DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN REJSEPLAN SUPPLERET TIL EN
FAMILIE PÅ 4 PERSONER PÅ GOLFFERIE I FEBRUAR MÅNED 2016.

REJSEPLAN XXXX & XXXX XXXXXXX
Rent a Car

Under opholdet i Sydafrika suppleres via JENSEN SAFARIS en lejevogn fra AVIS.
Har De under opholdet problemer eller spørgsmål omkring Deres lejevogn kan De
ringe til 0800 001 669 eller +27 11 923 4642/3750 døgnet rundt. Undlad venligst at
lade vognen fjerne eller reparere før dette er autoriseret af AVIS.

Ved henvendelse til AVIS Rent-a-Car skranken skal De aflevere den forudbetalte JENSEN SAFARIS VOUCHER, sammen med Deres førerbevis og kreditkort (alle gængse kort accepteres). Såfremt der er tale om en levering af lejevognen til et hotel eller en lodge, skal lejeren
være i besiddelse af såvel original som kopi af førerbevis, flybillet og pas. Kopier vil blive sammenlignet med originalerne og erholdt af AVIS.
Selve lejemålet med ”Premimum Cover” er dækket af voucheren, mens kreditkortet benyttes til den endelige afregning af benzinpåfyldning
efter endt leje og til dækning af ”contract fee” (p.t. R60) og i tilfælde af uheld tillige et håndteringsgebyr. Desuden trækkes på kreditkort evt.
bødeforlæg, samt vejtold fra brug af e-Tag samt evt. udgifter til levering og afhentning af Deres lejevogn, samt ”one-way fees” og ”cross border fees”. For nærmere detaljer henvises til vor prisliste for lejevogne og beskrivelsen på vor hjemmeside. Husk at der er venstrekørsel i
Sydafrika og at man derfor også kører venstre om i rundkørsler. Visse vejkryds er afmærkede som såkaldte 4-way stops, d.v.s. at det køretøj
som kommer først frem i krydset også har forkørselsret. Ellers er trafikreglerne ret så identiske med de danske. AVIS supplerer gerne landkort og detaljerede bykort. Bed venligst om dem, når De præsenterer Deres voucher. Bemærk venligst at kreditkort ikke kan anvendes til
betaling af vejtold, som afregnes på de fleste større motorveje i Sydafrika. Undgå at benytte frivillige hjælpere til læsning af bagage.
JENSEN SAFARIS GPS SERVICE
Vi udlåner Garmin nüvi 200W GPS system til vore gæster mod depositum R2.000. Ved tilbagelevering i ubeskadiget stand efter nærmere aftale
(enten per anbefalet brev ved afrejsen fra Sydafrika eller ved ankomsten til Danmark) refunderes R1.700 minus evt. portoudgifter. Dette udstyr er
programmeret med alle udflugtsmål og overnatningsfaciliteter på Deres rute, og vil også kunne anvendes til særlige sightseeing aktiviteter. Det tilrådes at anvende GPS'en trinvis på længere køreture, således at gæster undgår at instrumentet angiver en evt. mere direkte rute udenom de foreslåede udflugtsmål. Ved en sådan anvendelse kan GPS'en være et fremragende hjælpemiddel, især til kørsel i byområder.
DE HAR VALGT EN LEJEVOGN GRUPPE N – VW T5 Kombi eller lignende med servostyring, manuelt gear og luftkøling. En udmærket vogn for
højst otte voksne med normal bagage - dog højst 5 store kufferter, og helst af en blød type. De kan regne med at køre ca. 500 km. på en enkelt
optankning i en vogn som er velegnet til kørsel i nationalparker og naturområder.

VIGTIGE PRAKTISKE INFORMATIONER FOR INDREJSE I SYDAFRIKA
Det er vigtigt at alle gæster ved indrejsen er i besiddelse af pas med gyldighed min. 3 måneder efter hjemrejsen og
at der er to hele blanke sider i passet overfor hinanden til viseringer. Passet skal desuden være maskinlæsbart for
indrejse i Sydafrika.
Ved besøg i malariaområder som f.eks. Krugerparken, Sabie Sands, Zululand og Victoria Falls/Okavango/Bazarutto Island/Zanzibar,
anbefaler vi at gæster inden afrejsen fra Danmark får ordineret midlet Malarone (findes nu i en billigere generisk udgave), men derudover kræves eller anbefales ingen vaccinationer på rejser af en god standard. Gæster med kun kort tid i malaria områder i selve Sydafrika, kan overveje at beskytte sig med myggespray og lange ærmer om aftenen.
Visa, MasterCard, og Diners Club er udbredt i Sydafrika og kan anvendes til at hæve mindre kontantbeløb (i reglen R2.500/døgn). Ved
veksling af kontanter er det billigst at medbringe valuta i DKK, men det er naturligvis muligt at veksle enhver anerkendt vestlig valuta billigst ved BidVest Bank Bureau de Change, hvorimod det er særdeles tidkrævende og dyrt at veksle kontanter i traditionelle banker.
Bemærk at drikkepenge ikke er inkluderet på restauranter. Normalt giver man 10 pct. for god service, mens lodges vil rådgive gæster
omkring normal praksis for drikkepenge til rangers, trackers og almindeligt camp personale.

Fredag den 26. februar, 2016

Gæster går ved ankomsten til Johannesburg O.R. Tambo International Airport igennem paskontrollen og efter bagageudleveringen igennem tolden. Undlad at benytte uautoriserede portere (skal have orange uniformer og identifikation) og bemærk at det af sikkerhedshensyn frarådes at veksle penge eller hæve kontanter i lufthavnen. Selvom bagagen allerede fra
Kastrup er checket igennem til Port Elizabeth skal den samles op og manuelt tages gennem tolden, men allerede inden
ankomsthallen findes på venstre side check-in skranker for indenrigsforbindelser. Ved ankomsten til Port Elizabeth Airport
går gæster mod ”Car rentals” for udlevering af lejevogn som beskrevet herover og kører ad N2 South i retning mod Plettenberg Bay, men 10 km. på den anden side af denne by viser skilte mod Hunter’s Country House****** for check-in og 3
overnatninger i meget idylliske omgivelser.

Lørdag den 27. februar, 2016

Gæster indtager morgenmaden på Hunter’s Country House***** og kører ad N2 tilbage i retning mod Plettenberg Bay og
videre mod Keurbookstrand og følger skilte og GPS mod Goose Valley Country Club, hvor tee-off er bestilt til kl. 09:07. Til
slut returneres til Hunter’s Country House***** for endnu en overnatning.

Søndag den 28. februar, 2016

Denne dag har vi bekræftet tee-off kl. 09:20 på Plettenberg Bay Country Club - kør tilbage mod Plettenberg Bay og efter 8,5
km. på hovedvej N2 køres TH og efter 2,7 km. igen TH ad Piesang Valley Road.

Mandag den 29. februar, 2016

Gæster for Hunter’s Country House***** efter morgenmaden med bagagen og kører ad N2 i retning mod Knysna, hvor vi på
Knysna Golf Club har forudbestilt 1x4-ball kl. 09:30.

Efter afslutningen af golfen køres videre ad N2 Garden Route i retning mod George for indkvartering på Fancourt Hotel &
Country Club*****.

Tirsdag den 1. marts, 2016

Første golfdag på Fancourt***** er på Montagu banen, med tee-off kl. 09:10 og overnatning er bekræftet på Fancourt Hotel & Country Club*****. Under opholdet på Fancourt er der forudbetalt på alle tre baner - dog ikke for golf carts.

Onsdag den 2. marts, 2016

Den følgende dag er der tee-off kl. 11:15 på den berømte The Links på Fancourt***** med sidste overnatning på Fancourt
Hotel & Country Club*****. Da denne bane ikke tillader golf-carts er der kun bestilt 1x3-ball.

Torsdag den 3. marts, 2016

Den sidste golfdag på Fancourt***** er på Outeniqua banen kl. 11:30 og herefter igen indkvartering på Protea Hotel King
George i George.

Fredag den 4. marts, 2016

Gæster kører fra George ad N2 i retning mod Swellendam, og senere mod byen Hermanus ved Det Indiske Ocean. Her er
der 4 overnatninger på det fantastiske The Marine***** beliggende direkte ved oceanet.

Lørdag den 5. marts, 2016

Gæster kører fra Hermanus ad R43 mod Vermont og til slut TV på N2 og snart efter igen TV ad R44 mod Kleinmond, hvor
vi har bestilt tee-time på Arabella Country Club kl. 09:30. Såvel green-fees som golf-carts er forudbetalte. Om aftermiddagen foreslås en køretur videre langs kysten mod Pringle Bay og senere retur for endnu en overnatning på The Marine***** i
Hermanus

Søndag den 6. marts, 2016

Søndagen er fridag, men et godt udflugtsmål ville være et besøg ved Cape Agulhas, som er det sydligste punkt på det afrikanske kontinent - alternativt en frokosttur mod nærliggende Gaansbaai, hvor der er mulighed for at sejle ud på hajdyk (skal
forudbestilles. Overnatning igen The Marine*****.

Mandag den 7. marts, 2016

Mandag morgen er der tee-off på Hermanus Golf Club kl. 08:44, og til slut en sidste overnatning på The Hermanus*****.

Tirsdag den 8. marts, 2016

Gæster forlader The Hermanus for en heldagstur til vinlandet, med stop på vingårde (især anbefales Vergelegen ved Somerset West) og sightseeing/frokost i den historiske bymidte i universitetsbyen Stellenbosch. Eikendal Lodge, som er sidste overnatningssted på rejsen, er netop beliggende tæt på R44 mellem Stellenbosch og Somerset West (se specialkort).

Onsdag den 9. marts, 2016

Kleine Zalze er beliggende meget tæt på Eikendal Lodge er her er tee-off kl. 08:36.

Torsdag den 10. marts, 2016

Den følgende dag er der tee-off kl. 08:59 på det nærliggende Stellenbosch Golf Club, som er beliggende på hovedvejen
mellem Somerset West og Stellenbosch - altså meget tæt på Eikendal Lodge.

Fredag den 11. marts, 2016

Denne dag har vi fået tee-off kl. 08:52 på Paarl Golf Club / Boschenmeer. Kør mod Stellenbosch og videre i retning ad N1,
hvor der tages afkørsel tilbage mod Paarl, og herefter ved hjælp af GPS til klubben. Overnatning igen Eikendal Lodge.

Lørdag den 12. marts, 2016

Benyt samme rute som dagen før, men denne gang sættes GPS mod Pearl Valley Golf Club for tee-off kl. 12:10. Derfor
kunne det være en god idé på vejen dertil at køre over Hellshoogte Pass mod Franchhoek for et let måltid inden den sidste
tur mod golfbanen. Sidste overnatning på Eikendal Lodge.

Søndag den 13. marts, 2016
Tid til et besøg med frokost i den historiske bymidte i Stellenbosch før turen senest kl. 13:30 går retur mod Cape Town International Airport for aflevering af lejevogn til AVIS/Budget og check-in af bagagen hele vejen til København Kastrup.

SATURDAY
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09:07 Goose Valley Country Club

1x4 ball + 2xgolf carts

SUNDAY

FEBRUARY

28

09:20 Plettenberg Bay Golf Club

1x4 ball + 2xgolf carts

MONDAY

FEBRUARY

29

09:30 Knysna Golf Club

1x4 ball + 2xgolf carts

TUESDAY

MARCH

1

09:10 Montagu / Fancourt

1x4 ball + 2xgolf carts

WEDNESDAY

MARCH

2

11:15 The Links / Fancourt

1x3 ball

THURSDAY

MARCH

3

11:30 Outeniqua / Fancourt

1x4 ball + 2xgolf carts

SATURDAY

MARCH

5

09:30 Arabella Golf Club

1x4 ball + 2xgolf carts

MONDAY

MARCH

7

08:44 Hermanus Golf Club

1x4 ball + 2xgolf carts

WEDNESDAY

MARCH

9

08:36 De Zalze Country Club

1x4 ball + 2xgolf carts

THURSDAY

MARCH

10

08:59 Stellenbosch Golf Club

1x4 ball + 2xgolf carts

FRIDAY

MARCH

11

08:52 Paarl Country Club/Boschenmeer

1x4 ball + 2xgolf carts

SATURDAY

MARCH

12

12:10 Pearl Valley Country Club

1x4 ball + 2xgolf carts

25/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
13/03/2016
13/03/2016
14/03/2016

LH831
LH572
SA417
LH9541
LH573
LH824

COPENHAGEN KASTRUP
FRANKFURT A.M.
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
CAPE TOWN INT. AIRPORT
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
FRANKFURT A.M.

18:45
21:55
12:25
16:10
19:40
08:15

FRANKFURT A.M.
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
PORT ELIZABETH AIRPORT
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
FRANKFURT A.M.
COPENHAGEN KASTRUP

20:15
09:40
14:00
18:05
05:25
09:40

OK
OK
OK
OK
OK
OK

VI ØNSKER DEM EN BEHAGELIG REJ
REJSE!

