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Mellan Drakenbergsbergen och Krüger Nationalpark, vid
Makutsiflodens stränder, omgiven av naturens vilda liv och
mineralvattenkällornas lugn ligger Makutsi Safari Springs. I
området som är ett mer än 12000 hektar stort naturområde
finner du det mesta och bästa av det afrikanska vildlivet,
inklusive ”The Big Five” – lejon, buffel, leopard, elefant och
noshörning. Guiderna är tränade att ge dig den bästa upplevelsen av alla olika delar av naturen och det inkluderar mycket
mer än bara dessa fem arter. Du väljer själv när du vill resa
samt om du önskar förlänga din vistelse och stanna längre.

Vänligen notera att dagsprogrammen är preliminära.

Vi erbjuder prisvärda paketlösningar där
boende, två måltider per dag och safris
med öppna Landrovers ingår. Du väljer
mellan det KLASSISKA paketet och
VANDRINGSPAKETET.
PROGRAM KLASSISK SAFARI
DAG 1
ANKOMST TILL MAKUTSI
Du möts av en representant på flygplatsen i Hoedspruit eller Phalaborwa. Efter ca
1 timmes transfer är du framme vid lodgen
Makusti Safari Springs som ligger vid Makutsiflodens stränder, mellan Drakenbergsbergen
och Krüger Nationalpark. Under eftermiddagen har du god tid till att göra dig hemmastadd
på lodgen och koppla av i någon av den varma
mineralvattenpoolerna innan middag serveras
utomhus.
DAG 2
SAFARI I MAKUTSI RESERVATET
Under tidig morgon, innan frukost beger vi oss
iväg i en öppen landrover på vår första safari i
Makutsi reservatet (ca 3 timmar). På Makutsis
mer än 12000 hektar stora naturområde finner
ni det mesta och bästa av det afrikanska vildlivet, inklusive ”The Big Five”. Lejon, buffel, leopard, elefant och noshörning. Listan kan göras
lång!
Efter frukost finns det tid för att koppla av
vid poolen och njuta av lugnet innan vi under
tidig eftermiddag ger oss ut på dagens andra
safaritur (ca 3 timmar). Väl tillbaka på lodgen

bjuds vi på en cocktail, sk sundowner innan middagen serveras utomhus.
DAG 3
KRÜGER NATIONALPARK
Innan solen går upp, är det dags för avfärd mot
den berömda Krügerparken. Under de tidiga
morgontimmarna, är den bästa tiden för att se
de vilda djuren på nära håll. Till frukost stannar
vi till vid någon av parkens många rastplatser
och dukar medhavda picknickkorg. Vi fortsätter att utforska parkens rika djurliv innan
det är dags att inta lunchen på en av parkens
lodger (lunch ingår ej). Vi är åter tillbaka på vår
lodge kring 17-tiden. Tid för avkoppling innan
middag serveras senare under kvällen.
DAG 4
MAKUTSI - SIMBA KVÄLLSSAFARI
Under förmiddagen har du egen tid att koppla
av på lodgen med en god bok på terrassen eller
vid poolen. Framåt eftermiddagen beger vi oss
ut på en fem timmars safari på reservatet. Vid
solnedgång stannar vi till för lite snacks och en
sundowner, innan vi återvänder till våra öppna
Landrovers. När mörkret faller på får vi en helt
annan upplevelse, då vi även får se djuren som
är aktiva på natten. Middagen serveras vid
20-tiden när vi återvänt till Makutsi.
DAG 5
DRAKENBERGEN OCH BLYDE RIVER
CANYON
Efter frukost är det dags för en dag med

sightseeing och fantastiska vyer vid Drakensbergen och världens tredje största ravin, Blyde
River Canyon. Naturliga erosioner har format
detta magnifika landskap, med floden som
rinner fram sakta mellan klippväggarna i Blyde
River Canyon.
Vi gör flera stopp längs vägen och stannar
bland annat till vid Bourke’s Luck Potholes,
som är ett typexempel på en jättegryta samt
utsiktsplatsen Three Rondavels Viewpoint, där
vi har en fantastisk utsikt över Blyde Dam. Vi
stannar för lunch (ingår ej), innan vi återvänder
tillbaka till Makutsi.
DAG 6
MAKUTSI SAFARI SPRINGS SAFARI
Idag är det dags för vår tredje safari. Du väljer
själv om du vill åka med på en morgontur eller
en eftermiddagstur i reservatet. Oavsett om
du väljer det ena eller det andra finns det tid
till avkoppling vid poolen och terrassen.
DAG 7
HEMRESA
Efter frukost är det dags att bege sig till flygplatsen och säga adjö till Makutsi för denna
gången.

PROGRAM VANDRINGS SAFARI
DAG 1
ANKOMST TILL MAKUTSI
Du möts av en representant på flygplatsen i Hoedspruit eller Phalaborwa. Efter ca
1 timmes transfer är du framme vid lodgen
Makusti Safari Springs som ligger vid Makutsiflodens stränder, mellan Drakenbergsbergen
och Krüger Nationalpark. Under eftermiddagen har du god tid till att göra dig hemmastadd
på lodgen och koppla av i någon av den varma
mineralvattenpoolerna innan middag serveras
utomhus
DAG 2
MAKUTSI - SIMBA KVÄLLSSAFARI
Under förmiddagen har du egen tid att koppla
av på lodgen med en god bok på terrassen eller
vid poolen. Framåt eftermiddagen beger vi oss
ut på en fem timmars safari på reservatet. Vid
solnedgång stannar vi till för lite snacks och en
sundowner, innan vi återvänder till våra öppna
Landrovers. När mörkret faller på får vi en helt
annan upplevelse, då vi även får se djuren som
är aktiva på natten. Glöm inte att ta med en
långärmad tröja då temperaturen sjunker under
kvällen. Middagen serveras vid 20-tiden när vi
återvänt till Makutsi.
DAG 3
SAFARI - MAKUTSI TÄLTLÄGER
Under tidig morgon, innan frukost beger vi oss
iväg på safari i öppna landrovers(ca tre timmar).
Under eftermiddagen åker vi iväg till tältlägret

där vi installerar oss för två nätter. Vi ger oss
iväg på en kort safari innan vi återvänder till
lägret vid solnedgång.
DAG 4
VANDRINGS SAFARI
Före frukost ger vi oss ut på en 3-4 timmars
safari till fots innan vi återvänder till vårt tältläger för frukost. Njut av lugnet och stillheten.
Under förmiddagen finns det tid till avkoppling
vid poolen eller på terrassen med utsikt över
vattenhålet. Efter sen lunch ger vi oss åter ut
på en safari till fots och återvänder till vårt
läger vid solnedgång.
DAG 5
MAKUTSI TÄLTLÄGER - MAKUTSI LODGE
Under morgonen ger vi oss av för en kortare
safari till fots och kommer tillbaka till frukost.
Vi checkar ut från lägret under förmiddagen
för att bege oss tillbaka till vår lodge.
Eftermiddagen är till fritt förfogande. Passa
på att koppla av vid poolen eller terrassen med
en god bok.
DAG 6
DRAKENBERGEN OCH BLYDE RIVER
CANYON
Efter frukost är det dags för en dag med sightseeing och fantastiska vyer vid Drakensbergen
och världens tredje största ravin, Blyde River
Canyon. Naturliga erosioner har format detta
magnifika landskap, med floden som rinner
fram sakta mellan klippväggarna i Blyde River

Canyon.
Vi gör flera stopp längs vägen och stannar
bland annat till vid Bourke’s Luck Potholes,
som är ett typexempel på en jättegryta samt
utsiktsplatsen Three Rondavels Viewpoint, där
vi har en fantastisk utsikt över Blyde Dam. Vi
stannar för lunch (ingår ej), innan vi återvänder
tillbaka till Makutsi.
DAG 7
HEMRESA
Efter frukost är det dags att bege sig till flygplatsen och säga adjö till Makutsi för denna
gången.
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Du väljer själv när du vill resa samt om
du önskar förlänga din vistelse och
stanna längre.
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MAKUTSI SAFARI SPRINGS
Man bor i Afrikanska små bungalows
som ligger utspridda runt de öppna och
vidsträckta Makutsilägret. Alla bungalows är utrustade med eget badrum,
MS LA BELLE DE CADIX
elektricitet, en minibar och en fläkt.
Lägret är öppet, utan stängsel som
Hytter: Samtliga hytter är utvändiga
stänger det vilda livet ute. Under vissa
och har badrum med dusch och toalett,
tider under dygnet transporteras ni
hårtork, TV, radio, kassafack och luftdärför till och från era bungalows i en
konditionering.
öppen bil.
Faciliteter ombord: Hiss, restaurang,
lounge med tv, bar med dansgolv,
MAKUTSI TÄLTLÄGER
panoramabar och terass, franska balkonger,
På tältlägret finns totalt 4 dubbelrum
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
byggda i tält med halmtak. Alla tält
Underhållning ombord.
har elektricitet, fläkt och eget badrum
med varm/kall dusch och vattentoaletter. Tälten är spridda på trädäck som är
byggda en bit ovanför marken. Alla tält
har ett privat trädäck med utsikt över
vattenhålet. På lägret finns även en
utkiksplats och pool. Minimumålder för
att vistas på lägret är 16 år.

Byggt år:
Rederi: Croisi Europé
Standard:
Antal däck:
däck och huvuddäck
Antal passagerare:

INTE INKLUDERAT
• Flyg*, Dryck, Lunch och Dricks

BRA ATT VETA
Resa med barn
Vaccinationer
Barn under 18 år som ska resa till Sydaf- Angående vaccinationer så är det inte
rika måste kunna uppvisa ett s.k. ”Unabrid-några krav men man rekommenderar
ged Birth Certificate”, dvs en fullständig stelkramp (difteri) samt Hepatit A.
födelseattest, med uppgifter om vilka som
är föräldrar till barnet.

Göteborg Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Adress
031 - 762 85 10
Telefon

I RESAN INGÅR
I KLASSISKA SAFARIN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/
• Transfer från flygplatsen i
Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
Hoedspruit eller Phalaborwa t/r
• Flygskatter
• 6 nätter på Makutsi Safari Springs
•
• Halvpension (frukost och middag)
handbagage
• 3 st turer i öppna landrovers i den
•
privata safariparken på ca 3 tim/
MS La Belle de Cadix inkl.:
tur
• Välkomstdrink ombord
• 1 st tur i öppna landrovers i den
• Helpension ombord
privata safariparken på ca 5
• Dryck till maten ombord
timmar
(husets vin, öl, mineralvatten,
• 2 st. utflykter i området runt
Makusti: Krüger Nationalpark och
• Utvalda drycker i baren ombord
Blyde River Canyon
(dock ej champagne, konjak
• Engelsktalande guider
och vissa viner)
• Underhållning ombord
I VANDRINGS SAFARIN INGÅR
• Hamnavgifter
• Transfer till och från flygplatsen i
• Utflykter enligt dagsprogram
Hoedspruit eller Phalaborwa
• Transfers
• 4 nätter på Makutsi Safari Springs
• Engelsktalande lokalguider
• 2 nätter på Makutsi Tältläger
•
• Halvpension (frukost och middag)
• Svensktalande färdledare
• 3 st turer i öppna landrovers i den
• Ställd resegaranti till
privata safariparken på ca 3 tim/
Kammarkollegiet
tur
• 1 st tur i öppna landrovers i den
* Flyg från Göteborg/Köpenhamn
privata safariparken på ca 5
bokas på förfrågan.
timmar
• Utflykt till Blyde River Canyon
• Dagliga vandrings safaris från
I PRISET INGÅR EJ
Tältlägret
Dricks till besättningen ombord på
• Engelsktalande guider
fartyget. Rekommenderat belopp är

Stockholm Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
Adress
08 - 450 38 90
Telefon

*Vi hjälper gärna till med att boka dina
Resevillkor
avbeställningsregler
flygbiljetter.och
Meddela
oss när du gör
finner
du på www.escapetravel.se
din förfrågan
så återkommer vi med ett
kostnadsförslag.
Resevillkor och avbeställningsregler
din resa på
hittarBeställ
du på www.escapetravel.se

www.escapetravel.se
Beställ din resa på
www.escapetravel.se

Org.nr 556739-8382
E-mail info@escapetravel.se
Webb www.escapetravel.se

Medlem i Svenska
Resebyråföreningen
Din trygghet

