
&BEYOND NGALA SAFARI LODGE OG MOUNT NELSON HOTEL
11 DAGES LUKSUS OPLEVELSER

”Sydafrika luksus fra nord til syd”
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Sydafrika

Sydafrika luksus fra nord til syd
Peacock Travel byder jer velkommen til et vidunderligt eventyr 

under særdeles komfortabel forhold i Sydafrika. Foruden særde-

les dejlig indkvartering, byder denne rejse på storslåede oplev-

elser i et af landets mest eksklusive og vildtrige privat safariom-

råde, der ligger som en del  af verdensberømte Kruger National 

Park. Herfra flyves der direkte til landets moderby Cape Town, 

hvor rejsen slutter på legendariske Mount Nelson hotel.

Højdepunkter

• Safari og safariindkvartering på første klasse 

• Direkte fly fra safariomådet til Cape Town

• Sublim indkvartering på historisk hotel

• God tid til at nyde, opleve og slappe af

• Ingen spildtid – optimal udnyttelse af feriedagene

• Mulighed for justering af program og tilføjelse af f.eks. Mau-

ritius
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Program

Dag 1. Afrejse Danmark mod Kenya
Der flyves fra København, eller Billund, mod Johan-
nesburg med enkelt flyskift undervejs.

Dag 5: Ngala – Cape Town 
I har safari, morgenmad og let frokost inden du fly-
ver fra Hoedspruit direkte til Cape Town. Turen tager 
godt 2½ time, hvor I ved ankomsten mødes af vores 
samarbejdspartner der giver informationer om jeres 
ophold i Cape Town samt kører jer til det legend-
ariske Mount Nelson hotel, der blev opført i 1899. 
Hotellet er på alle områder fantastisk, og byder på 
en stemning fra en svunden tid, men nænsomt reno-
veret løbende, med respekt for hotellets stil og his-
torie.  Hotellet ligger for foden af det ikoniske Table 
Mountain, og holder i dag en stil, hvor kolonitidens 
overdådighed er fint sammensat med strejf af mod-
erne komfort.  Opholdet er for fem nætter med mor-
genmad.

Dag 2: Johannesburg – &Beyond Ngala Safari 
Lodge
Der er ankomst til Johannesburg om morgenen. 
Efter at have klaret indrejse formaliteterne og mod-
taget jeres bagage, flyver I direkte mod Hoedspruit 
lufthavnen tæt ved Kruger National Park. I køres her-
fra til den pragtfulde 5* lodge, der ligger i det vildtrige 
Timbavati Private Game Reserve ved Kruger Na-
tional Park. I har her tre nætter i meget luksuriøse 
omgivelser, tæt på Sydafrikas storvildt. Efter frokost 
på lodgen og indkvartering, er der safari i området 
i 3-4 timer afsluttende med en stemningsfuld ”Sun-
downer” med drikkevarer og lidt snacks, inden der 
returneres til lodgen for middag. 

Dag 6-9: Cape Town
Fire hele dage til at opleve de utallige seværdigheder 
byen og ikke mindst det omgivelserne byder på. 
Det flade Table Mountain, Cape Point kontinentets  
sydvestligste punkt, den altid levende Victorian & 
Alfred Waterfront med de utallige fremragende spis-
esteder, de smukke vinområder blot en times kørsel 
væk samt Robben Island, hvor Mandela sad fæng-
slet, er blot nogle af de mest oplagte seværdigheder 
I nemt kan opleve under opholdet.

Dag 3+4: Ngala Safari Lodge
I har to hele dage til at nyde den eksklusive lodge og 
ikke mindst søge efter ”The Big Five”; løve, elefant, 
leopard, næsehorn og bøffel. Foruden disse kendte 
dyr er der fine muligheder for at opleve geparder, 
hyæner, vilde hunde samt gazaller og antiloper. Sa-
fari om morgenen i 3-4 timer og igen om eftermidda-
gen hen mod aften. Midt på dagen kan I nyde det rige 
fugle- og dyreliv, der ofte ses tæt ved lodgen, eller en 
svømmetur i poolen. Frokosten indtages på lodgen. 

Dag 10:  Cape Town - hjemrejse 
Denne dag er det tid til at sige farvel, eller måske på 
gensyn, til Sydafrika. I køres fra lufthavnen for flyet 
mod København. Ankomst samme aften eller dagen 
efter.
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Fortsættes...
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PRIS PER VOKSEN I DELT DOBBELTVÆRELSE FRA   KR. 41.900,-

Prisen er baseret på ovenstående program for mindst to personer. 
Prisen kan variere afhængig af årstiden, flypriser og valutakursudsving.

PRISEN FOR SAFARIEN DÆKKER:
• Alle nævnte fly inkl. fly i Kenya
• Flyrejse på økonomiklasse som 

beskrevet.
• Tre safarinætter på 5* niveau som 

beskrevet
• Entré til nationalparkerne samt 

safariaktiviteter
• Måltider og drikkevarer på safarien
• Engelsktalende chauffør/guide
• Transfer fra/til lufthavn i Hoedspruit
• Fem nætter i Cape Town på 5* 

hotel.
• Morgenmad i Cape Town
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

PRISEN DÆKKER IKKE:
• Vaccinationer, forsikringer samt 

private udflugter i Cape Town
• Evt. billeje, frokost, middag og 

drikkevarer i Cape Town
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Dag 11:  København 
Ankomst til København, eller Billund

Strandvejen 185 ∙ 2900 Hellerup ∙ tlf. 39 618 618
info@peacocktravel.dk ∙ peacocktravel.dk


