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Välkommen till vår lyxiga Sydafrika Sebatana lodge i 
Waterberg, en bit utanför Johannesburg i norra Sydafrika.  
Du bor i en bekväm och modern bungalow på 5-stjärniga 
Sebatana Rhino Lodge. På lodgen finns bland annat pool, bar 
och restaurang, och varje dag ingår frukost, lunch och middag. 
Området är malariafritt och erbjuder fantastiska och unika 
vildmarksupplevelser, samtidigt som du får en djup kunskap i 
landets kultur och häpnadsväckande historia.

HELPENSION & UTVALDA 
SAFARIS INGÅR



Vänligen notera att dagsprogrammet är preliminärt och bestäms på Sebatana Rhino Lodge.

DAG 1
FLYG TILL JOHANNESBURG
Flyg från Sverige till Johannesburg med  
mellanlandning på vägen (ankomst till  
Johannesburg dag 2).

DAG 2
ANKOMST TILL JOHANNESBURG 
Flyget landar vid lunchtid i Johannesburg. Vi 
möter vår representant och kliver ombord 
på transfern som tar oss till Sebatana Rhino 
Lodge i Waterberg, norr om Johannesburg. 
Transfern tar ca 3,5 timmar. Checka in, gör 
dig hemmastadd på lodgen och ta gärna 
ett dopp i poolen. Under kvällen serveras  
välkomstdrink och du får en presentation av 
boendet, omgivningen och hur man agerar 
i bushen. Efter presentationen serveras 
middag i restaurangen.

DAG 3
FOTOSAFARI OBSERVATIONSDÄCK, 
VILDMARKSTUR OCH MUSEIBESÖK
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår. 
Efter frukost denna dag blir du hämtad i 
safarijeep av vår guide som tar dig med till 
Christina’s Wallow. En del av vägen går vi till 
fots för att göra så lite inverkan som möjligt på 
djurlivet. Christina’s Wallow är ett gömställe 
där du har utsikt över ett vattenhål som lockar 
flera olika djurarter som; kattdjur, giraffer,  
antiloper och gnuer. Se till att ha kameran 
redo för här är du näst intill garanterad att få 

se vilda afrikanska djur. Efter ca 45 minuter 
är det dags att lämna Christina’s Wallow och 
fortsätta safarituren i jeepen för att sedan 
återvända till lodgen lagom till lunch.

Dagen fortsätter med en tur i safarijeepen 
till en annan del av bushen i reservatet. Guiden 
berättar om vildmarkens djur, fåglar och 
växter som du kan få se under den kommande  
veckan. Guiden kommer också att förklara 
områdets historia och landskapet kring Seba-
tana Private Reserve. Därefter sätter vi åter 
kurs mot lodgen där vi besöker muséet och 
får en visning av den imponerande vinkällaren.

Innan middagen bjuds det på happy hour 
i baren med fri provning av vinerna som 
rekommenderas till kvällens middag.

DAG 4
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen. 
Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Shingwedzi wildlife centre 
på förmiddagen och Nattsafari med middag 
under stjärnorna på kvällen. Läs mer om  
utflykterna på de sista sidorna i detta blad.

DAG 5
FOTOSAFARI I SEBATANA PRIVATE 
RESERVE
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår. 
På eftermiddagen ingår en ny fotosafaritur 
i Sebatana Private Reserve. De flesta av oss 
kan förmodligen inte få nog av de olika vilda 

djuren och här får vi en till chans att få syn på 
våra favoritdjur. Vi åker i öppen safarijeep för 
att få bästa sikt och fotomöjligheter.

Köp gärna till utflykter på plats. Denna 
dag kan du uppleva Besök på en lokal skola på 
förmiddagen och Afrikansk afton med middag 
och vin på kvällen. Läs mer om utflykterna på 
de sista sidorna i detta blad.

DAG 6
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen. 
Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Pilanesberg National Park ”Big 
Five” heldagstur. Läs mer om utflykten på de 
sista sidorna i detta blad.

DAG 7
FOTOSAFARI MED CHAMPAGNEBRUNCH 
OCH GUIDAD VANDRING I BUSHEN
Frukost och middag på lodgen ingår. Lunch 
serveras vid paviljongen på Kudo Rock och då 
ingår mousserande vin.

Direkt efter soluppgången lämnar vi 
lodgen och börjar dagens safaritur i det egna 
reservatet. Den bästa tiden för att se de vilda 
djuren på nära håll är under de tidiga morgon- 
timmarna. Antiloperna rör sig över stora 
områden för att hitta den bästa platsen att äta 
på, men också för att hitta det bästa skyddet  
mot leoparder, hyenor och andra rovdjur. Vi 
åker i öppna safarijeepar för att få bästa sikt 
och fotomöjligheter.

Lite senare på morgonen, när hungern smyger 
sig på, avslutar vi safarituren i paviljongen 
på Kudu Rock. Här serveras vi en härlig,  
traditionell champagnebrunch med magnifik  
utsikt över den afrikanska bushen. Efter 
brunchen återvänder vi till lodgen där du har 
möjlighet att bada i poolen, koppla av och 
reflektera över resans många intryck.

På eftermiddagen väntar en vandrings-
tur med erfaren naturguide som berättar 
om Waterbergen, den imponerande faunan 
söder om ekvatorn och den omgivande 
naturen. Samtidigt får du en inblick i djurens  
uppfödnings- och utfodringsplatser, en insikt 
som blir extra spännande när du lär dig mer 
om antilopernas beteende. Vi promenerar 
direkt ut från lodgen genom huvudgrindarna 
och ut i den vilda bushen.

DAG 8
FOTOSAFARI MED SUNSET ROCK
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen.  
På eftermiddagen väntar en sista fantastisk 
fotosafaritur som avslutas vid Sunset Rock. 
En plats och en upplevelse som tidigare 
gäster anser vara en av de absoluta höjd- 
punkterna på hela resan. Här njuter vi av ett 
glas bubblande champagne, medan solen 
sakta går ner över Waterberg bergen i en 
kaskad av röda och orangea färger. När man 
sitter här mitt i det storslagna afrikanska land-
skapet känns det som att tiden står still, och 
man vill aldrig att det skall ta slut. 

Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Halvdagssafari ”Big Five” på 
förmiddagen. Läs mer om utflykten på de 
sista sidorna i detta blad.

DAG 9
JOHANNESBURG, SOWETO OCH 
HEMRESA
Efter frukost är det dags att säga hejdå till 
Sebatana Private Reserve för denna gång. Vi 
reser till Johannesburg och gör ett känslo-
mässigt stopp på Apartheid Museum, grundat  
2001. Muséet ger oss en insikt i hur den 
svarta befolkningen levde under ofattbara 
förhållanden från år 1948 till 1994, när apart-
heid avskaffades. 

På eftermiddagen lämnar vi muséet, men 
vi håller oss kvar i apartheids historia. Vi 
stannar vid South Western Townships, mer 
känt som Soweto, beläget ca 15 km från 
Johannesburg. Det en gång så kända och 
ökända Soweto täcker en yta på bara 63 km2 
och har uppskattningsvis en befolkning på 
ca 4 miljoner människor. Ursprungligen var 
Soweto tänkt som en tillfällig bostadsplats 
för gruvarbetare. Men år 1923, som en del av 
den ökända ”Urban Areas Act”, omvandlades 
Soweto till ett township/getto för Johannes-
burgs svarta befolkning. 

Genom åren, och särskilt under apartheid-
tiden, har Soweto varit centrum för många 
upplopp och våldsamma historiska händel-
ser. Under de senaste 10 åren har området 

genomgått en betydande förändring och 
har idag mycket bättre områden med skolor,  
universitet, idrottsföreningar och sjukhus.

Under dagens tur gör vi även stopp vid den 
berömda Hector Pietersen Memorial, med 
möjlighet att köpa souvenirer på den lokala 
marknaden. Transfer vidare till flygplatsen för 
hemresa. Flyget avgår på eftermiddagen eller 
vid midnatt beroende på vilka datum ni reser.

Observera att programmet under denna 
dag kan komma att justeras beroende på trafik, 
väder och er tid för flygresa hem.

DAG 10
HEMKOMST
Vi mellanlandar på hemvägen från Johannes-
burg innan vi till slut når Sverige. Du landar 
under sen eftermiddag lokal tid i Sverige.

Dag 1
FLYG TILL JOHANNESBURG
Flyg från Sverige till Johannesburg med mel-
lanlandning på vägen (ankomst till Johannes-
burg dag 2).

DAG 2
ANKOMST TILL JOHANNESBURG
Flyget landar vid lunchtid i Johannesburg. Vi 
möter vår representant och kliver ombord på 
transfern som tar oss till Sebatana Rhino Lodge 
***** i Waterberg, norr om Johannesburg. 
Transfern tar ca 3,5 timmar. Checka in, gör dig 
hemmastadd på lodgen och ta gärna ett dopp 
i poolen.
 Under kvällen serveras välkomstdrink och 
du får en presentation av boendet, omgivningen 
och hur man agerar i bushen. Efter presentatio-
nen serveras middag i restaurangen.

DAG 3
FOTOSAFARI OBSERVATIONSDÄCK, 
VILDMARKSTUR OCH MUSEIBESÖK
På lodgen serveras frukost, lunch och middag 
varje dag.
 Efter frukost denna dag blir du hämtad 
i safarijeep av vår guide som tar dig med till 
Christina’s Wallow. En del av vägen går vi till 
fots för att göra så lite inverkan som möjligt 
på djurlivet. Christina’s Wallow är ett göm-
ställe där du har utsikt över ett vattenhål som 
lockar flera olika djurarter som; kattdjur, giraf-
fer, antiloper och gnuer. Se till att ha kameran 
redo för här är du näst intill garanterad att få 

se vilda afrikanska djur. Efter ca 45 minuter 
är det dags att lämna Christina’s Wallow och 
fortsätta safarituren i jeepen för att sedan 
återvända till lodgen lagom till lunch.
 Dagen fortsätter med en tur i safarijeepen 
till en annan del av bushen i reservatet. Guiden 
berättar om vildmarkens djur, fåglar och 
växter som du kan få se under den kommande 
veckan. Guiden kommer också att förklara 
områdets historia och landskapet kring Seba-
tana Private Reserve. Därefter sätter vi åter 
kurs mot lodgen där vi besöker muséet och 
får en visning av den imponerande vinkällaren.
 Innan middagen bjuds det på happy hour i 
baren med fri provning av vinerna som rekom-
menderas till kvällens middag.

DAG 4
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår.
 TIPS: Köp gärna till utflykter på plats. 
Denna dag kan du uppleva Halv dag ”Big Five 
Safari”  på förmiddagen och Nattsafari med 
middag under stjärnorna på kvällen. Läs mer 
om extra utflykter längre bak i denna pdf.

DAG 5
GUIDAD VANDRING I BUSHEN, FOTO-
SAFARI I SEBATANA PRIVATE RESERVE
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår.
På förmiddagen väntar en vandringstur med 
erfaren naturguide som berättar om Water-
bergen, den imponerande faunan söder 
om ekvatorn och den omgivande naturen. 

Samtidigt får du en inblick i djurens uppföd-
nings- och utfodringsplatser, en insikt som blir 
extra spännande när du lär dig mer om anti-
lopernas beteende. Vi promenerar direkt ut 
från lodgen genom huvudgrindarna och ut i 
den vilda bushen.
  På eftermiddagen ingår en ny fotosafa-
ritur i Sebatana Private Reserve. De flesta av 
oss kan förmodligen inte få nog av de olika 
vilda djuren och här får vi en till chans att få 
syn på våra favoritdjur. Vi åker i öppen safari-
jeep för att få bästa sikt och fotomöjligheter 
under vår tur.
 TIPS: Köp gärna till fler utflykter på plats. 
Denna dag kan du uppleva  Afrikansk afton 
med middag och vin på kvällen. Läs mer om 
extra utflykter längre bak i denna pdf.
 
 DAG 6
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår.
 TIPS: Köp gärna till utflykter på plats. 
Denna dag kan du uppleva Pilanesberg Natio-
nal Park ”Big Five”. Läs mer om extra utflykter 
längre bak i denna pdf.
 

DAG 7
FOTOSAFARI MED 
”CHAMPAGNEBRUNCH”
Frukost och middag på lodgen ingår. Lunch 
serveras vid paviljongen på Kudo Rock och då 
ingår mousserande vin.
 Direkt efter soluppgången lämnar vi 



Vänligen notera att dagsprogrammet är preliminärt och bestäms på Sebatana Rhino Lodge.

DAG 1
FLYG TILL JOHANNESBURG
Flyg från Sverige till Johannesburg med  
mellanlandning på vägen (ankomst till  
Johannesburg dag 2).

DAG 2
ANKOMST TILL JOHANNESBURG 
Flyget landar vid lunchtid i Johannesburg. Vi 
möter vår representant och kliver ombord 
på transfern som tar oss till Sebatana Rhino 
Lodge i Waterberg, norr om Johannesburg. 
Transfern tar ca 3,5 timmar. Checka in, gör 
dig hemmastadd på lodgen och ta gärna 
ett dopp i poolen. Under kvällen serveras  
välkomstdrink och du får en presentation av 
boendet, omgivningen och hur man agerar 
i bushen. Efter presentationen serveras 
middag i restaurangen.

DAG 3
FOTOSAFARI OBSERVATIONSDÄCK, 
VILDMARKSTUR OCH MUSEIBESÖK
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår. 
Efter frukost denna dag blir du hämtad i 
safarijeep av vår guide som tar dig med till 
Christina’s Wallow. En del av vägen går vi till 
fots för att göra så lite inverkan som möjligt på 
djurlivet. Christina’s Wallow är ett gömställe 
där du har utsikt över ett vattenhål som lockar 
flera olika djurarter som; kattdjur, giraffer,  
antiloper och gnuer. Se till att ha kameran 
redo för här är du näst intill garanterad att få 

se vilda afrikanska djur. Efter ca 45 minuter 
är det dags att lämna Christina’s Wallow och 
fortsätta safarituren i jeepen för att sedan 
återvända till lodgen lagom till lunch.

Dagen fortsätter med en tur i safarijeepen 
till en annan del av bushen i reservatet. Guiden 
berättar om vildmarkens djur, fåglar och 
växter som du kan få se under den kommande  
veckan. Guiden kommer också att förklara 
områdets historia och landskapet kring Seba-
tana Private Reserve. Därefter sätter vi åter 
kurs mot lodgen där vi besöker muséet och 
får en visning av den imponerande vinkällaren.

Innan middagen bjuds det på happy hour 
i baren med fri provning av vinerna som 
rekommenderas till kvällens middag.

DAG 4
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen. 
Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Shingwedzi wildlife centre 
på förmiddagen och Nattsafari med middag 
under stjärnorna på kvällen. Läs mer om  
utflykterna på de sista sidorna i detta blad.

DAG 5
FOTOSAFARI I SEBATANA PRIVATE 
RESERVE
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår. 
På eftermiddagen ingår en ny fotosafaritur 
i Sebatana Private Reserve. De flesta av oss 
kan förmodligen inte få nog av de olika vilda 

djuren och här får vi en till chans att få syn på 
våra favoritdjur. Vi åker i öppen safarijeep för 
att få bästa sikt och fotomöjligheter.

Köp gärna till utflykter på plats. Denna 
dag kan du uppleva Besök på en lokal skola på 
förmiddagen och Afrikansk afton med middag 
och vin på kvällen. Läs mer om utflykterna på 
de sista sidorna i detta blad.

DAG 6
LEDIG DAG
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen. 
Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Pilanesberg National Park ”Big 
Five” heldagstur. Läs mer om utflykten på de 
sista sidorna i detta blad.

DAG 7
FOTOSAFARI MED CHAMPAGNEBRUNCH 
OCH GUIDAD VANDRING I BUSHEN
Frukost och middag på lodgen ingår. Lunch 
serveras vid paviljongen på Kudo Rock och då 
ingår mousserande vin.

Direkt efter soluppgången lämnar vi 
lodgen och börjar dagens safaritur i det egna 
reservatet. Den bästa tiden för att se de vilda 
djuren på nära håll är under de tidiga morgon- 
timmarna. Antiloperna rör sig över stora 
områden för att hitta den bästa platsen att äta 
på, men också för att hitta det bästa skyddet  
mot leoparder, hyenor och andra rovdjur. Vi 
åker i öppna safarijeepar för att få bästa sikt 
och fotomöjligheter.

Lite senare på morgonen, när hungern smyger 
sig på, avslutar vi safarituren i paviljongen 
på Kudu Rock. Här serveras vi en härlig,  
traditionell champagnebrunch med magnifik  
utsikt över den afrikanska bushen. Efter 
brunchen återvänder vi till lodgen där du har 
möjlighet att bada i poolen, koppla av och 
reflektera över resans många intryck.

På eftermiddagen väntar en vandrings-
tur med erfaren naturguide som berättar 
om Waterbergen, den imponerande faunan 
söder om ekvatorn och den omgivande 
naturen. Samtidigt får du en inblick i djurens  
uppfödnings- och utfodringsplatser, en insikt 
som blir extra spännande när du lär dig mer 
om antilopernas beteende. Vi promenerar 
direkt ut från lodgen genom huvudgrindarna 
och ut i den vilda bushen.

DAG 8
FOTOSAFARI MED SUNSET ROCK
Frukost, lunch och middag ingår på lodgen.  
På eftermiddagen väntar en sista fantastisk 
fotosafaritur som avslutas vid Sunset Rock. 
En plats och en upplevelse som tidigare 
gäster anser vara en av de absoluta höjd- 
punkterna på hela resan. Här njuter vi av ett 
glas bubblande champagne, medan solen 
sakta går ner över Waterberg bergen i en 
kaskad av röda och orangea färger. När man 
sitter här mitt i det storslagna afrikanska land-
skapet känns det som att tiden står still, och 
man vill aldrig att det skall ta slut. 

Köp gärna till utflykter på plats. Denna dag 
kan du uppleva Halvdagssafari ”Big Five” på 
förmiddagen. Läs mer om utflykten på de 
sista sidorna i detta blad.

DAG 9
JOHANNESBURG, SOWETO OCH 
HEMRESA
Efter frukost är det dags att säga hejdå till 
Sebatana Private Reserve för denna gång. Vi 
reser till Johannesburg och gör ett känslo-
mässigt stopp på Apartheid Museum, grundat  
2001. Muséet ger oss en insikt i hur den 
svarta befolkningen levde under ofattbara 
förhållanden från år 1948 till 1994, när apart-
heid avskaffades. 

På eftermiddagen lämnar vi muséet, men 
vi håller oss kvar i apartheids historia. Vi 
stannar vid South Western Townships, mer 
känt som Soweto, beläget ca 15 km från 
Johannesburg. Det en gång så kända och 
ökända Soweto täcker en yta på bara 63 km2 
och har uppskattningsvis en befolkning på 
ca 4 miljoner människor. Ursprungligen var 
Soweto tänkt som en tillfällig bostadsplats 
för gruvarbetare. Men år 1923, som en del av 
den ökända ”Urban Areas Act”, omvandlades 
Soweto till ett township/getto för Johannes-
burgs svarta befolkning. 

Genom åren, och särskilt under apartheid-
tiden, har Soweto varit centrum för många 
upplopp och våldsamma historiska händel-
ser. Under de senaste 10 åren har området 

genomgått en betydande förändring och 
har idag mycket bättre områden med skolor,  
universitet, idrottsföreningar och sjukhus.

Under dagens tur gör vi även stopp vid den 
berömda Hector Pietersen Memorial, med 
möjlighet att köpa souvenirer på den lokala 
marknaden. Transfer vidare till flygplatsen för 
hemresa. Flyget avgår på eftermiddagen eller 
vid midnatt beroende på vilka datum ni reser.

Observera att programmet under denna 
dag kan komma att justeras beroende på trafik, 
väder och er tid för flygresa hem.

DAG 10
HEMKOMST
Vi mellanlandar på hemvägen från Johannes-
burg innan vi till slut når Sverige. Du landar 
under sen eftermiddag lokal tid i Sverige.

lodgen och börjar dagens safaritur i det egna 
reservatet. Den bästa tiden för att se de vilda 
djuren på nära håll är under de tidiga mor-
gontimmarna. Antiloperna rör sig över stora 
områden för att hitta den bästa platsen att äta 
på, men också för att hitta det bästa skyddet 
mot leoparder, hyenor och andra rovdjur. Vi 
åker i öppna safarijeepar för att få bästa sikt 
och fotomöjligheter.
 Lite senare på morgonen, när hungern 
smyger sig på, avslutar vi safarituren i pavil-
jongen på Kudu Rock. Här serveras vi en härlig, 
traditionell champagnebrunch med magnifik 
utsikt över den afrikanska bushen. Efter brun-
chen återvänder vi till lodgen där du har möjlig-
het att bada i poolen, koppla av och reflektera 
över resans många intryck.

DAG 8
FOTOSAFARI MED SUNSET ROCK
Frukost, lunch och middag på lodgen ingår.
På eftermiddagen väntar en sista fantastisk 
fotosafaritur som avslutas vid Sunset Rock. En 
plats och en upplevelse som tidigare gäster 
anser vara en av de absoluta höjdpunkterna 
på hela resan. Här njuter vi av ett glas bub-
blande champagne, medan solen sakta går ner 
över Waterberg bergen i en kaskad av röda och 
orangea färger. När man sitter här mitt i det 
storslagna afrikanska landskapet känns det som 
att tiden står still, och man vill aldrig att det 
skall ta slut.
 TIPS: Köp gärna till fler utflykter på plats. 
Denna dag kan du uppleva Halvdagssafari ”Big 

Five” på förmiddagen. Läs mer om extra utf-
lykter längre bak i denna pdf.
 
DAG 9
JOHANNESBURG, SOWETO OCH 
HEMRESA
Efter frukost är det dags att säga hejdå till 
Sebatana Private Reserve för denna gång.
Vi reser till Johannesburg och gör ett 
känslomässigt stopp på Apartheid Museum, 
grundat 2001. Muséet ger oss en insikt i hur 
den svarta befolkningen levde under ofattbara 
förhållanden från år 1948 till 1994, när apar-
theid avskaffades.
 På eftermiddagen lämnar vi muséet, 
men vi håller oss kvar i apartheids historia. 
Vi stannar vid South Western Townships, 
mer känt som Soweto, beläget ca 15 km från 
Johannesburg. Det en gång så kända och 
ökända Soweto täcker en yta på bara 63 km2 
och har uppskattningsvis en befolkning på ca 4 
miljoner människor. Ursprungligen var Soweto 
tänkt som en tillfällig bostadsplats för gruvar-
betare. Men år 1923, som en del av en ökända 
”Urban Areas Act”, omvandlades Soweto till 
ett township/getto för Johannesburgs svarta 
befolkning.
 Genom åren, och särskilt under apartheid-
tiden, har Soweto varit centrum för många 
upplopp och våldsamma historiska händel-
ser. Under de senaste 10 åren har området 
genomgått en betydande förändring och har 
idag mycket bättre områden med skolor, uni-
versitet, idrottsföreningar och sjukhus.

 Under dagens tur gör vi även stopp vid 
den berömda Hector Pietersen Memorial, 
med möjlighet att köpa souvenirer på den 
lokala marknaden. Transfer vidare till flygplat-
sen för hemresa. Flyget avgår på eftermidda-
gen eller vid midnatt beroende på vilka datum 
ni reser.
 Observera att programmet under denna dag 
kan komma att justeras beroende på trafik, väder 
och er tid för flygresa hem.

DAG 9
HEMKOMST
Vi mellanlandar på hemvägen från Johannes-
burg innan vi till slut når Sverige. Du landar 
under sen eftermiddag lokal tid i Sverige.
 Välkommen åter!



AVRESOR 2018
4 och 11 jan, 8 och 15 feb, 29 mar, 
5 apr, 14 jun, 12 jul, 6 sep,  
1 och 22 nov, 27 dec

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90. 

I PRISET INGÅR
•	 Flyg från Stockholm/Göteborg till 

Johannesburg t/r inkl.:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 Transfer flygplats – boende t/r
•	 7 nätter på Sebatana Lodge inkl.:

•	 Frukost, lunch, middag  
och kaffe/te

•	 Wifi
•	 4 fotosafaris i öppen safaribil varav:

•	  1 besök vid observationsdäck
•	 1 i öppen safaribil
•	 1 ”Champagnebrunch” vid 

paviljongen på Leopold Rock
•	 1 solnedgång med 

”Champagne” vid Sunset Rock
•	 Guidad vandring i bushen
•	 Välkomstdrink och infokväll
•	 Stadstur Johannesburg och 

Soweto på hemresedagen
•	 Engelsktalande guider
•	 Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

I PRISET INGÅR EJ
Utflykter och safaris utöver dags-
programmet, dessa köps till på plats. 
Se ett urval av utflykterna på de sista 
sidorna i detta blad. 
Dryck ingår ej, om inte annat anges.

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

SEBATANA RHINO LODGE *****

Du bor i en bekväm och modern bun-
galow på 5-stjärniga Sebatana Rhino 
Lodge. På lodgen finns bland annat 
wifi, pool, jacuzzi och liten barn pool. 
Solstolar och poolhandukar (gratis), 
bar och restaurang. Varje dag ingår  
frukost, lunch och middag, samt kaffe/te. 
Rummen städas dagligen. 

Rummen är utrustade med:
•	 2 sängar som står tillsammans men 

dras lätt isär till 2 separata sängar
•	  Takfläkt och luftkonditionering
•	  Kylskåp (minibar) – Betalas vid 

utcheckning
•	  Safety box – Gratis
•	  Hårfön
•	  Ficklampa
•	  Liten veranda med ett par stolar

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
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Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

BRA ATT VETA

Malariafritt område
Området som vi vistas i under denna resa 
är fritt från malaria.

Vaccinationer
Angående vaccinationer så är det inte 
några krav men man rekommenderar stel-
kramp (difteri) samt Hepatit A.

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION
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MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 



SÖNDAG FÖRMIDDAG:
SHINGWEDZI WILDLIFE CENTRE
Vi besöker ett av Waterbergs centra för 
skyddande och bevarande av olika djurarter. 
Just detta centra jobbar sedan 70-talet för 
att öka antalet geparder och vildhundar som  
båda är utrotningshotade arter. Flera av  
centren har grundats som rehabiliterings- och 
skyddscentra, där man aktivt arbetar för att 
utbilda det lokala samhället och på så sätt 
skydda utrotningshotade rovdjur. Rovdjuren 
är fruktade och hatade av många eftersom de 
kan orsaka stora skador på lokalbefolkningens 
boskap och inkomster. Centren jobbar även 
för att skapa en dräglig tillvaro för rovdjuren 
som har fångats, torterats eller på annat sätt 
blivit missbrukade. 

Även om dessa geparder och vildhundar 
inte är i sin naturliga miljö, så ger besöket en 
möjlighet att uppleva dem på nära håll. Sam-
tidigt får du kunskap om de olika individerna 
utifrån guidens expertis. 
Lunch ingår på utflykten.
PRIS CA 1100,- PER PERSON

SÖNDAG KVÄLL:
NATTSAFARI MED MIDDAG UNDER 
STJÄRNORNA
I skymningen, när solen går ner över den 
afrikanska bushen, lämnar vi lodgen och 
ger oss ut på nattsafari. Det är en spekta-
kulär upplevelse att se hur bushen förändras 
och hur ett helt annat djurrike träder fram. 
Nattsafarin sker i öppna safarijeepar där vi  
använder kraftfulla spotlights. Här får vi 
använda alla våra sinnen – och i synnerhet 
ögon och öron, när spotlightsen plötsligt 
belyser ett par ögon som reflekteras i ljuset.

Under safarins gång viskar vår guide olika 
information om djuren vi stöter på här mitt i 
natten. Har vi tur så kan vi upptäcka djur som 
vi vanligtvis inte ser på dagen, till exempel; 
leopard, ökenlo, galago, piggsvin, jordpigg-
svin. Tystnaden är ett kännetecken för den 
afrikanska bushen, den kan vara lite kuslig och 
plötsligt låter det som om bushen ”gråter”. 
Det blir garanterat ett minne som etsar sig 
fast för alltid. 

Efter den spännande resan genom bushen 
återstår kvällens höjdpunkt då vi stannar vid 
”Flintstone Cave”, där vi möts av ljuset från 
eldstaden. Kocken har förberett en härlig 

trerätters middag som serveras på vackra 
dukade bord. Att sitta i mörkret med eld-
staden som enda ljuskälla och avnjuta en 
god middag med tillhörande vin är verkligen 
en upplevelse man minns. Efter middagen 
fortsätter safarituren genom bushen. 
Vin till middagen ingår.
PRIS CA 650,- PER PERSON

MÅNDAG FÖRMIDDAG:
BESÖK PÅ EN LOKAL SKOLA
Följ med till en lokal skola som sponsras av 
Sebatana Rhino Lodge.

Många fattiga lantarbetare är fortfarande 
analfabeter från apartheidtiden då många 
inhemska barn inte fick gå i skolan. Föräldrar 
som inte har en utbildning har ofta svårt att 
förstå varför deras barn behöver lära sig något 
som de själva aldrig gjorde. Efter att apartheid  
avskaffades insåg den nya regeringen, som 
tog vid 1994, snabbt att utbildning är vägen 
till framgång. Dagens regering har därför ett 
stort fokus på skolan och att alla barn får en 
utbildning.

Tyvärr så släpar skolorna på landsbygden  
efter och får inte det nödvändiga eller  

TILLVAL UTFLYKTER SEBATANA
Du väljer själv vilka utflykter och safariturer du vill göra under din vistelse på Sebatana. 

Samtliga utflykter bokas och betalas på plats. Vänligen notera att utflyktsprogrammet 
och priserna är preliminära och bestäms exakt på Sebatana Rhino Lodge.

Escape Travel förbehåller rätten att ändra i utflyktsprogrammet vid påverkan utanför Escape Travel´s kontroll såsom väder, 
lokala prishöjningar och fullbokade avgångar. Observera att avgångstiderna på utflykterna kan justeras något beroende på årstid.

plötsligt låter det som om bushen ”gråter”. 
Det blir garanterat ett minne som etsar sig 
fast för alltid. 
 Efter den spännande resan genom bushen 
återstår kvällens höjdpunkt då vi stannar vid 
”Flintstone Cave”, där vi möts av ljuset från 
eldstaden. Kocken har förberett en härlig tre-
rätters middag som serveras på vackra dukade 
bord. Att sitta i mörkret med eldstaden som 
enda ljuskälla och avnjuta en god middag med 
tillhörande vin är verkligen en upplevelse man 
minns. Efter middagen fortsätter safarituren 
genom bushen.
Vin till middagen ingår.
PRIS CA 650,- PER PERSON

Dag 5 MånDag:
AFRIKANSK AFTON
Afrikansk afton där du får möjlighet att upp-
leva hur den afrikanska befolkningen en gång 
bodde, och ibland fortfarande gör. Här erbjuds 
en extraordinär möjlighet att få en historisk 
inblick i den afrikanska kulturen och livsstilen, 
som är spännande på många sätt. Smaka på 
unik afrikansk mat och dryck samtidigt som 

parkpersonalen finns också ett stort antal 
volontärer som arbetar och forskar. Resulta-
ten delas öppet med olika Nationalparker och 
reservat över hela landet och utanför landet.
PRIS CA 1000,- PER PERSON

NATTSAFARI MED MIDDAG UNDER 
STJÄRNORNA
I skymningen, när solen går ner över den afri-
kanska bushen, lämnar vi lodgen och ger oss ut 
på nattsafari. Det är en spektakulär upplevelse 
att se hur bushen förändras och hur ett helt 
annat djurrike träder fram. Nattsafarin sker i 
öppna safarijeepar där vi använder kraftfulla 
spotlights. Här får vi använda alla våra sinnen 
– och i synnerhet ögon och öron, när spot-
lightsen plötsligt belyser ett par ögon som 
reflekteras i ljuset.
 Under safarins gång viskar vår guide olika 
information om djuren vi stöter på här mitt i 
natten. Har vi tur så kan vi upptäcka djur som 
vi vanligtvis inte ser på dagen, till exempel; 
leopard, ökenlo, galago, piggsvin, jordpigg-
svin. Tystnaden är ett kännetecken för den 
afrikanska bushen, den kan vara lite kuslig och 

Dag 4 sönDag
HALVDAGSSAFARI ”BIG FIVE”
Idag är det en chans att uppleva de berömda 
Big-5-djuren i den vackra afrikanska bushen. Vi 
kommer att utforska en av de största och mest 
varierande privata reservaten i Sydafrika med 
mer än 40.000 hektar av naturrika och vackra 
omgivningar. Detta område ligger i ett av de 
få UNESCO-skyddade områdena i världen och 
i sig en fantastisk upplevelse med det vackra 
landskap. Här har vi möjlighet att hitta mer än 
50 olika däggdjur, inklusive Lejon, elefant, Leo-
pard, Noshörning och Buffel.
 Förutom Big-5 har vi också chansen att se 
några av de sällsynta och mer unika djuren som 
Brun Hyena, Cheetas, Vildhundar m.m och mer 
än 300 olika slags fåglar.
 I privata reservat finns det omfattande 
begränsningar för hur många gäster som kan 
besöka området på daglig basis, vilket ger kun-
derna en exklusiv och intim upplevelse med 
natur och vildmark i perfekt balans. 
 Sebatana är en aktiv delägare i detta 
unika reservat och stolt över att arbeta 
inom en sådan banbrytande miljö. Förutom 



ekonomiska stöd som behövs för att utbilda 
barnen på rätt sätt. För barnen på lands- 
bygden är det svårt att bara börja i en ny skola 
eftersom avstånden är stora. I stort sett finns 
det ingen kollektivtrafik och de flesta föräldrar  
äger inte någon bil, vilket resulterar i att 
barnen inte går till skolan. 

För att få fler att skicka sina barn till skolan 
så har Sebatana beslutat att stödja de lokala 
skolorna. Något som har lett till förbättringar 
både för lärare och elever. Under årens gång 
som Sebatanas gäster har besökt de lokala 
skolorna så har det alltid gjort ett bestående  
intryck på gästerna. Det är en speciell upp-
levelse som utan tvekan kommer att förändra 
din syn på skolan hemma i Sverige.
PRIS CA 350,- PER PERSON

MÅNDAG KVÄLL:
AFRIKANSK AFTON 
Afrikansk afton där du får möjlighet att 
uppleva hur den afrikanska befolkningen 
en gång bodde, och ibland fortfarande gör. 
Här erbjuds en extraordinär möjlighet att få 
en historisk inblick i den afrikanska kulturen 
och livsstilen, som är spännande på många 
sätt. Smaka på unik afrikansk mat och dryck  
samtidigt som du introduceras till dess olika 
seder och bruk. 

På många sätt bör vi avundas den afrikanska  

kulturens sätt att leva, i synnerhet deras 
värderingar och deras respekt för varandra. 
Den afrikanska befolkningen uttrycker sig 
ofta genom sång och dans. Denna kväll får vi 
besök av barn och unga vuxna som visar upp 
dans och gamla traditioner, som de stolt håller 
kvar trots kolonialtidens försök till förändring. 
Dansarna är alla en del av en stiftelse som 
arbetar för att bevara lokala traditioner och 
kultur.
Vin till middagen ingår.
PRIS CA 490,- PER PERSON

 
TISDAG HELDAG:
PILANESBERG NATIONAL PARK 
Pilanesberg National Park är den tredje största  
nationalparken i Sydafrika och ligger ca 3 
timmars bilresa från lodgen. Detta är en 
heldagstur som startar mycket tidig morgon 
med buss och vi kommer åter i tid till en sen 
middag på lodgen. 

Vi åker genom pittoreska bergsformationer,  
som utvecklats under årtusenden och som 
sträcker sig genom 600 km av det afrikanska 
landskapet. Vid ankomst till parken sätter vi 
oss i safarijeeparna och kör genom det massiva  
området. Under tiden delar guiden med sig 
av sina kunskaper om de olika vilda djuren.  
Samtliga fordon i parken har ständig radio-
kontakt, vilket ger oss omedelbar info om 

vart och när någon ser en flock djur så att 
vi snabbt kan ta oss dit. Samarbetet mellan 
bilarna ger oss en hög sannolikhet att få 
uppleva de vilda djuren.

Pilanesberg National Park är ett vackert 
område beläget i ett vulkaniskt landskap. Dess 
imponerande bergsformationer och öppna 
slätter är hem för ett brett spektrum av anti-
loper och en av världens största populationer 
av den utrotningshotade vita noshörningen. 
I Pilanesberg finns möjlighet att se ”the Big 
Five” – lejon, elefant, buffel, noshörning och 
leopard. Dessutom finns här giraffer, flod-
hästar, geoparder, 300 fågelarter och mycket 
mer. Observera att vi aldrig kan garantera 
att vi kommer att se ”the Big Five” även om  
möjligheterna finns. 
Lunch ingår på utflykten.
PRIS CA 1250,- PER PERSON

TORSDAG FÖRMIDDAG:
HALVDAGSSAFARI ”BIG FIVE” 
För att få den ultimata safariupplevelsen 
erbjuds en halvdagstur till ett av de bästa  
”Big Five”-reservaten i området. Här finns 
goda chanser att se Afrikas mest attraktiva 
arter i deras naturliga miljö. En fantastisk 
upplevelse som ständigt är i topp bland de 
mest populära turerna på Sebatana.
PRIS CA 1150,- PER PERSON
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vackra omgivningar. Detta område ligger i 
ett av de få UNESCO-skyddade områdena i 
världen och i sig en fantastisk upplevelse med 
det vackra landskap. Här har vi möjlighet att 
hitta mer än 50 olika däggdjur, inklusive Lejon, 
elefant, Leopard, Noshörning och Buffel.
 Förutom Big-5 har vi också chansen att 
se några av de sällsynta och mer unika djuren 
som Brun Hyena, Cheetas, Vildhundar m.m 
och mer än 300 olika slags fåglar.
 I privata reservat finns det omfattande 
begränsningar för hur många gäster som kan 
besöka området på daglig basis, vilket ger kun-
derna en exklusiv och intim upplevelse med 
natur och vildmark i perfekt balans. 
 Sebatana är en aktiv delägare i detta unika 
reservat och stolt över att arbeta inom en 
sådan banbrytande miljö. Förutom parkper-
sonalen finns också ett stort antal volontärer 
som arbetar och forskar. Resultaten delas 
öppet med olika Nationalparker och reservat 
över hela landet och utanför landet.
PRIS CA 1000,- PER PERSON

 Pilanesberg National Park är ett vackert 
område beläget i ett vulkaniskt landskap. Dess 
imponerande bergsformationer och öppna 
slätter är hem för ett brett spektrum av anti-
loper och en av världens största populationer 
av den utrotningshotade vita noshörningen. 
I Pilanesberg finns möjlighet att se ”the Big 
Five” – lejon, elefant, buffel, noshörning och 
leopard. Dessutom finns här giraffer, flodhäs-
tar, geoparder, 300 fågelarter och mycket 
mer. Observera att vi aldrig kan garantera att 
vi kommer att se ”the Big Five” även om möj-
ligheterna finns.
Lunch ingår på utflykten.
PRIS CA 1250,- PER PERSON

Dag 8 TorsDag:
HALVDAGSSAFARI ”BIG FIVE”
Idag är det en chans att uppleva de berömda 
Big-5-djuren i den vackra afrikanska bushen. 
Vi kommer att utforska en av de största och 
mest varierande privata reservaten i Sydafrika 
med mer än 40.000 hektar av naturrika och 

du introduceras till dess olika seder och bruk.
 På många sätt bör vi avundas den afri-
kanska kulturens sätt att leva, i synnerhet deras 
värderingar och deras respekt för varandra. 
Den afrikanska befolkningen uttrycker sig ofta 
genom sång och dans. Denna kväll får vi besök 
av barn och unga vuxna som visar upp dans och 
gamla traditioner, som de stolt håller kvar trots 
kolonialtidens försök till förändring. Dansarna 
är alla en del av en stiftelse som arbetar för att 
bevara lokala traditioner och kultur.
Vin till middagen ingår.
PRIS CA 490,- PER PERSOND

Dag 6 TIsDag:
PILANESBERG NATIONAL PARK”BIG FIVE”
Pilanesberg National Park är den tredje största
nationalparken i Sydafrika och ligger ca 3 
timmars bilresa från lodgen. Detta är en hel-
dagstur som startar mycket tidig morgon 
med buss och vi kommer åter i tid till en sen 
middag på lodgen. Vi åker genom pittoreska 
bergsformationer, som utvecklats under årtu-
senden och som sträcker sig genom 600 km 
av det afrikanska landskapet. Vid ankomst till 
parken sätter vi oss i safarijeeparna och kör 
genom det massiva området. Under tiden 
delar guiden med sig av sina kunskaper om de 
olika vilda djuren. Samtliga fordon i parken har 
ständig radiokontakt, vilket ger oss omedelbar 
info om vart och när någon ser en flock djur så 
att vi snabbt kan ta oss dit. Samarbetet mellan 
bilarna ger oss en hög sannolikhet att få upp-
leva de vilda djuren.

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION
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MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 


