Tag hele familien med på safari i Sydafrika
Rejsebureauet Store Verden’s unikke koncept gør det muligt for mange familier at opleve et sydafrikansk
safarieventyr i det UNESCO-beskyttede Matswani-reservat.
AFRIKA. Det enorme kontinent har en ganske særlig dragende kraft og eventyr over sig i en verden, hvor
der ikke længere er hvide pletter på landkortet - og som lokker stadig flere af de i forvejen berejste
danskere til sig for at opleve en helt anderledes vild natur og kulturer, der ligger langt fra den danske
hverdag.
Det er i stigende grad blevet populært blandt familier. Særligt generationsrejser er i vækst - som omfatter
tre generationer, der på safarirejser til det mytiske kontinent kan få helt unikke oplevelser sammen. Det er
andre priser end charterture til Sydeuropa, men rejsebureauet Store Verden har et enkelt unikt koncept,
der bringer den eksotiske safari inden for manges økonomiske rækkevidde.
Som udgangspunkt tilbydes en 10 dages luksus safari med afrejse hver tirsdag hele året rundt, og det enkle
koncept giver muligheden for at holde prisen pr. person nede på priser fra 14.000 kr. pr. voksen og 10.000
pr. barn. Og det omfatter udover både fly og fuld pension også indkvartering på det 5-stjernede Matswani
Lion Lodge i luksuriøse bungalows i det malariafrie område - og ikke mindst safariudflugterne, guidede
vandreture og besøg i både Pretoria og Johannesburg.
Oplev naturen tæt på
Matswani er et af de største og bedste privatreservater i Sydafrika med den smukkeste natur og det rigeste
dyreliv, man kan ønske sig på en safari. Naturen er så unik, at området er et af de få UNESCO-beskyttede
områder i verden. Her kan man fra de åbne safaribiler støde på mere end 50 forskellige pattedyr - herunder
the Big 5 - løve, elefant, leopard, næsehorn og bøffel.
For de særligt eventyrlystne kan det tilvælges forskellige udflugter - fx kan man opleve den helt særlige
stemning på en natsafari. Og hvis man er frisk på en lidt længere køretur, så er det helt oplagt at tage med
på turen til Pilanesberg Nationalpark. Parken er den tredjestørste i Sydafrika og også et sandt
overflødighedshorn af de mange forskellige dyr, der lever i Sydafrika.
Besøg i Pretoria og Johannesburg
Det handler ikke kun om natur men også kultur. En fast del af programmet er et besøg i Pretoria, Sydafrikas
hovedstad, som er omgivet af bjerge, der giver et subtropisk klima. Også Johannesburg aflægges en guidet
rundtur - en by med en utrolig historie, hvor der bl.a. aflægges et besøg på Apartheid Museum. En
følelsesladet oplevelse og et indblik i, hvordan sorte sydafrikanere i perioden fra 1948 til den endegyldige
ophævelse af apartheid i 1994 levede en umenneskelig tilværelse.
Et andet stop er South Western Townships - bedre kendt som Soweto - som også sætter den trygge danske
hverdag i relief. Denne bydel kun 15 km fra centrum dækker et areal på 63 km2 men bebos af ikke mindre
end fire mio. mennesker. Til sammenligning bor der 293.000 mennesker i Aarhus på 91 km2. Derefter går
turen videre ind til centrum af Johannesburg, som er den altdominerende økonomiske pulsåre i Sydafrika.
Mange kombinationsmuligheder
Basisrejsen er en 10 dages tur, men der er mange muligheder for at kombinere det med andre
destinationer og øge turens længde.

14 dages tur, som starter ud med fire dage til fri disposition i Dubai, før rejsen går til safarituren i Matswani.
15 dages tur, som starter ud med safarirejsen og slutter med fire dage i Cape Town, der bl.a. giver mulighed
for at besøge vingårde i området - eller andre storslåede naturoplevelser med meget store chancer for at se
hvaler og delfiner.
13 dages tur, hvor der udover safarituren også er inkluderet tre dages ophold i området tæt ved Victoria
Falls, hvor man kan besøge de fantastiske vandfald, over 1,7 km i bredden og 100 meter i højden.
16 dages tur, som efter safarituren i Matswani slutter af med et ophold på tropeøen Mauritius, som er et
paradis med hvide sandstrande, azurblåt hav og enestående muligheder for dykning og sejlads - og
daseferie.
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