PROGRAM: 5* SAFARI I SEBATANA LODGE I
SØR-AFRIKA
7 frokoster, 7 lunsjer, 1 nistepakke og 7 middager inkludert

Dag 1

Fly til Johannesburg
Vi flyr med Lufthansa fra Oslo til Johannesburg. Avreise Oslo Lufthavn tidlig kveld med
flybytte i Frankfurt hvor det blir nattfly videre til Sør-Afrika.

Dag 2

Ankomst Johannesburg
Lunsj, middag
Flyet lander om morgenen i Johannesburg. Etter passkontroll og henting av bagasje ønskes
vi velkommen av den engelsktalende representanten fra Sebatana Rhino Lodge. Bussturen til
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lodgen tar ca. 3,5 timer, så nå er det gode muligheter for å bli bedre kjent med hverandre.
Vel framme har du litt tid til å gjøre deg kjent på lodgen. Kanskje vil du prøve
svømmebassenget?
Om kvelden serveres en velkomstdrink, og du får en presentasjon av overnattingsstedet,
omgivelsene og hvordan man skal oppføre seg i bushen. Etterpå blir middagen servert i
restauranten.

Dag 3

Fotosafari fra observasjonsdekk, villmarkstur og besøk på museum
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost vil guiden vår fortelle litt om villmarkens dyr, fugler og planter som du kan
oppleve den kommende uken. Guiden kommer også til å snakke om historien til området og
landskapet omkring Sebatana Private Reserve. Deretter setter vi kursen mot zoologisk
museum for å lære mer.
Gjør klar kameraet, for etter lunsj skal vi ut på vår første fotosafaritur! Vi reiser i åpen
safarijeep for å få den beste utsikten og optimale fotomuligheter mens vi er på tur.

Dag 4

Fridag eller ekstrautflukt
Frokost, lunsj, middag
TIPS: Kjøp tilvalgsutflukter på stedet. Denne dagen kan du oppleve Big Five utflukt eller
Nattsafari med middag under stjernene på kvelden. Les mer om ekstrautflukter lengre ned i
programmet.

Dag 5

Guidet vandring i bushen og fotosafari
Frokost, lunsj, middag
Tidlig denne morgenen venter en vandretur med erfaren naturguide som informerer om
Waterbergen, den imponerende faunaen sør for ekvator og den omkringliggende naturen.
Samtidig får du et innblikk i dyrenes habitater – en innsikt som blir ekstra spennende etter
hvert som du lærer mer om antilopenes levesett. Vi vandrer fra lodgen gjennom
hovedportene og ut i den ville bushen.
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På ettermiddagen blir det en ny fotosafari, og vår guide tar deg med til Christina’s Wallow.
Deler av turen går til fots, slik at vi påvirker dyrelivet så lite som mulig. Christina’s Wallow er
et gjemmested der du har utsikt over et vannhull som tiltrekker seg mange ulike dyrearter,
som kattedyr, sjiraffer, antiloper og gnuer. Pass på å ha kamera klart – her er du nesten
garantert å få se afrikanske villdyr. Etter cirka 45 minutter er det på tide å forlate Christina’s
Wallow og fortsette safarituren i jeepen før vi drar tilbake til lodgen.
TIPS: Kjøp gjerne billett til flere utflukter i området. Denne dagen kan du oppleve Afrikansk
aften med middag og vin om kvelden. Les mer om ekstrautflukter lengre ned i programmet.

Dag 6

Fridag eller ekstrautflukt
Frokost, lunsj, middag
TIPS: Kjøp gjerne tilvalgutflukter på stedet. Denne dagen kan du oppleve Pilanesberg
National Park ”Big Five”, som er en halvdagstur. Les mer om ekstrautflukter lengre ned i
programmet

Dag 7

Fotosafari med champagnebrunsj
Frokost, lunsj, middag
Rett etter soloppgang forlater vi lodgen og begynner dagens safaritur i det egne reservatet.
Den beste tiden for å se de ville dyrene på nært hold er i de tidlige morgentimene.
Antilopene vandrer over store områder for å finne den beste spiseplassen, men også for å
finne den beste beskyttelsen mot leoparder, hyener og andre rovdyr. Vi kjører i åpne
safarijeeper for å få best mulig utsikt og optimale fotomuligheter.
Litt senere på morgenen, når sulten smyger seg på, avslutter vi safarituren i paviljongen på
Kudo Rock. Her blir det servert en delikat, tradisjonell champagnebrunsj med fantastisk
utsikt over den afrikanske bushen. Etter brunsjen vender vi tilbake til lodgen, der du har
mulighet til en dukkert i svømmebassenget, koble av og reflektere over reisens mange
inntrykk.

Dag 8

Fotosafari med Sunset Rock
Frokost, lunsj, middag

Programmet sist oppdatert 28. november 2022, 15:04
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/safari-sebatana-lodge/

Om ettermiddagen venter en siste, fantastisk fotosafaritur som avsluttes ved Sunset Rock.
Dette er en opplevelse flere tidligere gjester beskriver som et av de absolutte
høydepunktene på reisen. Her nyter vi et glass boblende champagne, mens solen sakte går
ned over Waterberg-fjellene i en kaskade av røde og oransje fargenyanser. Nyt stunden,
dette blir bokstavelig talt et gyllent minne å ta med seg videre.
TIPS: Kjøp gjerne billett på stedet til flere utflukter. Denne dagen kan du oppleve
Halvdagssafari ”Big Five” på formiddagen. Les mer om ekstrautflukter lengre ned i
programmet.

Dag 9

Johannesburg, Soweto og hjemreise
Frokost, nistepakke
Etter frokost er det på tide å si farvel til Sebatana Private Reserve for denne gang.
Vi reiser til Johannesburg og gjør et stopp på Apartheid Museum, som ble grunnlagt i 2001.
Museet gir oss innsikt i hvordan den svarte befolkningen levde under de ufattelige
forholdene fra 1948 til 1994, da apartheid ble avskaffet. Om ettermiddagen forlater vi
museet, men vi skal likevel lære mer om apartheids historie. Hvis mulig på grunn av sikkerhet
stopper vi ved South Western Townships, bedre kjent som Soweto, som ligger cirka 15
kilometer fra Johannesburg. Det en gang så beryktede Soweto er kun 63 kvadratkilometer
stort og har en befolkning på cirka fire millioner mennesker. Opprinnelig var Soweto ment å
være et bosted for gruvearbeidere, men i 1923 ble det, som en del av en økende "Urban
Areas Act", omgjort til en ghetto for Johannesburgs svarte befolkning.
Opp gjennom årene, og særlig under apartheidtiden, har Soweto vært sentrum for mange
opptøyer og voldsomme historiske hendelser. Det siste tiåret har området gjennomgått en
betydelig forvandling og er i dag et mye bedre samfunn, med skoler, universiteter, idrettslag
og sykehus.
I løpet av dagens tur gjør vi et stopp ved den berømte Hector Pietersen Memorial, med
mulighet til å kjøpe suvenirer på det lokale markedet. Transfer videre til flyplassen for
hjemreise. Flyet har avgang om kvelden.
Vær oppmerksom på at programmet for denne dagen kan bli justert, avhengig av
sikkerhetsmessige forhold, trafikk, vær og avgangstidspunkt for flyturen hjem.

Dag 10

Hjemkomst
Vi mellomlander i Frankfurt før vi ankommer Oslo om morgenen.
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