Safari i Sydafrika
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Safari - oplev Afrikas vilddyr i privat gamereserve
Ranchferie
Du vælger selv opholdets længde. Det er med helpension
Rideniveau: Der er aktiviteter for ryttere på alle niveauer
Ikke-ryttere og børn er meget velkomne - der er mange spændende aktiviteter
Indkvartering på ranchen eller i luksuøs chalet ved søbred

Dette ranchophold på en gammel historisk ranch byder på et væld af oplevelser. Ranchen har over 60 dejlige heste, der kan
tilbyde oplevelser til ryttere på alle niveauer. Det er det perfekte ophold for dem, der gerne vil have en introduktion til safari
ridning blandt vilde dyr, men uden at der er farlige dyr i nærheden. På ranchen kan man se flodhest, giraf, zebra, antiloper,
leopard, brun hyæne, krokodille og jordsvin. Der er også mere end 300 forskellige arter af fugle.
Det er en fuldt fleksibel rideferie, hvor der tilbydes mange aktiviteter ud over safari ture ud efter vilde dyr. Der er
fremragende ridestier til hurtige galopper, til cross country med spring over forhindringer, der er polocrosse, western games
og du kan svømme med din hest i søen. Morgenturene er sædvanligvis 3-4 timer og eftermiddags turene lidt kortere.
Gode heste, fantastisk natur og god indkvartering i en varm og hjertelig atmosfære – det gør dette safari ophold til noget
unikt. Det er et familieejet sted, og værterne går meget op i at deres gæster får en rigtig god oplevelse
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Safari på hesteryg
Der er ikke noget fast program. Ridningen skræddersys til gæsternes ønsker og behov med skyldig hensyntagen til vejret og
lokale forhold. Den typiske dag består i, at man rider ud efter morgenmaden mens temperaturen stadig er rimelig. Man rider
så 3-4 timer. Midt på dagen, hvor det typisk er varmt, spiser man frokost og slapper af på verandaen, bader i poolen eller
går en tur ud i bushen. Efter ”afternoon tea”, hvor temperaturen igen er til ridning skal du ud på en eftermiddags tur

Eksempler på dagsprogrammer
Dag 1.
Ankomst til Johannesburg International Airport om morgenen og transfer med minibus til Safari Lodgen, hvor der serveres
frokost. Om eftermiddagen skal du på et introduktionsridt ud i vildtreservatet og der bliver serveret sundowners ved en af
ranchens pittoreske flodheste søer

1.
Vi rider til en original farm homestead og en afrikansk landsby, ser de kunstfærdigt hånddekorerede huse, besøger det
historiske Baber homestead, hvor vi drikker te og endelig besøger vi farm vuggestuen, hvor der er underholdning. Vi rider
tilbage til lodgen, hvor vi kan tage et afsvalende bad i søen sammen med din hest inden frokosten. Senere, når
middagsheden er tung, kan du slappe af ved poolen eller nappe en siesta. Om eftermiddagen rider vi igen ud i reservatet og
ser på dyr, ser deres spor og lærer at skelne og fortolke sporene. Vi lærer os noget om de stedlige træer og buske og
hvordan de har været anvendt medicinsk

2.
I dag starter vi med en introduktion til polocrosse, en opløftende og opkvikkende sport, der snart vil gøre dig afhængig. Efter
frokost kan du følge med på en af ugens to shopping ture ind til Vaalwater og oplev, hvordan det er at shoppe i bushen!
Senere endnu en ridetur ud i naturen, måske med godt tempo på ad de mange sandede stier i området

3.
Efter morgenmaden skal du ud på en to dages wilderness safari, hvor vi skal prøve at finde endnu flere af de mange
forskellige dyrearter, som lever i regionen. Efter en lang ridetur på omkring 4 timer kommer vi tilbage til ranchen, hvor vi
spiser frokost. Om eftermiddagen bliver der masser af muligheder for at tage gode billeder på enten en game drive i 4-hjuls
trækker eller på en guidet vandretur ud i bushen. Der serveres sundowners på et betagende udsigtspunkt.

4.
En hel morgen i sadlen med muligheder for at se giraf, eland, gnu, impala, hjort og zebra. Vi returnerer til lodgen til en sen
frokost og lidt siesta ved poolen. Efter eftermiddagsteen skal du ud på en kort hurtig tur i reservatet før der serveres
sundowners og middag rundt om bålet

5.
Vi rider en morgentur ud i bushen o ser den vågne, vender tilbage til frokost på ranchen. Om eftermiddagen kan dem, der
nu er sadel-trætte besøge Beadle, et lokalt hjælp-til-selvhjælps projekt, hvor lokale kunsthåndværkere tilvirker flotte
perlebesatte læderprodukter, blandt andet half chaps. Alternativt kan du ride ud på en stille tur for at opdage nye områder af
farmen eller finde flodheste

6.
Efter mange timer i sadlen vil du måske gerne nyde en fridag og i stedet tage på en game drive efter the Big 5 i det
nærliggende private reservat. Her er der muligheder for at se løve, elefant, og bøffel. Vi vender tilbage til ranchen til frokost
og siesta. Efter eftermiddags teen kan du prøve kræfter med en cross country bane og teste dine evner som spring rytter
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7.
Om morgenen en opkvikkende hurtig tur ud til en af de fjerneste steder på ranchen, ad kilometer efter kilometer af sandede
stier. Tilbage ved lodgen kan du nyde et hurtigt bad og en sen frokost. Efter eftermiddagsteen en sidste ridetur ud for at få
de sidste billeder i kassen. Når det er lykkedes er der sundowner på en høj klippe med udsigt ud over det fredelige
Waterberg landskab

Sidste dag.
Måske en sidste ridetur inden det er tid at pakke sammen og sige farvel. Der er transfer tilbage til lufthavnen i
Johannesburg
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Safari i Sydafrika - turfakta
Varighed:
Du vælger selv varigheden af dit ophold, dog min 3 dage

Indkvartering:
Du bor på ranchen, i en "garden chalet" eller i nogle lækre nærved liggende "lakeside chalets", rondaveller placeret ved
bredden af en sø.
Horizon farmen er en gammel farm, der er blevet grundigt restaureret under bibeholdelse af dens gamle charme. Den ligger,
så der er udsigt ud over en smuk sø og med busk stepperne i baggrunden. Der er ingen fjernsyn og aviser til at forstyrre
sjælefreden, så et perfekt sted at slappe af. Der er to store dobbeltværelser i hovedbygningen (standard), 3 fine garden
chalets og 2 lækre chalets med søudsigt. Der er veranda, hvor man kan sidde med en kølig drink og nyde udsigten. Alle
værelser har eget bad og toilet.

Pension:
Helpension - værtens gode køkken kræser for din mave med skønne og sommetider fremmedartede måltider. Den
traditionelle "afternoon tea" er en uimodståelig nydelse.

Heste:
Der er heste i alle størrelser, aldre og temperament. Der er 60+ heste på farmen. De fleste er sydafrikanske racer eller kryds
af sydafrikanske racer (Boerperd, sydafrikansk varmblod, appaloosa, araber og fuldblods krydsninger). Hestene er
veltrænede, lydige, robuste og vant til Afrikas dyr og natur.

Sadler:
Der rides mest med Sydafrikanske McClellan (western sadler) og lidt Australian stock sadler.

Rideerfaring:
Alle niveauer. Vi rider ud i mindre grupper, hvor grupperne sammensættes efter rytternes evner og erfaring på hesteryg.

Tøj og udstyr:
Medbring tøj i neutrale farver (khaki, brun, beige og grønt) der passer ind i bushen (ingen stærke farver eller hvidt tøj (det
bliver i øvrigt hurtigt snavset!)). Sædvanligt rideudstyr, ride- eller vandresko, half chaps anbefales, badetøj, hovedlampe,
kamera, kikkert, læbepomade, solcreme og solblocker, langærmet skjorte eller t-shirt, bredskygget solhat der bliver på
hovedet, tørklæde til værn mod støvet i visse perioder, varmt tøj (maj til august).

Mobiltelefoni:
Ja, der er udmærket dækning de fleste steder. Vil du købe lokalt sim kort ved ankomst anbefaler vi at købe MTN, som giver
bedst dækning.

WiFi:
Der er en begrænset, lidt ustabil service på ranchen

Vejret:
Sommeren er varm 30-35 grader med lille risiko for kraftige regnskyl om eftermiddagen. Vinteren er mild og tør.

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til Johannesburg, transfer fra lufthavnen til ranchen, drikkepenge
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Turkode:
SA 2801
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Safari i Sydafrika - rejsefakta
Transport:
Fly til Johannesburg

Ankomst:
På førstedagen som oftest om morgenen - afrejse fra Danmark dagen før. Der er transfer kl. 10:00 i forbindelse med
ankomst (ca. 3 timers kørsel).

Afrejse:
På sidste dagen er der afgang efter morgenmaden eller måske efter en sidste ridetur. Ankomst til Johannesburg
International Airport i tid for aftenens returrejse (book fly med afrejse efter 20) - hjemkomst til Danmark den følgende dag

Transfer:
Fra lufthavnen i Johannesburg til ranchen i bil eller minibus varer ca. 3 timer. Pris ca. 1700 kr tur/retur pr. pers. nøjagtig pris
fremkommer på trin 2 i booking forløbet.

Pas og visum:
Visum op til 90 dages varighed udstedes ved ankomsten. Check datoen for udrejse, der påføres i indrejsestemplet.
Overskridelse medføre bøde ved udrejse. Passet skal være gyldigt min 6 måneder udover opholdet. Der skal være min 2
blanke sider i passet. Børn (under 18 år) er omfattet af særlige ind- og udrejseregler. Se i øvrigt Udenrigsministeriets
information

Vaccination:
Sydafrika er et relativt sikkert område og stedet her er malaria frit og holder en høj hygiejnisk standard med godt drikkevand.
Du bør imidlertid undersøge, om du skal have en eller flere vaccinationer eller malariapiller før du begiver dig af sted kontakt din læge eller Lægernes Vaccinations Organisation for seneste information.

Forsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.
Derudover skal du have en rejseforsikring, der dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Turkode:
SA 2801

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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