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Velkommen til
”Velkommen til vores sydafrikanske paradis.
Et paradis, som vi gerne deler med forventningsfulde gæster.
Vores lodge ligger ved Olifants River, ved kruger National Park.
Her byggede vi i 2001 et drømmested, der siden har tiltrukket mange
ferie- og forretningsgæster fra Skandinavien. Vores mål er at forkæle
gæsterne med ægte safarioplevelser og spændende sydafrikansk kultur i
trygge og eksklusive omgivelser.
Udover den eksklusive lodge får I en storslået naturoplevelse med enestående chancer for at opleve Afrikas dyreliv på tætteste hold. Hvad ellers
kan I forvente, når I bor ved en af verdens flotteste nationalparker.
Når I deltager i vores populære safarier, er der mulighed for at opleve
”The Big Five” – elefant, næsehorn, leopard, løve og bøffel – og alle de
mange andre spændende afrikanske dyr. Et ophold på Mpala vil I kort
sagt huske længe efter I er kommet hjem.

3

Luksuriøse
og enestående
omgivelser

” På Mpala Safari Lodge
forener vi på elegant vis
luksuriøse omgivelser
med det vilde Afrika”

Mpala Safari Lodge er først og fremmest udsprunget af to
menneskers drøm om et Sydafrikansk paradis. Lodgen er tegnet
i tæt samarbejde med lokale arkitekter og forener på bedste vis
afrikansk arkitektur med danske krav til høj komfort og eksklusiv
indretning.

I Mpalas souvenir shop kan du finde afrikansk kunsthåndværk,
tasker af zebra skin og smykker, Mpalas kollektion af safaribeklædning som kakiskjorter, fleecetrøjer, hatte og kasketter,
samt solcreme, myggebalsam og batterier m.m.

Main House udstråler den eksklusivitet og atmosfære,
der karakteriserer hele Mpala Safari Lodge. Der er højt til loftet
og midt i rummet stråler en stor lysekrone majestætisk ved siden
af træstammen, der med et elegant rustikt præg understøtter
taget. Main House danner rammen om hyggelige middage og
fredfyldte morgenmåltider på terrassen med udsigt over floden.
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Her bor du komfortabelt
På Mpala
bor du storslået
og komfortabelt.

Et stort myggenet danner en romantisk himmelseng og giver rummet
en hyggelig atmosfære. Fra verandaen har du udsigt til floden.
Indretningen er udsøgt og stilfuld.
Du har privat bad og toilet, loftsvifte, aircondition, telefon og
panoramavinduer. Antallet af gæster på Mpala Safari Lodge er
eksklusivt begrænset til 12 på samme tid.
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Mpala Safari Lodge er også

en kulinarisk
oplevelse

Ethvert måltid på
Mpala Safari Lodge
bliver til et
eventyr.

Vores dygtige kokke tilbereder overdådige og velsmagende
måltider - ofte udendørs i Bomaen eller på ægte safarimanér
i bushen i store jerngryder over åben ild. At spise ude er
storslået safari romantik. Mens du nyder en forfriskning,
introducerer kokken aftenens menu. Oven over jer, er Afrikas
nattehimmel kulsort med millioner af klare stjerner og ikke
så sjældent et fint stjerneskud.
Ofte er der vildt på menuen, når kokken f.eks. har lækkert
kød fra impalaen på grillen. Uovertruffent sydafrikansk
oksekød og lækre salatanretninger er også ”hverdagskost” på
Mpala Safari Lodge.
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Til maden kan man vælge udsøgte Sydafrikanske vine fra
Mpalas vinkælder. Med vores store interesse for - og viden
om - de lokale vine, har vi gennem årene opbygget en
velassorteret vinkælder. En interessa nt, vinøs oplevelse løfter
middagen til en intens kulinarisk oplevelse.
Til de mange udflugter, pakker kokken en lækker picnickurv
og der dækkes op til frokosten med dug på bordet under
skyggefulde trækroner. Har I behov for en særlig diæt tager
Mpalas køkken højde for det.

”Vores vinkælder er helt speciel
– og menuen er autentisk sydafrikansk
tilpasset skandinaviske ganer”
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Traditionel Sotho Stammedans
Imponerende afrikansk folklore og kulturarv
Den lokale Sotho stamme viser deres traditionelle sange og danse, iført deres originale festklædedragter.
Idéen til dette fik vi, da vi hørte, at de traditionelle skikke er ved at gå i glemmebogen. Vi kontaktede den lokale høvding og spurgte,
om stammen var med på ideen. Det var de men de unge kunne ikke deres egne danse, deres forældre kendte dem heller ikke så godt,
så vi måtte have bedsteforældrene til at undervise.

Pris Inkluderet i pakkeprisen Varighed Ca. ½ time Tidspunkt mandag eftermiddag
Krav alle kan deltage Transport foregår på Mpala Safari Lodge

Et væld af alsidige

events og udflugter

i særklasse
Mpala Safari Lodge åbner mulighed for et væld af alsidige og
anderledes events og udflugter i særklasse. Her er tale om eksklusive indtryk, med vægten lagt på de overvældende naturoplevelser, der begynder lige uden for døren.
Mpala Safari Lodge er beliggende ved floden Olifants River i
naturreservatet Great Kruger National Park i Limpopo
provinsen
– en af Sydafrikas sande perler.
Mpala ejer et større safari område, der er eksklusivt forbeholdt
for Mpalas gæster – og for alle dyrene. Mpala er en del af
Great Kruger National Park og lige netop her er der særdeles
gode drikkevandsmuligheder for dyrene, som derfor søger
hertil.
På Mpala Safari Lodge er du fri for at flokkes med mange andre
turister om de gode pladser. Med et maksimum på 14 gæster,
er der kun de gode pladser på Mpala og på udflugterne.
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På udflugterne ledsager vores kompetente og professionelle
rangers. De er hele tiden inden for din rækkevidde. Det giver
stor tryghed og alle kan høre, hvad guiden fortæller. Vore
erfarne rangers sørger for de store oplevelser og ikke mindst
den høje sikkerhed.
Når du tager 1- eller 2 ugers ophold på Mpala Safari Lodge
behøver du ikke være bange for at kede dig. Hver dag byder på
nye oplevelser med natur, kultur og safari.
På de følgende sider kan du læse mere om Mpalas mange
events og udflugter. Det meste er inkluderet i prisen, når
du er gæst på Mpala Safari Lodge. Der tages forbehold for
ændringer i programmet, lige som det kan forekomme,
at vi flytter rundt på rækkefølgende for at tilpasse
oplevelserne til vejret og situationen.

Bush Walk
På Bush Walk vandrer man til fods i naturen, ledsaget af Mpalas erfarne og bevæbnede guide.
Det er spændende at færdes til fods i den afrikanske natur, mens guiden fortæller om de mange ting, I møder undervejs.
Det er fantastisk at opleve, hvordan den trænede guide opdager små spor i terrænet, som vi andre ikke ser, før han udpeger dem for os. Det
kan være en knækket gren, spor i sandet eller dyrenes efterladenskaber, der fortæller både hvilket dyr og hvornår, det har været her.
Guiden fortæller om naturens mange forunderligheder og nyttige tips om hvilke planter de lokale anvender til medicin og meget mere.

Pris Inkluderet i pakkeprisen Varighed 1-2 timer Tidspunkt tirsdag og onsdag morgen
Krav alle, undtagen gangbesværede kan deltage, dog minimum 12 år. Transport til fods i terrænet
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Safari oplevelser ud over det sædvanlige
Dette er en dag, der byder på safarioplevelser og romantisk middag i bushen.
En tidlig eftermiddag, når den brændende middagssol er aftaget, går turen ud i den spændende afrikanske natur.
Du får mulighed for at køre game drive på noget så usædvanligt som 4-hjulet motorcykel 4W (quad bike). Hver person over 16 år (12-16 årige på
eget ansvar) får sin egen 4W, der er uden gear og meget let at køre.
Der køres langsomt og forsigtigt ad snoede stier gennem bushen, hvor der er chance for at møde giraffer, der nysgerrigt bliver stående
og betragter os. Undervejs stopper vi op, så vi kan nyde en forfriskning og betragte det smukke landskab. Hvis du foretrækker at køre
i den åbne safaribil i stedet for, arrangerer vi naturligvis det. Om aftenen bliver der serveret romantisk middag midt i bushen.
Pris: Inkluderet i pakkeprisen Varighed: formiddag og aften Tidspunkt: tirsdag
Krav: alle kan deltage, dog minimum 12 år på 4W Transport: 4W og åben safaribil

Besøg på Diphuti Landsbyskole og en børnehave
Da vi opdagede, at landsbyskolen Diphuti med 800 elever havde hårdt brug for klasseværelser, besluttede vi, at lade en del
af overskuddet fra driften af Mpala gå til denne sag. Der var kun 8 klasseværelser til alle disse børn!
Som en slags tak for lån af det prægtige Sydafrika synes det kun naturligt, at give disse fattige børn en lille men tiltrængt hjælp, der kan
betyde en bedre start på livet. Og hvilken bedre start kan tænkes,
end det en god uddannelse kan give. Sammen med myndighederne
lagde vi en plan for byggeriet af klasseværelser. Det har nu resulteret
i næsten en fordobling af arealet.

Middag i bushen
Når det bliver aften dækkes der til middag i bushen.
Der er dug og levende lys på bordet i rigtig ”Karen Blixen” stil. Kokken tilbereder maden i jerngryder og store møre bøffer grilles over åben ild på gammeldags safari måde. Mpala byder naturligvis på champagne, for som Karen Blixen sagde: ”safari uden champagne er ikke safari, blot en oplevelse”.

Nu sponserer vi skoleuniformer til de mest trængende fattige
elever. Mange børn mister deres forældre primært pga. AIDS. De
bor derfor hos familie som forsøger, efter bedste evne, at give dem
et værdifuldt liv, selvom pengene er små.
Men ofte er der ikke råd til de obligatoriske skoleuniformer. Vi
køber derfor sæt af tøj beståe nde af sko, strøm per, lange bukser,
shorts/kjole,

bluse og trøje til disse børn. Vores gæster er meget velkomne til at
deltage i projektet. Et sæt tøj koster ca. kr. 500 (prisniveau
2018).
Vi besøger desuden den lille og meget fattige børnehave, som vi
fandt for nyligt i landsbyen. Børnehaven er for de fattigste
forældre, som ikke har råd til den større ved skolen. Vi har støttet
børnehaven med forskellige forbedringer og der er stadig meget,
som vi planlægger at gøre for dem.
Et besøg i en landsbyskole og en børnehave i en lille landsby – en
Township – er ikke noget, som er almindeligt. Men vi synes det er
spændende at få et lille indblik i det lokale liv og derfor får du også
denne chance for en oplevelse ud over det sædvanlige.
Frokosten denne dag serveres på en hyggelig restaurant i landlige
omgivelser.

Pris: Inkluderet i pakkeprisen Varighed: aften Tidspunkt: tirsdag aften

Pris: Inkluderet i pakkeprisen Varighed: Ca. 4-5 timer Tidspunkt: onsdag

Krav: alle kan deltage Transport: åben safaribil

Krav: alle kan deltage Transport: bil

OBS: Diphuti skole og børnehave besøges ikke på skolens feriedage og på de nationale fridage, hvor skolen og børnehaven er lukket.
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Game Drive
At køre på safari i åben bil kaldes game drive. Her kan du opleve dyrelivet på tætteste hold.
På Mpala kører vi game drive i åbne safaribiler med kraftig motor, der gør det muligt at komme rundt i det ujævne terræn.
Ofte kommer man ganske tæt på dyrene, så det er om at have kameraet klar til det perfekte pletskud. Der er game drive flere gange i løbet af
ugen. Undervejs gør vi holdt og der er mulighed for at få noget at drikke, mens vi taler om oplevelserne.
Om søndagen slutter vi ugen med den sidste game drive på Mpalas udsigtstop, hvor vi nyder solnedgangen og siger tak for besøget
med et glas champagne.

Kruger National Park, 2 dage med overnatning
Kruger National Park er i verdensklasse når det gælder naturoplevelser
Selvom Mpala er en del af Great Kruger Park og deler dyrene med nationalparken, skal man selvfølgelig opleve endnu mere af Sydafrikas
flagskib af naturreservaterne. Det er blandt andet her, mange af naturudsendelserne fra TV bliver optaget. Dyrene har første ret til vejen, så
vi må ofte stoppe for at lade elefanter, giraffer eller endda en gruppe løver passere vejen lige foran.

Pris: Inkluderet I pakkeprisen Varighed: Ca. 2 timer Tidspunkt: flere gange i løbet af ugen
Krav: alle kan deltage Transport: åben safaribil

Night Drive
Når solen går ned bliver det med ét mørkt og mange dyr bliver aktive Det er på denne tid af døgnet, der er mulighed for at se de dyr, der sover
når det er lyst. De nataktive dyr ser eller sanser lige så godt om natten, som vi mennesker ser om dagen. Dyrene lader sig ikke skræmme af
vores projektørlys. Tag godt med tøj på, da aften- og nattetimerne i Afrika kan være ganske kølige.
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Kruger National Park er lige så stort som Jylland og har et enestående dyre- og fugleliv, der gør naturreservatet berømt hele verden over.
Undervejs holder vi pauser og tager for os af retterne fra de bugnende picnickurve, som kokken har pakket til os hjemmefra. Som noget helt
specielt og usædvanligt gennemfører vi turen til Kruger National Park som en 2-dages tur, hvor vi overnatter i en af Kruger Parkens
udmærkede camps, hvor hvert par får sit eget hus med privat bad og toilet. Om aftenen dækker rangerne op og tilbereder aftensmaden.
2-dages turen giver meget bedre mulighed for oplevelser i aften- og morgentimerne, end på de normale éndagsture. Bl.a. er rovdyrene
løve og leopard primært aktive i disse timer og er derfor sjældne at se i dagstimerne. Det er også en fordel, at turen gennemføres i et
roligt tempo, så vi har god tid til at nyde oplevelserne, når der viser sig noget spændende. Kruger National Park forlades midt på
eftermiddagen, så vi kan nå hjem til Mpala Safari Lodge og evt. en svalende dukkert i swimmingpoolen inden aftensmaden.

Pris: Inkluderet i pakkeprisen Varighed: 1-2 timer Tidspunkt: tirsdag aften efter middagen i bushen

Pris: Inkluderet i pakkeprisen Varighed: 2 Dage Tidspunkt: torsdag og fredag

Krav: alle kan deltage Transport: åben safaribil

Krav: alle kan deltage Transport: Vores specialbyggede safari biler
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Eksklusive udflugter for dem, som vil mere ...
Ønsker du at tilføje endnu flere oplevelser til det faste program, tilbyder vi en række tilvalgsmuligheder,
som du kan vælge om lørdagen og søndagen ved mindst 7 dages ophold.
Priserne kan variere og kan ændres uden varsel på grund af prisstigninger i Sydafrika. Vi henviser til de
opdaterede priser på hjemmesiden.
Deltag og få oplevelser der huskes længe efter du er taget hjem.

Elefant interaction
Det er en elefantastisk oplevelse at røre ved elefanter og fornemme deres milde sind
At betragte elefanter i den vilde natur er en drøm for de fleste. At røre ved dem og fornemme deres kloge storhed og deres milde sind er
en unik oplevelse, som du sent vil glemme. Den afrikanske elefant er noget helt specielt. Man mærker hurtigt hvilke intelligente og stærke
dyr man har med at gøre, når man er så tæt ved dem og kan føle tryghed i deres nærvær.
Pris: Se hjemmesiden Varighed: Halvdags inklusiv transport lørdag eller søndag
Krav: Alle kan deltage Transport: Bil fra Mpala

Drakensbjergene
Imponerende scenerier åbner sig for øjnene af dig
Heldagstur i de spektakulære Drakensbjerge med besøg i drypstenshuler, udsigten over Blyder River Canyon, der er verdens 3. største kløft,
Bourke’s Luck Potholes, hvor floden har gravet forunderlige formationer i klipperne, forunderlige vandfald, samt mange andre smukke
natur scenerier. Frokosten serveres som picnic undervejs.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Heldagstur lørdag eller søndag
Krav: Alle kan deltage Transport: Bil
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River Cruise på Olifants River

Golf og giraffer

At flyde stille og roligt på vandet mellem flodheste og krokodiller, mens elefanter og giraffer ser til fra flodbredden – dét er ultimativ
afslap ning og oplevelse. Cruiset foregår på en opd æm met del af Olifants River, hvor det rolige van d er hjemst ed for et væld af dyr og fugle.
Vi sejler mellem prustende flodheste, lurende krokodiller og imponerende fiskeørne på udkig efter fisk.

Gå en 18-hullers runde på Hans Merensky Golf Club, som er en helt særlig oplevelse, ofte med krydsende giraffer, bavianer, impalaer og
andre dyr på banerne, som nabo til Kruger National Park. Det er ufornuftigt at opsamle golfbolde, der er faldet i vandet, for søerne er fyldte
med krokodiller og flodheste. Banen ikke altid er i topklasse, især i den tørre del af året, men de usædvanlige omgivelser er der altid.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Halvdagstur lørdag eller søndag

Pris: Se hjemmesiden Varighed: 18 Huller lørdag eller søndag

Krav: Alle kan deltage Transport: Bil og flodbåd

Krav: Alle kan deltage Transport: Bil fra Mpala. Golf cart hvis du ønsker det.

Shoppingtur til Phalaborwa
Halvdagstur til byen Phalaborwa, hvor du kan shoppe eller blot opleve livet i en moderne lille afrikansk by. Du kan vandre omkring og nyde
folkelivet og de eksotiske butikker på torvet. Hvis muligheden byder sig, kombineres turen med et besøg ved kobberminen, med udsigt til
verdens næststørste menneskeskabte hul - diameteren er over 1 km og dybden næsten den samme. Minen har gjort Phalaborwa til en ganske
velhavende by med mange flotte bygninger.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Halvdagstur lørdag formiddag
Krav: Alle kan deltage Transport: Bil fra Mpala

Geparder og truede dyr
Oplev centeret for truede dyr i Hoedspruit, hvor man især opdrætter geparder til udsætning i naturen. Blandt andre dyrearter er
de sjældne vilde hunde, samt en række skadede dyr og forældreløse dyreunger, som bliver passet og plejet, til de kan sættes fri.
Vi gør opmærksom på at en del af dyrene går i mindre indhegninger, men centeret er alligevel en oplevelse værd og som besøgende
er man med til at bidrage til driften og dyrenes bevarelse.
Pris: Se hjemmesiden Varighed: Halvdagstur lørdag eller søndag
Krav: Alle kan deltage Transport: Bil fra Mpala

Pioner teltsafari
Oplev at sove i telt midt i bushen. Om aftenen hygger vi omkring bålet og nyder stemningen midt i Afrikas natur
Vi har rekonstrueret den gammeldags safarioplevelse, hvor man vandrede til fods gennem bushen og overnattede i telte. Maden tilberedes
over åben ild, lejrhyggen foregår rundt om bålet og natten tilbringes i telt midt i bushen. Her er virkelig mulighed for at nyde stemningen midt
i Afrikas autentiske natur. Vores guide sørger for en sikker safari – og underviser i praktiske bush-forholdsregler.
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Ekstra Bush Walk
Der er masser af bush walk med i programmet, men hvis du vil opleve dette igen, har du muligheden. Det er fascinerende at opleve,
hvordan vores trænede guider opdager selv de mindste spor i terrænet. Du ser dem måske først selv, når du får dem udpeget. En knækket
gren, fodspor i sandet eller dyrets efterladenskaber fortæller hvilket dyr der har været forbi – og hvornår. Og så alt det andet, der er at
se og opleve.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Tirsdag nat lige efter middag i bushen, eller lørdag aften/nat

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Ca. 2 timer

Krav: Alle kan deltage, dog minimum 12 år Transport: Åben safaribil fra Mpala

Krav: Alle, undtagen gangbesværede kan deltage, dog minimum 12 år. Transport: Til fods

19

Kulturelt og historisk besøg i Soweto
På hjemrejsedagen fra Mpala kan der være nogen ventetid i lufthavnen i Johannesburg.
Dette kan du udnytte til at opleve Soweto lige i udkanten af Johannesburg, hvortil den sorte del af befolkningen blev henvist under apartheid
før 1994. Turen er kulturelt og historisk set meget interessant og der er bl.a. besøg i apartheidmuseet, Regina Mundi kirken hvor
Pris: Se hjemmesiden Varighed: Ca. 3-4 timer
Krav: Alle kan deltage Transport: minibus

Jagt
For jægere, der ønsker sig at komme på jagt en dag eller 2 i den afrikanske bush, er der mulighed for virkelig storslåede jagtoplevelser på et
jagtområde uden for Great Kruger ikke langt fra Mpala (på Mpala er dyrene fredet). I stedet for besværet med at rejse med din egen riffel,
kan du med fordel leje en riffel på mpala. Hvis du er interesseret i at høre om mulighederne skal du kontakte os nærmere på email pg@mpala.dk
Pris: Se hjemmesiden Varighed: Heldags jagt lørdag eller søndag
Krav: Dansk jagttegn Transport: Bil fra Mpala. Jagtbil og til fods på jagtområdet

Hesteridning
På hesteryg kommer du tættere på dyrelivet end du troede muligt
Når du rider til hest i bushen oplever du, at du virkelig bliver ét med naturen. De andre dyr bliver ikke bange for en rytter til hest. De oplever
ekvipagen som et hvilket som helst andet dyr i naturen. I kan ride ind midt mellem en flok zebraer uden at de løber deres vej. Det er ganske
enkelt en intens naturoplevelse. NB. Denne tur er ikke for helt uerfarne ryttere.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: ca.2 timer
Krav: Ryttere med en vis ride erfaring Transport: Bil fra Mpala samt til hest

Ballonflyvning over bushen
Oplev magien ved at svæve lydløst henover trætoppe i en varmluftballon. Vi mødes før solopgang, hvor der serveres kaffe mens ballonen
blæses op til imponerende 8-etagers højde. Flyvningen starter så tidligt, at vi oplever solen stige op i horisonten, mens vi stiger op med
ballonen. Vi driver over landskabet og nyder den imponerende udsigt. Når vi lander bliver der serveret et glas champagne. Gennemførelsen
af denne tur er afhængig af vejr og vind, for sikkerheden sættes højt.
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Panoramaruten, 2 dage med overnatning
Denne udflugt skal besti lles o g betales samtidi g med booki ng af opho ldet på Mpala og før du bestiller di n flybi llet. Turen begynder
med afhentning i Johannesburg lufthavn søndag morge n og slutter med anko mst på Mpala Safari Lo dge mandag eftermiddag.
Panoramaruten er en legendarisk udflugt gennem de kønne Drakensbjerge. Udflugten byder på et sandt overflødighedshorn af prægtige
naturscenerier af bjerge, udsigter, vandfald, guldgraverbyen Pilgrims Rest, the Three Rondavels og Bourkes Luck Potholes Mulighed
for shopping ved de lokale boder undervejs. Læs mere på hjemmesiden.

Pris: Se hjemmesiden Varighed: Halvdagstur med ca. 1 tImes ballonflyvnIng

Pris: Se hjemmesiden Varighed: 2 Dage søndag og mandag med overnatning på hotel i Hazyview.

Krav: alle kan deltage Transport: Bil fra Mpala og luftballon

Krav: Alle kan deltage Transport: Bil med privat chauffør/guide
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De vildeste fakta
Praktisk og nødvendig information

Afrejsetidspunkt:

Flyforbindelser:

Pas/visum:

Tidsforskel:

Det bedste afrejsetidspunkt afhænger helt af jeres ønsker til, hvad I vil
opleve, og hvordan I har det med varmere temperaturer. Der er ingen
lavsæson på Mpala.
Hele året er der gode muligheder for at se det fantastiske dyreliv, fordi
der ikke er tale om regntid eller at nogle dyrearter trækker langt væk, som
f.eks. i Kenya.

Der er to lokale lufthavne, Hoedspruit og Phalaborwa, ca 1 times kørsel
fra M pala Safari Lodge. Vi henter vore gæster i disse lufthavnen ved
ankomst mandage melle m 12 og 14. Du skal derfor sørge for at dit fly
passer med dette.

For rejser under 3 måneder kræves der ikke visum ved indrejse til Sydafrika
for statsborgere fra Danmark, Norge og Sverige. Andre nationaliteter
bedes forhøre sig hos deres lands ambassade om bestemme lserne. Pas skal
være gy ldig i minimum 6 måneder efter afrejsetidspunktet fra Sydafrika.
Der skal væ re en fri side i passet til stempler.

Sydafrika har +1 time i forhold til dansk normaltid. Når vi har sommertid i
Danmark, er der ingen tidsforskel melle m Sydafrika og Danmark.

Check www.um.dk for opdaterede oplysninger.

Vaccinationer:

Påklædning:

Ingen obligatoriske vaccinationer, med mindre du har besøgt et område med
gul feber inden for de sidste 6 dage inden ankomst til Sydafrika. Vaccination
mod smitsom leverbetændelse og stivkrampe kan dog anbefales.

I perioden maj til oktober er det knastørt og træerne taber derfor deres
blade. Så har dyrene ikke så let ved at skjule sig og befinder sig oftest tæt
ved floden eller ved vandhullerne.
Denne periode er også den køligste, selvom det ikke er ko ldt. Dagtemperaturen er omkring 20-25 grader som en dansk gennemsnit sommer. Nogle
dage endda varmere og nogle dage en smule køligere. Det passer godt for
dem, der ikke er så glade for Afrikas meget høje sommertemperaturer.
Trænger du derimod til den gode afrikanske varme midt i den mørke
danske vinter, så kan du udnytte, at det er sommer i Sydafrika, når det
er vinter i Skandinavien. December-februar er de varmeste måneder med
dagtemperaturer op til 35-40 grader. Men da vejret mest er tørt, føles
varmen behageligere end det lyder.
I perioden november-april er bushen fyldt med frodig vegetation og der er
rigeligt med føde. Dyrene spreder sig derfor mere. Det er på denne årstid,
at de har små nyfødte med sig.

Bagage:
Reglerne for bagage ændres ofte og er forskellig for hvert flyselskab.
Tjek derfor først og fremmest reglerne med flyselskabet. For de fleste
flyselskaber må der maksimalt indskrives 20 kg bagage på økonomiklasse
samt ét stk. håndbagage på 5-7 kg.
OBS: flyselskaberne kan uden varsel ændre reglerne for bagage. Der er
specielle regler for væsker i håndbagagen mv. Check derfor altid
flyselskabernes seneste oplysninger inden afrejsen.

Vi skal have besked om din rejseplan i god tid inden din ankomst. Hvis
du bliver forsinket på din flyrejse, så det påvirker dit ankomsttidspunkt,
vil vi også sætte pris på at høre om det, så vi kan hente dig alligeve l.
Fra Dan mark er der ikke direkte flyforbindelse til Johannesburg. Du vil
derfor få en me lle mlanding i et andet land. Hvor du melle mlander,
afhænger af hvilket flyse lskab du væ lger, og hvilken rute du tager. Et
godt råd er at flyve med et selskab inden for Star-A lliance gruppen til
Johannesburg, fordi flyet videre fra Johannesburg til M pala er et selskab
inden for den gruppe. Du skal desuden sørge for at have minimu m 2 timer
til alle flyskift, så der er tid til at optage lidt forsinkelser og til paskontrol
og bagagehåndtering.
Ved hjemrejse kører vi dig ligeledes til den af disse to lufthavne, som du
har valgt, mandage (og lø rdage) me llem kl. 12 og 14. Der er et senere
fly fra Phalaborwa som vi ikke anbefaler du vælge r, for det er ofte sket,
at gæsterne ikke har nået deres fly i Johannesburg pga. forsinkelser med
dette fly, så det kan vi absolut ikke anbefale at booke.
M pala henter og bringer ikke gæster til andre lufthavne og på andre
tidspunkter end i de nævnte tidsrum uden forudgående aftale og mod et
vederlag.

Forsikringer:
Rejseforsikringerne bør altid være i orden, når man rejser. Kontakt dit
rejsebureau og hør om mulighederne for rejse- og afbestillingsforsikringer.

Fotografering:
Du kan få vasket tøj på Mpala fra dag til dag, så du behøver ikke at
medbringe rent tøj til hver dag.
Det er muligt at leje go lfudstyr i Hans Merensky Golf Club. Så golfspillere
behøver ikke medbringe egne bags. Udlejningsudstyret er dog noget
slidt.
Husk at enhver spids eller skarp genstand, også mindre ting som neglesaks
og neglefil, ikke må medbringes som håndbagage.

Drikkepenge:
Sydafrikanske lønninger er lave sammenlignet med skandinaviske.
Drikkepenge er derfor en vigtig del af afrikanernes indtægt. På restauranter
m.v. anbefales 10-15 % i drikkepenge. Dragere i lufthavn eller på hotel
får normalt ca. 10 rand pr. kuffert. Til chaufføren på en rundrejse
anbefales ca. 50-75 rand pr. person pr. dag.
Hvis du ønsker at give drikkepenge til personalet på M pala S afari Lodge
anbefaler vi, at du lægge r drikkepenge i en kuvert og giver kuverten til
værterne Estel e lle r Stacey. De vil så sørge for at forde le d rikkepengene
me lle m alt pe rsonalet, så alle får sin ande l. Et normalt be løb fo r lodges
er ca. 500 Rand pr. v ære lse p r. uge til rangeren og til forde ling b landt
lodgens øvrige pe rsonale ca. 500 Rand p r. v ære lse p r. uge.

Elektricitet:
220/240 Volt. Adapter er nødvendig. På M pala Safari Lodge findes der
adapter på alle væ relser. OBS: dog ikke til 3-benet stik.

Husk ekstra batterier eller en oplader til dit kamera. Det er æ rgerligt at
sidde midt i en spændende situation og mangle batterier. Husk også ekstra
memory c ard. De gode billeder får man som ét ud af mange, så skyd løs
uden at frygte at du løber tør for plads.

Klima:
Sydafrika har flere klimazoner. M pala Safari Lodge og Kruger National Park
ligger i den nordøstlige del af Sydafrika, hvor det ald rig b liver rigtigt ko ldt
og selv vinteren er varm som en gennemsnitlig dansk sommer.
Perioden november-marts er sommerperiode, med dagtemperaturer på
28-35 grader e ller mere og aftentemperaturer på 20-25 grader. Varmeste
måneder er december-februar. I sommerperioden forekommer der kortvarige kraftige tordenbyger ind imelle m, men egentlig regntid, som man
kender det fra f.eks. Kenya, er der ikke tale om og se lv kort tid efter et
regnskyl er luften igen meget tør, så de høje sommertemperaturer er ikke
ubehagelige.
I perioden april-oktober er vejret knastørt og oftest med solskin. Selv i de
koldeste måneder kan der væ re 28 grader varmt og temperaturen kommer
kun sjældent under 20 grader o m dagen og 8-10 grader om natten.
Cape-regionen, der ligger i den sydlige halvde l af Sydafrika, har kø ligere
klima end den nordlige del hvor M pala ligger. Klimaet er nærmest som
ved middelhavet med sommerperiode fra oktober-marts. Vinteren har
temperaturer som et dansk forår med nogen nedbør, men også solskin. Det
er i Western Cape-regionen, at Sydafrikas vindistrikter ligger.

Generelt er påklædningen meget afslappet i Sydafrika. Safaritøj bør
være fritidstøj i dæmpede farver. Undgå store farvekontraster, da de virker
forskrækkende på dyrene. Til bush walk anbefales lange bukser.
Gode vandresko er det bedste til bush walk, men tennissko kan også gøre
det. Til udflugterne i bil er lette sko at foretrække. En varm vindjakke er
nødvendig på safari i åbne biler, hvor det kan blive køligt om aftenen. I
sommerhalvåret er det desuden nødvendigt med en solhat. I bør tildække
arme og skuldre, da solen selv tid ligt på d agen er meget stærk. I
vinterhalvåret skal der medbringes varmt tøj.

M ed den beskedne tidsforskel undgår du helt at få jetlag, som normalt er
et proble m, når man rejser langt mod øst eller vest.

På M pala Safari Lodge er der ikke høj risiko for malaria, men lægerne
anbefaler normalt malaria profy laske ved rejser til området i selve Kruger
National Park. Det anbefales under alle omstændigheder at søge oplysninger
hos egen læge. Selvom der indtages malaria-medicin, er den bedste
beskyttelse altid at undgå myggestik. Brug myggebalsam og tildæk bar
hud om aftenen. På M pala står der myggebalsam på dit badevære lse til
fri afbenyttelse.

Valuta:
M pala Safari Lodge har eget moderne vaskeri, hvor der er mulighed for
tøjvask.

Shopping:
Kunsthåndværk, smykker, diamanter og tøj er de fleste steder ca. 30-50%
billigere end i Danmark.
På M pala Safari Lodge er der indrettet en butik med bl.a. afrikansk
kunsthåndværk og brugsting, smykker, skindtasker, postkort, praktisk
safaritøj som kortærmet kakiskjorte, t-shirt, fleecetrøje, solhat, kasket,
solcreme, myggebalsam, m.m.

Sydafrikas v alut a hedde r Rand = R (e ller Z ar). Ku rsen e r faldet meget de
senere år, hvilket betyder, at man får meget for vores vestlige valuta. 100
R koster c a. 50 D kr (de ce mbe r 2018). Aktue l ku rs kan tjekkes p å f.eks .
www. v alutaku rser.dk
Der kan veksles danske kroner, pund, dollars og euro overalt i banker og
vekselforretninger mod et gebyr. Vi anbefaler at vente med at veksle valuta
til ankomsten i Johannesburg lufthavn, hvor du kan hæve kontanter med
dit kreditkort i en almindelig hæveautomat.

På nogle af udflugterne bliver der mu lighed for at shoppe i små lokale
boder langs vejene.

Kreditkort er stort set lige så almindeligt som i Danmark. Anerkendte
kreditkort som Visa, Eurocard, M asterCard, American Express m.fl. kan
benyttes de fleste steder. På M pala Safari Lodge kan du betale med Visa,
Visa/Dk, M asterCard og Diners.

Sol:

Der er hæveautomater i lufthavne, banker og butikscentre.

Solen i Sydafrika er betydeligt stærkere, end vi er vant til fra Skandinavien. Det anbefales at anvende et solbeskyttelsesmiddel med høj
beskyttelsesfaktor (mindst 15-20). I handelen findes der mid ler, der
udmærker sig ved at tørre ind i huden uden at efterlade en fedtet overflade.
Disse egner sig særlig godt til brug på safari.

Jagt:

Sprog:
Sydafrika er fler-sproget. Langt de fleste taler et let forståeligt og flydende
engelsk. På M pala Safari Lodge taler personalet og guiderne engelsk. Det
me ste af året er der en u n g dansk as s is t e nt an s at på M pala Saf ari
L odg e.

Telefon og e-mail:
Der finde s både telefon og email på M pala Safa ri Lodg e. M obiltelefon nettet
er velfungerende de fleste steder, men langt ude i bushen kan der mangle
forbindelse. På Mpala Safari Lodge er der flere steder, hvor du kan finde
gode modtageforhold. Telefonen på M pala Safari Lodge kan benyttes mod
betaling efter minuttæller og der kan ringes direkte ud fra alle værelser.
e-mail adressen til mpala Safari L odg e er mpala@ worldon lin e.co.za.

Jægere skal tjekke de gældende regler for transport af våben hos
myndighederne og flyselskabet. Da transporten kan være både besværlig
og dyr foreslår vi at jægere lejer våben på M pala - det er billigere og uden
besvær.

