
Tilläggsresa Big Five Safari
Upplev spännande Big Five Safari i det ultimata safariområdet, Kruger nationalpark 
i Sydafrika. Safarin upplevs som bäst i öppna safarifordon och vi är i sällskap av en 
erfaren nationalparksguide. Parken är en av jordens största och andas en spännande 
historia. Här finns inga mindre än 160 olika däggdjursarter! Vi besöker även Blyde 
River Canyon, som med sina fina utsiktsplatser fått namnet Panoramarutten. 

Dag 1  Johannesburg         
Övernattning på hotell nära flygplatsen i Johannesburg innan avresa.
Hotell: Birchwood Hotel
Måltider: -

Dag 2  Blyde River Canyon - Panoramarutten         
Tidig morgon tar vi plats i minibussen och lämnar storstaden bakom oss. Vi 
färdas genom vackra berg och dalar i ett varierat skogslandskap. Under resan gör 
vi trevliga stopp i mindre byar. Till eftermiddagen har det blivit dags att utfors-
ka den kända Panoramarutten, Blyde River Canyon, Sydafrikas motsvarighet till 
Grand Canyon i Arizona, USA. Likheten är på många sätt påfallande med deras 
djupa raviner och skavda berg i olika varianter av rött. Vi besöker Bourke´s Luck 
Potholes där vi ser 15 miljoner år gamla jättegrytor. De har bildats av virvlar som 
uppstår när Treur och Blyde River förenas. Vi tar en promenad vid the Three Ron-
dawels, där vi har vacker utsikt över Blydepoort Dam. En rondawel är en traditio-
nell hydda och här finns tre klippformationer som ser precis ut som sådana. 
Hotell: Umbhaba Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 3 Big Five Safari i Kruger nationalpark    
Väckarklockan ringer tidigt, det har blivit dags för vår första safaritur i mytom-
spunna Kruger nationalpark. Det ska bli safari av så det heter duga. Vi tar med 
oss frukostpaket som vi lite senare ska äta ute i parken. Krugerparken öppnade 
upp dörrarna år 1927 och har fått sitt namn efter en av Sydafrikas tidigare pre-
sident, Paul Kruger. Han ville skydda parken och dess vilda djur. Ytan täcker 
närmare 20 000 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Skåne) och är en av Afri-
kas största nationalparker. Här finns omkring 150 däggdjurssorter och över 500 
fågelarter. Vi kör förbi många ståtliga djur och stannar till för att iaktta en flock 
noshörningar en bra stund. Att sitta i safarifordonet och andas in tystnaden är en 
härlig känsla bara i sig. Till kvällen är vi tillbaka på vår lodge för lite tid på egen 
hand innan middagen.
Hotell: Umbhaba Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 4 Big Five Safari i Kruger nationalpark    
Ännu en tidig morgon, samma lokalguide hämtar upp oss med öppna safarifor-
don i gryningen. Det är en professionell safariguide, en så kallad ranger. Djuren 
är som mest aktiva tidigt på morgonen och på kvällen. Krugerparken är den park 
i Afrika med störst artrikedom. Om alla hjälps åt att spana hittar vi kanske hela 
The Big Five och förhoppningsvis ”the ugly five” (gnu, vårtsvin, hyena, gam och 
marabou stork). Titt som tätt passerar vi impalaantiloper som det finns hela 90 
000 av i hela parken och omkring 6 000 kuduantiloper härjar fritt i parken. Det 
finns även goda möjlighet att få se den kända vildhunden, även känd som den 
målade hunden, då dem också strövar omkring fritt på parkens savanner.
Hotell: Umbhaba Lodge
Måltider: Frukost, middag
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Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

5 dagar 9 750 kr 11 120 kr

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen 
• Rum 4 nätter på 3-4 stjärninga hotell i standardrum inklusive frukost
• Engelsktalande lokalguider/ chaufförer
• Vatten under safariutflykterna

I priset ingår ej: 
• Flygtillägg
• Dryck
• Dricks

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var orginalresan slutar, vänligen kon-
takta Thabela Travel för vidare information om detta.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan 
därför inte garanteras.

Utflykterna arrangeras med engelsktalande guide och sker tillsammans med an-
dra, internationella resenärer.

Prisuppgifter
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Dag 5 Avresa Johannesburg         
Idag har det blivit dags att checka ut och säga hejdå till Sydafrika för denna gång. 
Men först beger vi oss ut på en sista safaritur i gryningen, och vi är tillbaka på 
lodgen omkring lunchtid för utcheckning. Med en full kamerarulle beger vi oss 
sedan tillbaka till Johannesburg där vi till eftermiddagen påbörjar vår resa hem 
till Skandinavien igen.
Hotell: -
Måltider: Frukost


