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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.



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 

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

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 



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 10
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!



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.

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.

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 65 EURO 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 125 EURO 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 

TILLVAL UTFLYKTER SEBATANA



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 125 EURO PER PERSON

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 145 EURO 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 
vackra omgivningar. Detta område ligger i 

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 49 EURO PER PERSON

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.
 Pilanesberg National Park är ett vackert 



VIKTIG INFO OM SYDAFRIKA OCH SEBATANA LODGE
SEBATANA RHINO LODGE 
*****
Du bor i en bekväm och modern
bungalow på 5-stjärniga Sebatana 
Rhino Lodge. På lodgen finns bland 
annat wifi, pool, jacuzzi och liten 
barn pool. Solstolar och poolhandu-
kar (gratis), bar och restaurang. Varje 
dag ingår frukost, lunch och mid-
dag, samt kaffe/te. Rummen städas 
dagligen. 

•	 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

Rummen är utrustade med:

PASS OCH VISUM
Vid ankomst till Sydafrika får man 
som svensk medborgare som reser 
på ett svenskt pass automatiskt ett 
turistvisum som gäller i tre månader. 
Passet måste vara giltigt i minst 30 
dagar efter hemkomst och ha minst 
två tomma sidor för stämplar. Du skall 
också kunna uppvisa en flygbiljett för 
hemresan. För er som reser med barn 
under 18 år gäller särskilda regler, se 
vår bifogade informtion. Har ni frågor 
eller funderingar angående visum och 
pass så ber vi er kontakta Sydafrikan-
ska Ambassaden i Stockholm. 

VÄDER OCH KLÄDER
I Johannesburg med omgivning hittar
man ett klimat med behagliga tempe-
raturer året runt, men under vintern 
(maj-augusti) kan man erfara ett par 
frostnätter. Då kan det vara bra att 
ha med sig en tjockare tröja/jacka och 
mössa om ni ska ut på tidig morgon-
safari, eller till kvällarna. Man ska 
också komma ihåg att årstiderna är 
tvärtom mot i Sverige så de varmaste 
månaderna är generellt december-
mars. Solen är stark och det kan under 
denna period bli över 35 grader dagtid 
så tänk på att ta med solskydd så som 
solkräm, solhatt och tunna långa plagg 
som skyddar mot solen. Vill ni kika 
på väderprognosen inför er resa så 
använd orten Vaalwater som ligger i 
närheten.

VATTEN, EL OCH TID
Vattnet går att dricka från kranen och 
är rent, men kan ha en lättare metal-
lisk smak. I Sydafrika används 220V, 
50Hz precis som i Sverige men däre-
mot ser deras uttag lite annorlunda ut 
så en adapter behövs. I varje rum finns 
1 adapter med 2 uttag. Tidsskillnad: +1 
timme vintertid, ingen skillnad som-
martid. 

SJUKDOM FÖRSÄKRINGAR OCH
VACCINATIONER
Det finns inga tvång på vaccinationer
som du som turist måste ha tagit för 
att få komma in i Sydafrika. Om du en-
bart tänkt besöka de vanligaste turist-
orterna rekommenderas du dock att 
se över dina polio-, stelkramps- och 
difterivaccinationer. Sebatana Lodge 
och dess omgivningar är idag mala-
riafritt. Kontakta din vaccinations-
mottagning för personlig rådgivning 
gällande just ert vaccinationsskydd. Vi 
rekommenderar alltid alla resenärer 
att se över sitt reseskydd så att ni har 
en ordentlig reseförsäkring. 

VALUTA OCH PENGAR
VIKTIGT - Sebatana Rhino Lodge är 
en kontantlös anläggning. Man betalar 
en samlad faktura vid utcheckning EN-
BART med betalkort. Visa, Mastercard 
och AMEX fungerar. Även eventuell 
dricks som är frivillig läggs på vid 
utcheckningen och betalas

med kort, dvs inga kontanter. På allt 
man köper tillkommer 14% moms, dvs. 
på dryck, souvenirer, snacks osv. Dock 
ej på extra utflykter. Valutan som man 
betalar i på lodgen är EURO. Sydafri-
kas egen valuta är Sydafrikanska Rand 
(ZAR). Vi kan rekommendera er att 
växla in ca 500 SEK till Sydafrikanska 
Rand hemifrån om ni vill köpa något 
på utflykter,
exempelvis på någon lokal marknad. 
Det finns ingen bankomat på området 
och heller ingen möjlighet att växla till 
sig kontanter annat än på flygplatsen i 
Johannesburg.

KONTAKT
För frågor innan avresa är ni välkomna 
att kontakta oss på Escape Travel 
under våra ordinarie öppettider på te-
lefon 031-762 85 10 eller mail: info@
escapetravel.se
Telefonnummer till Sebatana Lodge i
Sydafrika +27 (0) 14 755 4942 eller 
+27 (0) 14 755 4943.

SHOPPING
På Sebatana finns en liten souve-
nirshop med begränsade öppettider. 
Det finns en större shop som ni får 
möjlighet att besöka i samband med 
en utflykt. Själva lodgen ligger annars 
långt ifrån någon stad eller by så det 
finns inte så mycket möjlighet till
shopping under resan.
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SEBATANA RHINO LODGE *****
Du bor i en bekväm och modern
bungalow på 5-stjärniga Sebatana 
Rhino Lodge. På lodgen finns bland 
annat wifi, pool, jacuzzi och liten 
barn pool. Solstolar och poolhan-
dukar (gratis), bar och restaurang. 
Varje dag ingår frukost, lunch och 
middag, samt kaffe/te. Rummen 
städas dagligen.

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 
stelkramp (difteri) samt Hepatit A.

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

AVRESOR 2018
1 och 22 nov, 27 dec, 

AVRESOR 2019
3 och 10 jan, 7 feb, 3 mar, 11 apr, 9 
maj, 27 jun, 12 sep, 17 okt, 14 nov, 
19 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 RESAN INGÅR
•	 Flyg från Stockholm/Göteborg – 

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

handbagage
	 •	Transfer	flygplats	–	boende	t/r
•	 7 nätter på Sebatana Rhino Lodge 

***** inkl:
	 •	Frukost
	 •	Lunch
	 •	Middag
	 •	Kaffe/te
	 •	Wifi
•	 4 fotosafari i öppen safaribil i 

Sebatana reservatet varav:
		 •	Fotosafari	1	med	besök	vid			

observationsdäck
		 •	Fotosafari	2	i	öppen	safaribil
		 •	Fotosafari	3	med	

”Champagnebrunch” vid 
paviljongen på Leopold Rock

		 •	Fotosafari	4	med	”Champagne”	
och solnedgång över Sunset Rock

•	 Guidad vandring i bushen med fokus 
på den lokala floran och faunan

•	 Välkomstdrink och infokväll
•	 Stadstur Johannesburg och 

Soweto på hemresedagen
•	 Engelsktalande guider
 
PRISER
•	 Utflykter och safaris utöver 

dagsprogrammet, dessa köps till 
på plats.

•	 Dryck ingår ej, om inte annat anges.
•	 Lunch och middag sista dagen.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION


