
10 dages luksus safari i Sydafrika med
Store Verden

 

 Malaria-fri luksus safari på det 5-stjernede Matswani Lion

Lodge. 

Afrejse hver onsdag hele året rundt 
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Dag 1 - Afrejse fra Danmark 

10 dage: Luksus safari til Sydafrika på det 5-stjernede Matswani
Lion Lodge. Tag med os til dette fantastiske land hvor vi med et
ophold på Matswani Lion Lodge vil give jer nogen fantastiske og
unikke dyreoplevelser på tætteste hold samtidigt med at i vil få
et dybere kendskab til landets mangfoldige kultur og utrolige
historie.

 
 
 

Afrejse sidst på eftermiddagen fra Kastrup eller Billund til Johannesburg.
Bagagen bliver tjekket direkte igennem til Johannesburg.
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Dag 2: Jacarandabyen Pretoria,
Voortrekker Monumentet & Matswani

Lion Lodge
 

Ankomst i Johannesburg lufthavn. 
I lufthavnen vil Store Verdens rejseleder byde velkommen og derefter kører vi
på byrundtur i hovedstaden Pretoria. Pretoria er omgivet af bjerge som giver et
subtropisk klima. Dette giver ideelle levevilkår for Jacaranda træet der blev
importeret fra Sydamerika for mere end 100 år siden. I dag er der mere end
70.000 af disse træer i byen og de udgør et prægtigt syn i det afrikanske forår
når de springer ud og indhyller byen i et lilla og velduftende hav af blomster.
Dette smukke syn kan opleves fra slutningen af september til medio november
hvert år.

Vi kører jer en tur med rundt i byen og gør stop ved Voortrekker Monumentet,
en af Sydafrikas allerstørste attraktioner. Det imponerende monument er skabt
som en hyldest til de cirka 14.000 pionerer (Voortrekkere) der i årene 1835-1854
begav sig ud på den store nybyggervandring fra Cape Town til Pretoria.

Ankomst på Matswani om eftermiddagen hvor der er mulighed for at blive
direkte indkvarteret og gøre sig familiær med omgivelserne og måske tage en
forfriskende dukkert i poolen.

Tidlig aften vil vores værter på Matswani servere en forfriskende cocktail og
efterfølgende fortælle lidt mere om det kommende ophold og praktiske
informationer i og omkring lodgen.

Efter denne velkomst reception og briefing vil der blive serveret aftensmad i
den fantastiske restaurant.

 

POST@STOREVERDEN.DK
+45 70 10 03 02



SALLINGSUNDVEJ 10,1
6715 ESBJERG N

Dag 3: Vores første fotosafari
 

Vi starter dagen med morgenmad på lodgen. Efter morgenmaden vil Store
Verdens rejseleder give dig et indblik i, hvilke dyre-, fugle- og plantearter vi vil
møde i den næste uges tid. Han vil ligeledes fortælle om områdets historie og
den natur, der omgiver Matswani reservatet.

Efter frokosten skal vi på fotosafari i en af vores åbne safaribiler. Vores lokale
tracker vil prøve at finde så mange forskellige dyrearter som muligt og bringe
os i den bedst mulige position. På turen rundt i reservatet forventer vi at møde
mange forskellige dyrearter.

Fotosafarien vil give lejlighed til at nyde de mange specielle øjeblikke som man
får når man befinder sig i så storslået og mangfoldig natur.

Om aftenen er der dækket op til en kulinarisk oplevelse, hvor der også bliver
mulighed for at dele dagens mange indtryk og oplevelser.
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Dag 4: Big-5 fotosafari og Natsafari
 

Denne safari tur er for mange en af højdepunkterne på turen. Matswani er i
dag et af de største og bedste privatreservater i hele Sydafrika og vi råder
over mere end 40.000 hektar med den smukkeste natur og alle de dyr man
forventer og håber at opleve på en safari i Sydafrika. Her midt i en natur der er
så unik at den i dag er en af kun få UNESCO beskyttede områder i verden, vil vi
kunne finde mere end 50 forskellige pattedyr inklusiv de berømte Big 5, løve,
elefant, leopard, næsehorn og bøffel.

Natsafari:

Vil du have den ultimative safarioplevelse med hjem i kufferten, må du ikke
snyde dig selv for Store Verdens natsafari. Her kører vi rundt med en stor
spotlight og oplever bushen og dyrene på en helt anden, men absolut ikke
mindre fascinerende måde.
Natsafarien er ikke inkluderet i rejsens pris.
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Dag 5: Matswani trekkingtur 
& Tribal Evening

 

Vi starter vores trekking ind i bushen lige efter morgenmaden.
Undervejs fortæller den erfarne rejseleder om den imponerende fauna syd for
ækvator og om den særprægede natur, der kendetegner Waterberg bjergene.
Samtidig får du et indblik i dyrenes yngle- og spisepladser; et indblik, der er
med til at tegne et spændende billede af ikke mindst antilopernes adfærd.

Tribal Evening:
 
Om aftenen er der mulighed for at komme med til vores Tribal Evening
arrangement. Denne aften er et fantastisk indblik i den afrikanske stamme
kultur og levevis før og nu.
Tribal Evening er ikke inkluderet i rejsens pris.
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Dag 6: Pilanesberg Nationalpark
 

Dagen er din egen. Du kan med andre ord vælge at slappe af og bare nyde de
skønne omgivelser på Matswani Lion Lodge.

Pilanesberg Nationalpark:

Du kan også vælge at tage med på Store Verdens heldagstur til Sydafrikas
tredjestørste Nationalpark, Pilanesberg. En fantastisk tur, der ud over maleriske
naturscenerier også giver dig chancen for at opleve mere end 300 fuglearter
og masser af vilde dyr – ikke mindst ”The Big Five”: Elefant, næsehorn, bøffel,
løve og leopard.

Turen til Pilanesberg Nationalpark er ikke inkluderet i rejsens pris.
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Dag 7: Champagnebrunch, fotosafari &
Christina's Wallow

 Umiddelbart efter solopgang forlader vi lodgen og starter vores fotosafari. På
dette tidspunkt er der nemlig størst mulighed for at se dyrene på ganske tæt
hold. Antiloperne bevæger sig meget rundt for at finde den bedste plads at
græsse på, men også for at finde den bedste beskyttelse imod leoparder,
hyæner, lynx’er og andre rovdyr.

Vi kører rundt i en åben safaribil, hvilket giver det bedste udsyn og de bedste
billeder. Hen på formiddagen, når sulten begynder at nærme sig, stopper vi
vores safarirejse ved Leopard Rock. Her bydes på en dejlig traditionel og
overdådig afrikansk champagnebrunch med en fantastisk udsigt over den
afrikanske bush.

Efter brunchen tager vi hjem til lodgen, hvor der vil være mulighed for at slappe
af og nyde de mange naturindtryk, som vi har fået i løbet af morgenstunden.

Christina's Wallow:
Midt på eftermiddagen samler en af safaribilerne os op og kører os ud til
Christina’s Wallow. Eller rettere, det meste af vejen. For at forstyrre dyrene
mindst muligt, klarer vi nemlig det sidste stykke til fods. Christina’s Wallow er et
skjul, hvor der fra den særlige fotoåbning er direkte udsigt til et vandhul, der
benyttes som drikkested af en lang række forskellige dyr, fx marekat, giraf,
impala og gnu. Afslutningsvis kører vi videre på endnu en fotosafari, inden
solen går ned. 
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Dag 8: Big 5 fotosafari og solnedgang
over Sunset Rock

 
Efter morgenmaden er der mulighed for lidt afslapning på lodgen eller endnu
en fantastisk spændende Big 5 safari. Mangler der at blive krydset et dyr eller
to af på listen efter en fantastisk uge på Matswani så vil vores guider på denne
tur målrettet gå efter at vi denne dag får de sidste og måske største oplevelser
med.

Udover the Big 5 og alle de andre kendte afrikanske dyr er der i området også
mulighed for at opleve så sjældne og usædvanlige dyr som den brune hyæne,
skældyr, jordulv, gepard og mere end 300 forskellige fuglearter.

Denne tur er ikke inkluderet i rejsens pris.
 
Midt på eftermiddagen starter vi ud på endnu en fantastisk fotosafari. Og som
det, der af mange af vore gæster gennem årene er blevet fremhævet som et
af rejsens absolutte højdepunkter, slutter vi dagens safari ved Sunset Rock. Her
nyder vi et glas boblende champagne, mens solen langsomt går ned over
Waterberg bjergene i en sand kaskade af røde og orange farver.

Lige her midt i den storslåede afrikanske natur, lige i disse minutter af uendelig
skønhed vil du føle tiden stå stille – og ønske at den aldrig ville gå i gang igen.
Det her er ganske enkelt selve indbegrebet af overvældende lykke. På
afrikansk.

Efter solnedgang kører vi tilbage til lodgen hvor vores dygtige kokke står klar
med endnu et festmåltid
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Dag 9: Apartheid Museum & Soweto
 

Efter morgenmaden og en sidste dukkert i poolen, er tiden inde til et af turens
sværeste øjeblikke, afskeden med Matswani.

Mens personalet vinker farvel (og forhåbentlig på gensyn), sætter vi kursen mod
Johannesburg, hvor der for alvor vil blive rykket i dit følelsesregister. Vi besøger
nemlig Apartheid Museum, indviet i 2001 og verdens første af sin slags. Museet
giver et følelsesladet indblik i, hvordan sorte sydafrikanere i perioden fra 1948
til den endegyldige ophævelse af apartheid i 1994 levede en umenneskelig
tilværelse.

Efter Apartheid museet slutter historien om apartheid-tidens stramme lænker
ikke. Næste destination er nemlig South Western Townships – bedre kendt som
Soweto. Placeret omkring 15 km fra centrum dækker denne på en gang
berømte og berygtede bydel et areal på bare 63 km2, hvilket nogenlunde
svarer til en mindre jysk købstad. Den sammenligning passer til gengæld ikke på
indbyggertallet; det estimeres nemlig, at der i dag bor over 4 millioner
mennesker i Soweto. Oprindeligt var bydelen kun et midlertidigt opholdssted
for minearbejderne, men i 1923 blev den som led i den berygtede ”Urban Areas
Act” omdannet til ghetto for den sorte befolkning i Johannesburg.

Afslutningsvis sættes I af i lufthavnen og flyver hjem.
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Dag 10: Hjemkomst
 

Ankomst til Danmark.
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Ekstra udflugt
 

Tribal Evening

Denne aften bliver vi inviteret til at opleve Tswana kulturens historiske rødder.
Limpopo-provinsens overvejende lokalbefolkning har en utrolig rig og
spændende kulturhistorie, og denne aften inviteres I indenfor til et helt særligt
indblik i fortidens levemåde og de traditioner som er videreført til nutidens
moderne Sydafrika.
Vi får et indblik i, hvordan sothoerne har levet, men også hvordan mange
stadig lever, deres traditioner og skikke. Desuden inviterer vores kokke os til at
smage den fantastiske lokale kogekunst og drikkevarer, som fortsat er den
primære ernæring for de fleste borgere.
Tswanaerne udtrykker sig ofte igennem sang og dans, og vi har denne aften
arrangeret 20-30 børn og unge fra lokalområdet som kommer og underholder
os med deres dans og gamle traditioner, som de den dag i dag stadig holder
stolt fast i på trods af imperialisternes forsøg på at »omvende« dem. De unge
mennesker der kommer og underholder, tilhører en lokal dansetrup, som aktivt
arbejder på at sprede kendskabet til den lokale kulturhistorie og dermed
bevare traditionerne og sikre at den næste generation ikke glemmer deres
baggrund.
Da arbejdsløsheden i Sydafrika i flere områder er på mere end 50% er det
meget svært især for unge mennesker at finde job og derfor er det en
kærkommen mulighed for at støtte disse børn og give dem en bedre mulighed
for at klare sig i deres videre færden. Vi donerer derfor denne aftens indtægt
ubeskåret til disse unge.
Denne tur er ikke inkluderet i udflugtsprogrammet og bestilles direkte på
Matswani Lion Lodge.
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Big 5

Det er muligt at deltage i en tur der går til et af verdens bedste Big 5
reservater på størrelse med Bornholm, hvor man, udover Big 5 oplevelse, får
mulighed for at stifte bekendtskab med de unikke og lokale dyrearter.

The Big 5 og alle de andre kendte afrikanske dyr er der i området, men også
mulighed for at opleve så sjældne og usædvanlige dyr som den brune hyæne,
skældyr, jordulv, gepard, afrikanske vildhunde og mere end 300 forskellige
fuglearter.

Desuden er der her tale om en at de absolut smukkeste naturoplevelser som
afrika kan byde på. Store åbne plateauer ideelle for savannedyrene,
bjergområder fyldt med klipspringere og kuduer, og tæt Bushveld hvor de mere
sky dyr finder tryghed i den tætte beplantning.

 

Ekstra udflugt
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Pilanesberg Nationalpark

Pilanesberg Nationalpark er Sydafrikas tredjestørste og ligger tre timers kørsel
fra Matswani Lion Lodge.
Og vel at mærke tre timer, hvor vi kører langs Waterberg bjergene og på det
meste af turen har førsteparket til at nyde de maleriske bjergformationer,
naturen har dannet gennem årtusinder. Formationer, der strækker sig mere end
600 km gennem Sydafrika.
Nationalparken dækker et areal på ca. 55.000 hektar, og den er bygget op af
mange jordlodder, der gennem tiden har vokset sig større og større. Efter
ankomsten til parken sidder vi op i de åbne safaribiler, og bliver kørt ud i det
kæmpemæssige område, mens vores professionelle guide fortæller om dyrene
og faunaen.
Alle safaribiler i Nationalparken er konstant i radiokontakt med hinanden. På
den måde får vi straks besked, hvis en af de andre biler for eksempel ser en
flok elefanter. Der er hermed endnu større sandsynlighed for, at du på denne
tur får nogle af de helt store naturoplevelser.
Pilanesberg Nationalpark er et smukt område; et vulkansk landskab med
imponerende bjergformationer og åbne sletter, der blandt andet huser en lang
række antilopearter og en af verdens største bestande af hvide næsehorn.
Samtidig byder Pilanesberg selvfølgelig på ”The Big Five” – løver, elefanter,
bøfler, næsehorn og leoparder – foruden giraffer, flodheste, geparder, over
300 slags fugle og meget meget mere.
Vores egne danske rejseledere vil naturligvis deltage på turen og sørge for at
videregive alle de spændende oplysninger og informationer.
Turen til Pilanesberg nationalpark er ikke inkluderet i udflugtsprogrammet, men
bestilles på Matswani Lion Lodge.

 

Ekstra udflugt
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Natsafari

Når mørket begynder at falde på, og solen går ned over den afrikanske bush,
tager vi af sted fra Matswani Lion Lodge.

Det er storslået at opleve, hvordan bushen forandrer sig, og en ny dyre verden
vågner op. Natsafari foregår i åben safari bil med en kraftig projektør. Vi skal
have alle sanser åbne og i særdeleshed øjne og ører. Lige pludselig opfanger
lyskeglen et sæt øjne, som skinner i mørket. Det er en meget intens oplevelse,
som man ikke må gå glip af.
Vores guide vil undervejs hviske forskellige informationer til os om de dyr vi
støder på i nattens mulm og mørke. På natsafari kan vi være heldige at se dyr,
som ikke er fremme om dagen såsom leopard, caracal (los), bush baby,
porcupine (hulepindsvin) og antbear (myresluger). Stilheden, som kendetegner
natten i Afrika, kan virke lidt uhyggelig, og lige pludselig kan det lyde som om,
bushen begynde »at græde«. Sådanne enorme sanseindtryk kendetegner en
natsafari.
Undervejs gør vi holdt ved “Flintstone Cave”, hvor lyset af et buldrende bål vil
tage i mod os. Her vil kokken have gjort klar med opdækkede borde og
middagen vil være lige på trapperne. At sidde midt i mørket med levende lys
buldrende omkring os, med en dejlig middag og et glas rødvin, er virkelig en
oplevelse i særklasse. Efter denne pause, vil alle batterierne være genopladet,
og turen igennem bushen kan fortsætte. Denne specielle oplevelse bør ikke
undlades.
Natsafari fuldender den totale safarioplevelse.
Denne tur er ikke inkluderet i udflugtsprogrammet og bestilles på Matswani
Lion Lodge.
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Luksus Bungalow (Inkl.)

Alle gæster bor i egne individuelle bungalows. Der findes 6 luksus bungalows.
Matswanis luksus bungalows har soveværelse, badeværelse med bad, douche
og toilet samt balkon. 
En af de i alt 6 luksus bungalows er i to etager med ekstra soverum på 1. sal,
som er velegnet til børn.

Fakta:

• Balkon ud til floden
• Eget bad, douche og toilet
• Hårtørrer
• Kaffe/te faciliteter
• Aircondition
• Safety box
• Ca. 36 m2
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Luksus Suite Bungalow (tilkøb)

Matswani Lion Lodge har nu 6 luksus suiter. Matswanis luksus suiter har
soveværelse, badeværelse med bad, toilet og douche, samt balkon. I forhold til
de almindelige bungalows er suiterne mere rummelige, med minibar, større
badeværelse og mere luksuriøs indretning. I alle suiter kan der reddes op til en
ekstra person.

Fakta:

• Balkon ud til floden
• Eget bad, douche og toilet
• Hårtørrer
• Kaffe/te faciliteter
• Aircondition
• Safety box
• Minibar
• Eksklusiv indretning bl.a. med lokal brugskunst
• Mere plads, 55-60 m2
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Segosi Suite Bungalow (tilkøb)

Segosi, som betyder royal på lokalsproget, er de to seneste tilføjelser og
samtidigt de to største og mest luksuriøse af vores suiter i Sydafrika.

Fakta:

• Balkon ud til floden
• Eget bad, douche og toilet
• Hårtørrer
• Kaffe/te faciliteter
• Aircondition
• Safety box
• Minibar
• Eksklusiv indretning bl.a. med lokal brugskunst
• Mere plads, ca. 84 m2
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