
UNIK TEMAREJSE MED DANSK REJSELEDER
Læserrejse i samarbejde med Nordjyske A/S  & 

SYDAFRIKAUNIK REJSEOPLEVELSE
SAMSON*TRAVEL er specialister i Syd-
afrika. Vi har i mere end 30 år samar-
bejdet med den danske turoperatør 
JENSEN SAFARIS i Pretoria.

Vi har med denne rejse forsøgt at lave 
en helt unik rejse med personlig ser-
vice fra start til slut, hvor gæsterne skal 
opleve den helt ultimative off-road  
safari og generelt et rejseprodukt, hvor 
næsten samtlige måltider af høj kvalitet 
er inkluderet i prisen. 

Det er med andre ord et arrangement 
uden overraskelser - ud over at det med 
garanti bliver endnu mere spændende 
og fantastisk end forventet!

 

KR.   24.975,-
Pr. person v/ 2 pers. i dobbeltværelse 

TILLÆG PR. PERSON
Enkeltværelse  ....................... kr. 3.820,- 
Afbestillingsforsikring  ..............kr. 500,- 

REJSEPLAN/FLYINFO
18. nov afg. AAL 06:00 - ank. AMS 07:25
18. nov afg. AMS 10:10 - ank. JNB 22:05
27. nov afg. Kruger 16:40 - ank. JNB 17:30
27. nov afg. JNB 23:59 - ank. AMS 10:15
28. nov afg. AMS 12:40 - ank. BLL 13:50
28. nov Bustransp. fra Billund til Aalborg

11 DAGE - INKL. FLY, OPHOLD, SAFARIPROGRAM...

Teknisk arrangør: 

11 DAGE / 9 NÆTTER 

INKLUDERET I PRISEN

• Flyrejse med KLM fra Aalborg via Amsterdam 
   til Johannesburg t/r (retur slutter flyrejsen i  
   Billund, herfra bustransp. til Aalborg)
• Flyrejse fra Kruger Mpumalanga Airport til  
   Johannesburg
• Alle p.t. kendte lufthavnsskatter og afgifter
• 9 hotelovernatninger i.h.t. program
• 9 morgenmad
• 8 frokost i.h.t. program
• 3-retters velkomstmiddag inkl. vine ad libitum
• 5 øvrige middage i.h.t. program
• Måltider på fly til og fra Sydafrika
• Alle nævnte transporter, udflugter og entréer,  
   inkl. fuldt safariprogram på Idube Game Logde
• Dansk rejseleder i Sydafrika 

Turen gennemføres ved min. 14 tilmeldte

      UNIK ’BIG 5’-OPLEVELSE

FREDERIKSHAVN  .  ODENSE        TLF. 98427800    samson@samson-travel.dk            www.samson-travel.dk



Ægte safarioplevelser
På denne tur bliver der ikke gået på kompro-
mis med kvaliteten. I Sabie Sands er dyrene 
lige udenfor døren, og det gør oplevelsen 
langt større og opholdet yderst bekvemt og 
luksuriøst. Idube er ”rigtig” BIG 5 Safari. På 
Idube findes leoparderne ikke blot afbilledet 
i brochuren, men bliver oplevet af gæsterne 
på ganske tæt hold. 

DAG 1 - Afrejse
Sen ankomst til Johannesburg OR Tambo International 
Airport, hvor gruppen mødes af Jensen Safaris 
personale, som sørger for transfer i tre minibusser 
til Jensen Safaris Guesthouse i Pretoria. Gæstehuset 
er beliggende midt i en subtropisk have i en hyggelig 
forstad, indrettet med himmelsenge i massivt ma- 
hogni og teaktræsgulve i alle suiter, som tillige har 
privat bruser og toilet. Efter ankomsten serveres 
en velkomstdrink og derefter går deltagerne i seng. 
Inkl. morgenmad, frokost og middag på flyrejsen.

DAG 2 - Byrundtur i Pretoria
Der bliver lejlighed til en god morgensøvn og en sen 
servering af morgenmaden i den røde stue bag poolen, 
hvor det vil være muligt at snuppe en morgendukkert 
forinden. Derefter præsenteres en sightseeing tur 
med afgang kl. 10:00 til Voortrekker Monument, som 
symboliserer en vigtig epoke i landets historie. 
Frokosten indtages på egen hånd i det nærliggende 
Brooklyn Mall Shopping Centre, hvorefter der præ-
senteres en rundtur i Pretoria med stop ved Union 
Buildings, Church Square og Paul Kruger House - den 
tidligere præsidentbolig. Herunder vil deltagerne få 
yderligere indblik i Sydafrikas spændende og farverige 
historie. Om aftenen serveres en 3-retters 5-stjernet 
middag inkl. vine ad libitum i The Manor House, hvor 
jagttrofæer fra hele verden og levende musik danner en 
hyggelig ramme om velkomstmiddagen. Overnatning 
Jensen Safaris Guesthouse. Inkl. morgenmad og 3 
retters middag med vine ad libitum.

DAG 3 - Heldagstur til Pilanesberg National Park
Denne dag starter rejsens første safari oplevelser, 
idet vi efter morgenmaden kører mod Pilanesberg 
National Park, beliggende ca. 1½ times kørsel fra 

hovedstaden. Her findes bl.a. verdens tredjestørste 
bestand af næsehorn og gæsterne vil opleve nogle af de 
dyrearter og biotoper som man ikke vil træffe på under 
safarien ved Krugerparken. Ved frokosttid serveres en 
medbragt picnic inkl. øl/vin/vand på udsigtspunktet 
”Fish Eagle view”, hvorefter vi fortsætter på safarien 
og til slut returnerer for en 2-retters middag og 
endnu en overnatning i Jensen Safaris Guesthouse.  
Inkl. morgenmad, picnic-frokost med vin/øl og 2-retters 
middag. 

DAG 4 - Horseback Safari & Lion Encounter
Denne dag rummer en mængde spændende oplevelser, 
idet vi skal besøge Horseback Africa og opleve vilde 
dyr på helt tæt hold. Der er heste til både drevne og 
helt uerfarne ryttere, men ønsker man ikke at deltage 
i denne aktivitet, eller har en fysik der forbyder det, 
så vil man i stedet blive kørt rundt på området. Efter 
indtagelsen af en frokost fortsætter oplevelserne med 
en gåtur rundt i bushen med unge løver til fods, og i det 
hele taget rummer denne tur så mange overraskelser 
at vi ikke vil afsløre dem alle. Til slut retur for en sidste 
overnatning og 3-retters middag i Jensen Safaris 
Guesthouse. Inkl. morgenmad, frokost og 3-retters 
middag. 

DAG 5 - mod Swaziland/Matenga Cultural Village
Straks efter morgenmaden forlader vi Pretoria og kører 
østpå i retning mod det lille kongedømme Swaziland. 
Her aflægges besøg i Matenga Cultural Village, hvor 
deltagerne ikke blot vil få et indblik i Swazi-folkets 
kultur og baggrund, men også se en flot optræden af 
de lokale stammedansere. Frokost indtages på stedet, 
og derefter går det igennem den smukke Ezulwini Valley 
mod det hyggelige Mountain Inn Hotel***/Foresters 
Arms Hotel*** ved fyrreskoven nær Mhlambanyatzi. 

Dette ophold vil deltagerne sent glemme – utroligt 
hyggeligt og de gæstfrie Swazi’er serverer en middag 
med ikke mindre end 5 retter om aftenen. Inkl. 
morgenmad, frokost og 5-retters middag.

DAG 6 - Drakensbjergene
Efter en overdådig ”Full English breakfast” går turen op 
igennem bjergene – et fantastisk landskab og til slut via 
Piggs Peak mod Ngonini Estate – en danskejet plantage, 
som tidligere blev drevet af United Plantations. Her 
vil deltagerne møde den lokale danske konsul Per 
Nøddeboe og få en rundvisning på farmen, som 
specialiserer sig i citrusfrugter og bananer. En frokost 
indtages på stedet, og derefter går turen videre nordpå 
til Jatinga Country Lodge, som er beliggende ved byen 
White River i Drakensbjergene. Middagen indtages 
individuelt i hotellets hyggelige restaurant. Inkl. 
morgenmad og frokost. 

DAG 7 - Blyde River Canyon
Efter morgenmaden er der afgang på et heldagstur til 
de fantastiske Blyde River Canyon, med stop ved Lisbon 
& Berlin Falls, udsigtspunktet God’s Window og frokost 
med øl/vin/vand ved Bourcke’s Luck Potholes – nogle 
utrolige formationer skabt af sammenløbet af Blyde 
og Treur floderne. Til slut et stop ved Three Rondawels 
med udsigt over Blyde River Canyon, hvorefter vi 
returnerer til Jatinga Country Lodge**** for en sidste 
overnatning og middag på egen hånd. Inkl. morgenmad 
og frokost med vin/øl/vand.

DAG 8 og 9 - Ultimativ safarioplevelse
De to sidste dage har vi afsat til den helt ultimative 
safarioplevelse på Idube Game Lodge i Sabie Sands 
Private Game Reserve. Den oplevelse adskiller sig 
væsentligt fra safarierne på de etablerede veje i 

selve Krugerparken, da safarierne kører off-road 
med højst 10 gæster på hver åben Landrover. Der er 
garanti for fantastiske safari oplevelser, og det fejler 
simpelthen aldrig - gæsterne på denne lodge ser 
de såkaldte BIG 5 (elefant/næsehorn/kafferbøffel/
løve/leopard) og ofte allerede på ankomstdagen.  

Vi nyder formiddagen på Jatinga Country Lodge og 
kører derefter direkte til Sabie Sands Private Game 
Reserve (som hænger sammen med Krugerparken 
uden nogen afhegning), hvor der serveres en sen 
frokost, efterfulgt af afgang på den første safari. Ved 
solnedgang gøres der holdt på et smukt udsigtspunkt, 
og der serveres traditionelle ”Sundowner drinks” (som 
gæster i forvejen bestiller fra baren), hvorefter bilerne 
fortsætter på ”Night Safari” med spotlights. Til slut 
indtages middagen omkring bålpladsen på lodgen.

Den følgende morgen er der tidlig morgenvækning, og 
efter en let servering er der afgang på morgensafari, 
som slutter midt på formiddagen med serveringen af 
en brunch. Derefter er der mulighed for at deltage i en 
”Walking Safari” til fods gennem bushen og efter et hvil 
gentager programmet sig fra den foregående dag. Inkl. 
morgenmad, frokost og middag. 

DAG 10 - Morgensafari og afrejse
Endnu en morgensafari efterfulgt af brunch, hvorefter 
der er transfer til Kruger Mpumalanga International 
Airport for returfly til Johannesburg og herfra videre til 
Amsterdam og Billund. Inkl. morgenmad/let frokost og 
middag på flyrejsen.

DAG 11 - Hjemkomst 
Ankomst i Billund lufthavn kl. 13.50. Herefter bustrans- 
port til Aalborg Lufthavn. Inkl. morgenmad på flyrejsen.

REJSEPLAN: 18. november - 28. november 2012


