
Fotosafari og udflugter 

 

Ønsker du et afbræk fra jagten, eller kunne du tænke dig at kombinere rejsen med aktiviteter og udflugter for 

dig og din familie? 

Sydafrika byder på et hav af muligheder for alle tilrejsende. Landet er betagende smukt og formentlig det 

bedste sted i verden, hvis man ønsker at kombinere jagt med regulær badeferie eller fotosafari. 

Tag din kone eller familie med og gør jagt turen til en uforglemmelig rejse, med en blandet cocktail af f.eks. 

jagt, fotosafari, badestrande, vandreture, naturoplevelser, lokale seværdigheder, bungy-jump, fiskeri og 

meget mere. Mulighederne er ikke mindre end uendelige og kun fantasien sætter grænsen. 

Som gæst på Two Waters Lodge, kan du til beskedne beløb og med fordel benytte dig af en, eller flere af 

vores udbudte dags udflugter, med udgangspunkt fra lodgen. Studér de individuelle udflugter og priser 

nedenunder. 

Du kan også vælge, selv at arrangere din ferie og på egen hånd drage ud på eventyrene, f.eks. i en leje-bil. 

Du kan gøre dette før, under eller efter dit ophold hos os. 

Har du specielle ønsker til andre former for udflugter, ønsker du at sætte dit eget præg på udflugterne, eller 

har du spørgsmål af nogen art? Så er du altid velkommen til at kontakte os på peter@petesafaris eller +45 

20 44 79 11. 

Du kan finder meget mere info om os og jagt i særdeleshed, på vores hjemmeside www.petesafaris.dk 

Er du ikke jæger og er du kun til fotosafari, så tilbyder vi også en eksklusiv, 5 dags pakkeløsning med alt inkluderet (læs mere om dette 

på hjemmesiden www.petesafaris.dk) 
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DAGS UDFLUGTER: 

 

Addo Elephant Park 

Privat game drive gennem Sydafrikas tredje største national park. Se hundredevis af elefanter boltre sig i 

dette enorme natur reservat og oplev et hav af de andre afrikanske vildt arter, bl.a. det fredet sorte 

næsehorn. 

   

Addo Elephant Park huser med sine 180.000 ha., verdens største population af elefanter og fuglearten suler. 

Parken blev etableret i 1931 for at bevare de sidste 16 elefanter som var i området. I dag huser dette fint-

tunede økosystem over 600 elefanter og stort set alle levende afrikanske vildt arter. 

Kom med os på en privat køretur gennem den enorme park og få muligheden for (udover elefanter) at 

opleve løver, leoparder, hyæner, sorte næsehorn, bøfler, zebraer, alle de gængse antiloper såsom Kudu, 

Eland, Hartebeest og over 880 fuglearter. Helt eksklusivt, er Addo Parken også hjem for den omtalte Dung 

Beetle, som spiller en vigtig rolle i hele økosystemet. Når dagen er omme, vender vi atter tilbage til lodgen 

hvor middagen venter. 

Vi medbringer drikkevarer, madpakker og snacks til dagen. 

Pris $150 for 1 person (ved 2-4 personer = $100 pr. person) 
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Schotia Reserve, eftermiddag og aften safari 

Schotia Reservatet er med over 2000 dyrearter, et mekka for dyr og natur interesserede. Kom helt tæt på 

dyrene i den åbne Land Rover og nyd middagen omkring bålet ved mørkets frembrud. 

   

Schotia Reserve er den ældste privat drevet park i Eastern Cape og ligger tæt på Port Elizabeth. Parken er 

spækket med dyreliv og er hjem for over 2000 dyrearter, herunder 43 forskellige pattedyr. Schotia Parken 

var den første i Eastern Cape som husede frit levende løver og parkens ansatte garanterer at du vil få disse 

utrolige dyr at se på tæt hold. 

Dagen starter med en 4 timers game drive gennem parken (middags pause med forfriskninger og toilet-

besøg undervejs). Turen bliver kørt i en åben Land Rover og giver derfor helt unikke muligheder for at 

komme tæt på dyrene.. 

Efter turen bliver der serveret en lækker middag omkring bålet, også kendt som den traditionelle afrikanske 

"Boma". 

Senere på aftenen og efter mørkets frembrud, afsluttes dagen med endnu en game drive, med mulighed for 

at se de aktive nattedyr. Herefter går turen tilbage til lodgen. 

Det er også muligt at overnatte i reservatet. Dette foregår i yderst hyggelige hytter med dobbelt senge, eget 

bad/toilet, varmt vand og kaffe/the faciliteter. Som i en ægte afrikansk hytte, er der ingen satelit-TV eller 

andre moderne gimser. Fald i søvn til lydene fra parkens vilde dyr og grip muligheden for en nat udenfor den 

moderne verden. 

Ønsker du at overnatte her, vil det udover den oprindelige tur-pakke, inkludere næste dags morgenmad og 

én ekstra game drive, inden man tjekker ud og lader rejsen gå videre. Se pris nedenunder: 

Pris (eksklusiv overnatning) $110 pr. person + transport udgift ($125). Inkluderer 2 game drives, 

eftermiddags forfriskning og aftensmad 

Pris (inklusiv overnatning) $220 pr. person.+ transport udgift ($125). Hvis opholdet i Schotia finder sted på 

sidste dagen for rejsen, bortfalder transport udgiften. Inkluderer 3 game drives, eftermiddags 

forfriskning, aftensmad og morgenmad 
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Graaf Reinet og Valley of Desolation 

Oplev livet som det var i 1800-tallet og udforsk den historiske by Graaf Reinet som ligger midt i Cambedoo 

National Park. Bagefter kan du spejde udover byen, resten af parken og Karoo sletten fra klippetoppene, i 

det betagende og smukke Valley of Desolation. 

   

Vi starter dagen med at besøge Graaf Reinet. Byen ligger for foden af Sneeuberg bjergene, omringet af den 

19.400 ha. store Camdeboo National Park, som blev etableret i 2005 og er en del af det enorme Karoo 

landskab. Den charmerende og historiske by, byder på et stort udvalg af historiske seværdigheder. Oplev 

dagligdagen som det var i 1800 tallet ved at besøge det historiske Reinet House, Uquhart House, Old 

Residence eller militær museet.  

Grib muligheden for et spændende og inspirerende besøg hos Karoo Taxidermy, vores anvendte 

konservator og få en guided tur, rundt på deres enorme facilitet. Her vil du få et unikt indblik i hvordan man 

bearbejder og monterer vildt trofæer, og du kan med fordel, samtidig samle inspiration til hvordan du ønsker 

at montere dine personlige trofæer. Nyd senere en let middag på en af de hyggelige restauranter og prøv 

evt. det berømte Karoo lammekød. Vi kan guide jer rundt i byen, eller I kan vælge at gå på rundt på egen 

hånd. 

Derefter kører vi 14 km. udenfor byen, til Parkens mest berømte område: Valley of Desolation. 

Dette er et fortryllende sted som indeholder karakteristiske lodrette klippeformationer, dannet for over 100 

millioner år siden, som følge af vulkansk aktivitet og som rækker 90-120 meter op over parken niveau. 

På stierne bevæger vi os til fods langsomt op i terrænet og de smukke omgivelser. På toppen lader vi tiden 

gå i stå, imens udsigten over Graff Reinet og den store Karoo slette nydes i stilhed. Her er der mulighed for 

at se et kæmpe udvalg af dyrearter, bl.a. springbuck, marekat, abe, giraf, mountain-zebra, red hartebeest, 

gemsbuck (Oryx), steenbuck, blesbuck, black wildebeest (gnu), bøffel, kudu og grey duiker. Derudover 

indeholder området og parken over 330 plantesorter og 220 fuglearter, bl.a. den store "Black Eagle" som 

man kan være heldige at se på tæt hold. 

Vi medbringer drikkevarer, madpakker og snacks til turen. Evt. indgangs-gebyr til museums og lignende, 

personlige udgifter til shopping, cafe og restaurant besøg er ikke inkluderet i prisen. 

Pris $150 for 1 person (ved 2-4 personer = $100 pr. person) 
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Garden Route Tour - 3 dage 

Kom på en uforglemmelig smuk og begivenhedsrig tur langs Sydafrikas østlige kystlinie, også kendt som "The 

Garden Route" Denne rute viser med sine egne ord, hvorfor det siges at Sydafrika har så meget at byde på. 

Oplev et væld af naturoplevelser, dyreliv og seværdigheder. 

Navnet "The Garden Route" stammer fra de tusindevis af blomster-arter som findes langs ruten og denne 

800 km. lange strækning, betragtes som et "must" når man besøger Sydafrika.  Oplev betagende natur og 

udsigter, besøg de lokale samfund og stop undervejs for at se eksempelvis Jeffreys Bay, Plettenberg Bay, 

eller havfronten ved Knynsa. Besøg Monkeyland, Elephant Sanctuary, Birds of Paradise, Gango Caves, 

struds farme, eller prøv kræfter med verdens næst-højeste bungy-jump ved Bloukrans Bridge. 

Pris $825 pr. person. Da denne tur er en 3 dags rejse, forudsætter prisen at man ikke i disse 3 dage, bor på 

Two Waters Lodge og inkluderer derfor 2 overnatninger på hotel, morgenmad/frokost, guide og alt transport. 

Evt. indgangs-gebyr til lokale seværdigheder, personlige udgifter til shopping, cafe og restaurant besøg er 

ikke inkluderet i prisen. 

 ______________________________________________________________________________________ 

Avlefarme 

Besøg de nærliggende og lokale løve eller leopard/gepard avle-farme. 

   

Kom helt tæt på de store katte ved at besøge en typisk Sydafrikansk avlefarm. Du har valget mellem 2 farme 

som består af henholdvis en løvefarm, samt en kombineret leopard/gepard avlefarm. Udflugten til én af de 

valgte farme varer ca. 2-3 timer. Resten af dagen kan bruges til afslapning ved lodgens pool, eller man kan 

vælge at supplere dagen med endnu en aktivitet efter ønske. 

Pris $40 pr. person (pr. farm) 
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Port Elizabeth 

Tag et slag golf, gå på shopping eller slap af på stranden. Vi guider jer rundt i byen efter ønske, eller I kan 

vælge at gå på jeres egen hånd. Tag et snak med lodgens lokale guide og få nogle gode råd. 

   

Port Elizabeth kaldes populært "Den venlige by" og er en af de største havne i Sydafrika. Den  ligger 760 km. 

øst fra Cape Town og byder på mange spændende seværdigheder. 

Spadser langs den smukke strandpromenade, slap af på stranden, besøg The Boardwalk Casiono, diverse 

dyreparker, spil golf, eller gå på shopping til den store guldmedalje. Afslut evt. dagen på et af byens 

hyggelige restauranter. Mulighederne er uendelige og kun fantasien sætter grænsen. 

Vi medbringer drikkevarer og madpakker til turen. Evt. indgangs-gebyr til museums og lignende, personlige 

udgifter til shopping, cafe og restaurant besøg er ikke inkluderet i prisen. 

Pris $100 for 1 person (ved 2-4 personer = $75 pr. person) 
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