andre dyr, som findes i området.

Midt på dagen er vi i parkens Rest Camp, hvor vi 
spiser frokost i restauranten (på egen regning), 
slapper af med mulighed for en tur i poolen og har 
tid til at se områdets smådyr og fugle.

Efter mørkets frembrud og aftensmåltid er det 
muligt at tage på night game drive, som bestilles 
og betales på stedet. I åbne firehjulstrukne biler 
med en erfaren lokal guide, søges der med 
projektører efter nogle af nationalparkens 
nataktive dyr som f.eks. hulepindsvin, jordsvin, 
jordulv, små kattedyr som genetter, sortfodet kat, 
afrikansk vildkat samt natravne og ugler.

Dag 6: Upington og Orange River
Vi har en lang køredag foran os med 6-7 timer 
på gode landeveje, og vi tager afsted efter tidlig 
morgenmad. 

Vi tager den lange tur på én dag, så vi kommer 
tæt på Kalahari, der er næste store mål for turen.
Med tidlig afgang kommer vi også frem til vores 
lille hyggelige hotel i Upington i tide til at nyde de 
sene eftermiddagstimer ved den mægtige Orange 
River. Undervejs holder vi pause i byen Prieska, 
der også ligger ved Orange River, hvor vi spiser 
frokost på en dejlig restaurant (på egen regning). 
Herfra dukker det klassiske Kalahari-landskab med 
de første røde klitter op, når vi kører videre mod 
nordvest og til sidst følger floden mod Upington.

Upington er én af få større byer i Sydafrikas 
største provins Northern Cape, som generelt er 
tyndt befolket og domineret af tørre landskaber, 
bl.a. en del af Kalahari ørkenen. Byen 
gennemskæres af den vandrige Orange River, der 
giver liv til området. Floden forsyner bl.a. store 
områder hvor der dyrkes vindruer, og en stor del 
af disse tørres til rosiner i det solrige klima. Den 
frodige vegetation langs floden er en oase i det 
ellers tørre landskab og har derfor et rigt fugleliv.

Fremme på vores indkvartering for natten; Sun 
River Kalahari Lodge, nyder vi aftensmaden efter 
de mange timers kørsel. 
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Dag 7+8: Kgalagadi Transfrontier Park
Vi tager os god tid til at spise morgenmad i de 
frodige omgivelser ned til floden. Inden vi kører 
ind i ørkenen holder vi ved et supermarked, hvor 
vi kan købe drikkevarer m.m. før vi kommer langt 
ind i den vilde natur, hvor udvalget i de få butikker 
er mere begrænset og varerne noget dyrere.

Vi har knap tre timers kørsel ind i Kalahari. Ad 
fin landevej gennem øde sletter med tiltagende 
smukke klitter når vi dagens mål, Twee Revieren 
Rest Camp - det første af tre overnatningssteder, 
vi skal bo på i Kgalagadi Transfrontier Park. 

Campen ligger lige indenfor grænsen til parken, 
der hvor områdets to floder mødes, hhv. Nossob 
og Auob. Disse floder er dog oftest udtørrede, 
men langs de sandede flodlejer findes en række 
livgivende vandhuller, der ligesom grundvandet 
under sandet er livsgrundlag for træer, buske og 
græsarealer langs floderne, og dermed for det 
overraskende rige og varierede dyreliv i ørkenen. 
Vi er fremme så der er god tid til at spise frokost 
i restauranten (på egen regning) og til et hvil i 
dagens varmeste timer, hvor man bl.a. kan tage en 
svalende dukkert i swimmingpoolen.

Ud på eftermiddagen kører vi på game drive, hvor 
vi følger en udtørret flod og ser efter dyrelivet 
omkring vandhullerne og under skyggegivende 
træer. Vi ser de almindelige antiloper i Kalahari, 
f.eks. den elegante springbuk og den store 
smukke oryx (gemsbok), og mange af ørkenens 
fugle. Om vi finder områdets store rovdyr og 
rovfugle er mere usikkert, men vi har fire hele 
dage i parken, så vi skal nok nå at møde dem.
Det er også her muligt at tage på nat game drive 
for at se ”nattelivet” og nyde nattestemningen i 
ørkenen. Dette bestilles og betales på stedet og 
foregår åbne firehjulstrækkere med en lokal guide. 
Med projektør søges efter nataktive dyr langs de 
udtørrede flodlejer, med fokus på at finde rovdyr 
som ræve, hyæner og små som store katte. Dette 
gøres også fra de næste to indkvarteringer, så 
vi får gode muligheder for at prøve og kan selv 
vælge, hvornår vi vil. Der er dog begrænset antal 
pladser og ”først til mølle-princippet” gælder.

Overnatning på Twee Revieren Rest Camp i telte.

Efterfølgende dag kører vi på morgen- og 
eftermiddagssafari. I de varme middagstimer er vi 
i campen, hvor vi kan købe frokost. 
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Dag 9: Nossob
Efter et tidligt morgenmåltid tager vi mod nord 
langs Nossobs flodleje med de mange 
vandhuller. Vi har det meste af dagen for os til et 
langt game drive, og har god tid til at nyde det 
imponerende ørkenlandskab, vegetationen med 
bl.a. krogede træer og buske samt det rige dyreliv. 

Når solen står højest i de varme middagstimer, 
hvor dyrenes aktivitet er mindre, stopper vi på en 
dejlig picnicplads for at spise den medbragte 
frokost. Efter et hvil under skyggefulde træer eller 
pladsens halvtag tager vi en kop kaffe eller te, før 
vi fortsætter med eftermiddags game drive frem 
til den øde beliggende Nossob Rest Camp, hvor vi 
skal overnatte de næste to nætter i vores telte. 

Kgalagadi Transfrontier Park
Parken udgør den sydlige del af Kalahari ørkenen i 
Sydafrika og Botswana. Den sydafrikanske del, der 
oprindeligt hed Kalahari Gemsbok National Park, 
blev etableret i 1931, men i 1990 blev den lagt 
sammen med Botswanas Gemsbok National Park 
under navnet Kgalagadi Transfrontier Park. Denne 
danner rammen om det 38.000 km2 store 
beskyttede område, med ca. ¾ i Botswana.  

Det er et af meget få fredede områder af denne 
størrelse, der er tilbage i verden, og parken har 
været forbillede for etableringen af fredede 
områder på tværs af landegrænser, der også 
kaldes ”Peace Parks”.

Kgalagadi betyder ”stedet med tørst”, men trods 
navnet og de kun ca. 200mm regn årligt, er det et 
fint sted at opleve dyreliv. Parallelle røde 
sandklitter dominerer den sydlige og 
sydafrikanske del af parken, men tværs gennem 
disse løber to tørre flodlejer, Nossob og Auob. 
Vandet løber ekstremt sjældent i disse, og kun 
kortvarigt i forbindelse med kraftige tordenbyger, 
men under de sandede flodlejer findes der vand. 
Dette vand giver liv til de krogede akacie- og 
kaperstræer og de græsklædte flader, samt fylder 
vandhullerne langs det ellers tørre flodløb.

I Kgalagadi ses de smukke oryx-antiloper 
(gemsbok), der kan gå i lange perioder uden vand, 
og springbukke - en af de mest ørkentilpassede 
antiloper. Her er også gnuer og elsdyrantiloper 
(eland). Giraffer, mindre antiloper, harer, jordegern 
og gnavere er på listen af planteædere, der udgør 
byttet for en rig og varieret bestand af rovdyr.
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Dag 9 (fortsat): Nossob
De store sortmankede Kalahari-løver er måske 
selve ikonet for den dyrerige ørken, men her er 
også gode bestande af andre store rovdyr som 
leopard, gepard og både brun og plettet hyæne. 
Blandt mindre rovdyr ses kapræv, afrikansk vildkat 
og surikat, mens kampørn, gøglerørn, øregrib og 
hvidrygget grib er karakteristiske blandt de 52 
arter af rovfugle, som er registreret i parken. Her 
er også mange små væverfugle (republikanere), 
der bygger verdens største fuglereder, som ofte 
tynger de træer de er i til jorden. Den lille 
pygmæfalk ses tit omkring kæmpe koloni-reder.

Dag 10: Nossob
Vi har dagen til rådighed i det dyrerige område 
omkring Nossob, der især er kendt for mange 
rovdyr. Kort efter solopgang kører vi ud på et 
langt game drive, og vi kører om eftermiddagen et 
kortere game drive frem til omkring solnedgang. 

Midt på dagen vender vi tilbage til vores Rest 
Camp. Her er der tid til at spise frokost i det fri, 
til at slappe og evt. til at blive kølet af med en tur 
i swimmingpoolen. Der er også tid til at gå ud i 
campens skjul, der ligger tæt ved et vandhul.

Vandhullet tiltrækker en del fugle og, måske der 
også kommer større dyr for at slukke tørsten i 

middagsheden.

Dag 11: Safari gennem ørkenen
Efter tidlig morgenmad tager vi på heldagssafari 
i ørkenen mellem Nossob og Auob flodlejerne. Vi 
starter med game drive langs Nossob og tjekker 
især dyrelivet ved de vandhuller vi passerer. 
Herefter drejer vi mod sydvest ind i ørkenen, hvor 
der langs vejen findes flade sletter og enkelte 
vandhuller, der er de bedste steder at se dyr. 

Ved et af vandhullerne stopper vi for at spise 
medbragt frokost og holde en tiltrængt pause 
midt på dagen. Vi får også en kop kaffe eller te 
inden vi fortsætter gennem det øde landskab mod 
Aoub, som vi når om eftermiddagen. Her køres 
safarien langs flodlejet og vandhullerne, der er 
parkens bedste sted at se giraffer. 

Fremme i Mata Mata Rest Camp slår vi lejr for 
natten, og skal nyde det sidste aftensmåltid inde 
i Kgalagadi Transfrontier Park under Kalaharis 
fantastiske stjernehimmel.
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Dag 12: Auob - Kalahari Trails
Det er blevet tid til det sidste game drive med 
store dyreoplevelser i Kgalagadi Transfrontier 
Park, men der er god tid til dette, når vi følger 
Auobs flodseng med de mange vandhuller og fine 
dyrebestand indtil vi når tilbage til Twee Revieren 
Rest Camp. Her er der tid til at indtage et solidt 
frokostmåltid i restauranten (på egen regning). 
Det er dog ikke slut med oplevelserne i Kalahari, 
idet vi på ca. en halv time kører til det private 
reservat, Kalahari Trails, der ligger lige syd for 
Kgalagadi parken.

Når vi er fremme og er blevet installeret i vores 
hytter på den lille og enkle men hyggelige lodge, 
så skal vi på en sidste køretur ud mellem klitterne 
i Kalahari. Vi kører i stedets åbne firehjulstrukne 
biler sammen med den lokalkendte guide, men vi 
skal bestemt ikke kun køre. Med jævne mellemrum 
står vi af og går nogle småture og udnytter, at vi 
ikke længere opholder os blandt store og 
potentielt farlige rovdyr. 

Vores guide vil især vise os og fortælle om 
plantelivet og nogle af de små dyrs fantastiske 
tilpasning til det tørre miljø. 

Kort efter solnedgang er det blevet tid til rejsens 
sidste fælles aftensmåltid, som serveres på 

lodgens terrasse med dejlig udsigt over klitterne.

Dag 13: Kalahari - Upington
Vores eventyrlige rejse er heldigvis ikke helt slut. 
Efter morgenmad går vi tur i klitterne omkring 
lodgen, endnu engang med lokal guide. Sammen 
er vi på udkig efter turens sidste spændende dyr 
og planter. Hvis vi er heldige, bliver vi desuden 
fulgt af en flok surikater, der lever i området og 
som er tilvænnet menneskers tilstedeværelse.

Midt formiddag kører vi på et par timer retur til 
Upington. Her får vi frokost på en dejlig restaurant 
(på egen regning) inden vi kører i lufthavnen, 
tager afsked med de dygtige folk i safaritrucken 
og flyver til Johannesburg, en tur på ca. to timer. 
Vi skifter til udenrigsterminalen, hvorfra der er 
afgang mod hjemlige himmelstrøg. På flyveturen 
serveres gratis måltider og drikkevarer.

Dag 14: Hjemkomst
Efter flyskifte undervejs er der ankomst til 
Danmark i løbet af dagen. 
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Fakta
Afrejsedato: 8. februar 2021

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt rejsen be-
stilles.  Der tages forbehold for ændring af tider og indkvarteringssteder. 

Det lokale personale i vores truck er engelsktalende. Rejsen gennemføres ved minimum 8 deltagere og 
max. 15 deltagere. 

Inkluderet:
• Flyrejse på økonomiklasse DK-Port Elizabeth/ 
   Upington-DK 
• Indkvartering i mobil teltcamp, hoteller og hytter 
   jf. program
• Halvpension (morgen- og aftensmad) samt 
   frokost dag 9-11
• Al kørsel i overlandtruck
• Entré i nationalparker
• Engelsktalende chauffør/guider der også er kok
• Dansk ekspertrejseleder og biolog; Jesper 
   Horsted
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter/Rejsegarantifond

Ikke inkluderet:
• Frokost dag 2-8 og dag 12-13 og aftensmad dag 
   13
• Drikkepenge (beregn ca. USD 130 pr. deltager)
• Drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, jf. programmet eller ikke er 
   omtalt 
• Vaccinationer
• Forsikringer  
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Rejseleder

Jesper Horsted
Jesper Horsted er uddannet biolog. Han har tidligere været direktør i Danmarks Akvarium og efterføl-
gende på Den Blå Planet, som han var idémanden bag. Han har en meget bred viden om dyr, og be-
stemt ikke kun dem der kan svømme, men i høj grad også om dem der kan krybe, gå og flyve. Denne 
viden, der også omfatter et indgående kendskab til naturen og miljøet generelt, gælder ikke mindst for 
mange af klodens eksotiske egne på oversøiske destinationer. Formidling af viden har således været et 
naturligt element gennem hele Jespers arbejdsliv og ligger dybt i hans DNA.

I mere end 35 år har naturrejser været Jespers store passion. Han har således besøgt 11 lande i det 
østlige og sydlige Afrika og har siden 1985 været på safari i sammenlagt 1½ år. Jesper har planlagt og 
været rejseleder på ca. 35 safarier i Afrika, samt omkring 20 ture til spændende naturlokaliteter i 13 
lande i Asien, Nordamerika og Sydamerika i yderligere 8 måneder. Dertil kommer en lang række private 
rejser til 25 europæiske lande, hvor der helt naturligt altid har været spændende naturlokaliteter og 
dyreliv med på programmet.

Jesper har især stor erfaring som rejseleder i Indien, Kenya, Tanzania, Botswana, Namibia, Sydafrika og 
Brasilien, der alle hører blandt hans absolutte favorit-destinationer, men han har også et godt kend-
skab til f.eks. Etiopien, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, USA og Den Arabiske Halvø. Det er derfor 
ikke overraskende, at hans eneste ”advarsel” mod at tage på spektakulære naturrejser er, at det er 
stærkt vanedannende, uanset om turen går til f.eks. den dyrerige savanne eller de smukke ørkener i 
Afrika, tigerens hjemegn i Indiens jungle eller til Brasiliens fuglerige regnskove og vådområder.
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Om vores safaritruck, campingpladser og bagage mm.

Turen køres i specialbyggede køretøjer, der er tilpasset de barske afrikanske forhold inde i 
nationalparkerne, hvor vejene er grusveje, der dog normalt er i god stand. Personalet på rejsen er 
uddannet til at kunne håndtere mindre havari problemer, der måtte opstå under vejs. Trucken er 
udstyret med 20 fremadvendte sæder med sikkerhedsseler, førstehjælpskasse og brandslukker, 
reservedele og ekstra dæk, et køleskab til drikkevarer, et fryseskab til madvarer, vandtank, kontakter 
til opladning af kameraer og telefoner m.m., kabinelys samt div. kort og bøger. Der er ikke aircondition i 
trucken, men de mange vinduer, der kan åbnes, sørger for en god ventilation.

Det engelsktalende personale består af to/tre professionelle, erfarne og afrikansk fødte personer, der 
alle er uddannet indenfor safaribranchen. Den ene også er kok, mens alle har førstehjælpskursus. 
Personalet sørger for, at lejren bliver slået op og taget ned. De står også for opvask og andet 
forefaldende arbejde i lejren foruden tilberedning af måltiderne. 

Måltiderne er nøje tilrettelagt ud fra ruten og nydes i det fri. Der serveres lækre og sunde måltider. 
Morgenmaden består af brød, toast, marmelade, yoghurt, te, kaffe, varm chokolade og mælk. 
Lejlighedsvis serveres æg, bacon, pølser og bønner. Frokosten er normalt en ”kold picnic” bestående af 
salat, koldt kød, ost og brød, der enten nydes på campingpladsen eller undervejs på ruten. 
Middagen består af kød (kogt eller grillet) og grøntsager. De fleste fødevarer er købt inden afrejse. Kød 
er vakuumpakket og fryseren benyttes bl.a. til dette. Der købes kun brød, frugt og grøntsager 
undervejs. Drikkevarer/vand er ikke inkluderet, men kan købes mange steder langs ruten til rimelige 
priser, og opbevares i køleskabet.

Overnatningerne foregår i et rummeligt 2-persons telt (2,4 x 2,4 x 1,9 meter). Teltet er udstyret med 
en feltseng med god madras, en lille hovedpude, sovepose og en sammenklappelig safaristol til hver. 
Toiletter og badeforhold på campingpladserne har alle fornødenheder så som varmt og koldt rindende 
vand, brusebad og alm. træk-og-slip toiletter.

Hver deltager må medbringe 1 stk. bagage på maksimalt 20 kg (også selv om der fremgår en højere 
vægtgrænse på flybilletten) samt 1 håndtaske og 1 kamerataske. Bagagen skal være i en blød taske. 
Overvægtsbagage eller store hårde kufferter kommer ikke med trucken.


