Hval safari - Raggy Charters
Kom på hval safari -en mildest talt, uforglemmelig oplevelse på havet, hvor du kan nyde synet af disse
enorme og fascinerende dyr, som lever under havets overflade.

Raggy charters er indehavere af den eneste, officielt udstedte tilladelse til nærkontakt med hvaler og delfiner
i Sydafrika´s Algoa bugt. Dette giver dem en unik mulighed for at bringe folk helt tæt på disse fantastiske dyr.
Tilladelsen giver dem bl.a. mulighed for at nærme sig hvaler indenfor 50 meter (ingen andre kan henvende
sig nærmere end 300 meter).
De fleste af de midler, som genereres vha. disse ture, går til The Penguin Research Fund, en fond som
desperat forsøger at forklare den dramatiske nedgang i den afrikanske pingvin befolkning og rette op på
denne situation. Raggy Charters forpligter sig også regelmæssigt til oprydning af strandene i Port Elizabethområdet, og har startet et initiativ for at udligne deres Co2 udslip, ved at plante et træ for hver båd sejlads de
udfører.
- Efter morgenmaden på Two Waters lodge, transporterer vi jer til Algoa Bay Yacht Club, i Port
Elizabeths havn. Her bliver I mødt af personalet fra Raggy Charters kl. 08:15.
- Kl.08:30 er der afgang og efter en grundig sikkerhedsdemonstration, starter vi turen med en
rundfart i inderhavnen, hvorefter vi drager ud på havet. Turen vender tilbage ved 12-tiden.
Der serveres lettere forfriskninger og snacks i løbet af sejladset og der er mulighed for at få frokost
bagefter på sejlklubben.
- Efter endt program, kører vi tilbage til lodgen, hvor der er mulighed for at slappe af, eller man kan
efter aftale supplere med en anden udflugt, såsom f.eks. et rundtur i Port Elizabeth by.
I Sydafrika begynder hval sæsonen i juni, hvor pukkelhvalerne bevæger sig op langs kysten, mod deres
yngle steder. Pukkelhvaler kan ses i Algoa bugten mellem juni og begyndelsen af januar, med højsæson i juli
/ august og igen i november / december, når de drager ud på deres hjemrejse, med kalve på slæb.
Sydlige rethvaler kan ses fra juli til oktober, når de kommer ind i bugten for give fødsel. Sydlige rethvaler ses
normalt meget tæt på kysten og ofte i nærheden af havnen. De er den hyppigst forekommende hval-art
langs den sydafrikanske kyst.
I løbet af denne sejlads har man også gode muligheder for at spotte øresvin (flaskenæset delfiner),
almindelige delfiner, pukkelhvaler, Brydes hvaler, vågehvaler, Cape pels sæler, forskellige arter af hajer (evt.
den store hvide haj), afrikanske pingviner, Cape suler, afrikanske strandskader, Cape skarver, hvid-brystet
skarver og forskellige arter af pelagiske fugle, herunder terner og albatrosser.
Begge katamaraner har et specielt designet udsigtsplatform, der gør det muligt at få den bedst mulige udsigt
over bugten og dermed chancen for at se dyrene som er til stede.

Pris $170 pr. person, Inklusiv transport til/fra Port Elizabeth. Forhør om rabatter for børn under 12 år

Delfin safari - Raggy Charters
Med denne tur har du mulighed for at komme helt tæt på delfinerne i Algoa bugten -en spændende og
oplevelserig oplevelse på havet, hvor du kan nyde selskabet af disse venligsindet, yndefulde og legesyge
væsener.

Raggy charters er indehavere af den eneste, officielt udstedte tilladelse til nærkontakt med hvaler og delfiner
i Sydafrika´s Algoa bugt. Dette giver dem en unik mulighed for at bringe folk helt tæt på disse fantastiske dyr.
De fleste af de midler, som genereres vha. disse ture, går til The Penguin Research Fund, en fond som
desperat forsøger at forklare den dramatiske nedgang i den afrikanske pingvin befolkning og rette op på
denne situation. Raggy Charters forpligter sig også regelmæssigt til oprydning af strandene i Port Elizabethområdet og har startet et initiativ for at udligne deres Co2 udslip, ved at plante et træ for hver bådsejlads de
udfører.
- Efter morgenmaden på Two Waters lodge, transporterer vi jer til Algoa Bay Yacht Club, i Port
Elizabeths havn. Her bliver I mødt af personalet fra Raggy Charters kl. 08:15.
- Kl.08:30 er der afgang og efter en grundig sikkerhedsdemonstration, starter vi turen med en
rundfart i inderhavnen, hvorefter vi drager ud på havet. Turen vender tilbage ved 12-tiden.
Der serveres lettere forfriskninger og snacks i løbet af sejladset og der er mulighed for at få frokost
bagefter på sejlklubben.
- Efter endt program, kører vi tilbage til lodgen, hvor der er mulighed for at slappe af, eller man kan
efter aftale supplere med en anden udflugt, såsom f.eks. et rundtur i Port Elizabeth by.
Flaskenæset definer (øresvin) er den hyppigst forekommende delfin-art i bugten og kan blive spottet hele
året rundt, i grupper fra 10 til 400. Disse legesyge delfiner, findes for det meste i lavvandet farvande, enten
nær strandene, eller omkring St. Croix Island og har tendens til at komme helt op til båden og svømme langs
stævnens bølger. Almindelige delfiner er også et spektakulært syn, da de ses i grupper på 1000-2000, hvor
de sammen svømmer op til fantastiske hastigheder (ca. 60 km/t). Disse delfiner er ofte spottet fra januar til
juni, når de følger store stimer af fisk, som bevæger sig på tværs af bugten. Humpback delfiner ses også i
Algoa bugten og forekommer normalt i langt mindre grupper (mellem 1 og 20) og spottes mest almindeligt i
sommermånederne.
I løbet af denne sejlads har man også gode muligheder for at spotte Bryde hvaler, vågehvaler, Sydlige
Rethvaler, pukkelhvaler, Cape pels sæler, forskellige arter af hajer (heriblandt den store hvide haj) ,
afrikanske pingviner, Cape suler, afrikanske strandskader, og forskellige arter af pelagiske fugle, herunder
terner og albatrosser.
Begge katamaraner har et specielt designet udsigtsplatform, der gør det muligt at få den bedst mulige udsigt
over bugten og dermed chancen for at se dyrene som er til stede.

PRIS $155 pr. person, Inklusiv transport til/fra Port Elizabeth. Forhør om rabatter for børn under 12 år

Penguin Patrol - Raggy Charters

Penguin Patrol er en spændende, aktivitets og lærerig dag for turister og lokale. Turen indeholder bl.a.:





Sejlads til St. Croix Island
Frokost i Port Elizabeth, på Chartroom Restaurant
Besøg på SAMREC (South African Marine and bird Reabilitation Center)
Besøg på Bayworld

Turen begynder ved Algoa Bay Yacht Club, i Port Elizabeth havn, kl. 08:15, hvor du vil møde personalet fra
Raggy Charters.
- Vi starter med en spændende båd sejlads, ud til St Croix Island for at se den største ynglende
koloni af afrikanske pingviner i verden. Se disse komiske fugle glide ind og ud af vandet og se dem
flyve gennem vandet, mens du iagtager deres utrolige undersøiske evner.

De afrikanske pingviner i Algoa bay har mistet 70% af deres befolkning over 7 år og kunne hurtigt blive
uddød uden indgriben. Raggy Charters har siden 2008 haft Dr. Lorien Pichegru med til at bidrage med sin
vitale forskning og for at hjælpe med at forklare og ikke mindst vende denne tendens. Man vil som gæst blive
informeret om pingvinernes befolkningsnedgang, årsagerne, den forskning som udføres, og de måder,
hvorpå vi nu forsøger at bevare dem.
I løbet af sejladset er der også en god chance for at se øresvin, almindelige og pukkelrygget delfiner, sydlige
rethvaler, pukkelhvaler, Brydes hvaler, Cape pels sæler, hajer og forskellige havfugle.

- Efter sejladset kan man nyde en lækker frokost i Port Elizabeth havn, hvortil man frit kan vælge
mellem en vifte af måltider, herunder spektakulære og friske fiske- og skaldyrsretter, serveret på The
Chartroom Restaurant *

Se næste side:

- Gæsterne vil derefter blive taget til SAMREC (South African Marine and bird Reabilitation Center),
som er beliggende i Cape Recife Nature Reserve.
Verdens olieudslip truer ikke blot den afrikanske pingvins befolkning, men også mange andre marine fugle
og pattedyr. Reabilitetscentret er med til at redde disse arter. 17% af de afrikanske pingviner ville gå tabt om
året, hvis vi ikke havde rehabiliteringscentre som denne, placeret langs den sydafrikanske kyst.
Olieramt Pingvin på SAMREC bliver frigivet

Centrets formål er dog ikke bare at redde og rehabilitere, men også at informere og uddanne offentligheden
gennem deres forskellige programmer. Gæsterne vil blive taget på en tur rundt i centrum og vil lære om
desperate behov for sådanne centre og bevaringen af marine arter, og vil komme til at opleve naturen
gennem syn, lyd og berøring. Besøgende kan opleve hospitalet og se de frivillige i aktion, hvor de bidrager til
at redde vores miljø, især den truede afrikanske Penguin.
Gæster på SAMREC school

- Tag en pause efter turen på The Flying Penguin Cafe og nyde en forfriskende drik og snack, mens I
bliver underholdt af de bosiddende SAMREC pingviner.

Se næste side:

- En shuttle bus vil så samle jer op og transportere jer til jeres endelige aktivitet: Bayworld

The Bayworld Museum, Snake Park og Oceanarium er helliget offentlig uddannelse og som tager sigte på at
stimulere en større bevidsthed om behovet for bevarelse af vores natur- og kulturarv. I vil som gæster opleve
præsantationer for både sæler og pingviner, hvor I vil lære mere om arterne og om de enkelte dyr. De
residente sæler og pingviner på Bayworld blev engang reddet, og kan desværre ikke blive frigivet. Heldigvis
har Bayworld dog oprettet et program for opdræt af pingviner i fangenskab, som kunne være af afgørende
betydning for verdens befolkning, hvis antallet af disse truede fugle fortsætter med at falde.
Der vil herefter være tid til at nyde den spektakulære marine udstilling i resten af akvariummet, herunder
levende skildpadder og forskellige fisk. Gæster er velkomne til at udforske museet, der blander kultur- og
naturhistorie.

Udstilling

Sæl show

- Når dagens program omsider er omme, transporteres i atter tilbage til havnen, hvor Two Waters
personale står klar til at hente jer.
African Penguin Conservation:
En procentdel af overskuddet genereret af Penguin Patrol går til marine bevarelse og forsknings indsatser i Algoa bugten. Penguin
Patrol´s mål er at hjælpe med pingviner og andre marinedyrs bevarelse, ved at støtte forskning, indlede strand "clean-ups" og uddanne
offentligheden (især skolebørn), samt andre projekter. Raggy Charters, Bayworld og SAMREC har bidraget til bevarelsen af den
afrikanske pingvin i mange år og Algoa Bay Hope Spot er for nylig blevet lanceret med lignende formål. Ideen bag Penguin Patrol er at
hjælpe med at rejse midler til disse organisationer, mens de fortsat arbejder hen imod målet om at redde den afrikanske pingvin fra
udryddelse.

PRIS $200 pr. person (Inkluderer alt transport til/fra Port Elizabeth, mellem aktiviteter, frokost og
eftermiddags snack under turen m.m). Forhør om rabatter for børn under 12 år.

