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.
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, 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 kunderna 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

parkpersonalen 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 135 EURO PER PERSON
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 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 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, jordpiggsvin. 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 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 75 EURO PER PERSON
DAG 5 MÅNDAG:
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

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 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 59 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 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 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 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 antiloper 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, flodhästar, 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 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

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 kunderna 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 parkpersonalen 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 135 EURO PER PERSON

