En oase af ro og naturoplevelser
for hele familien
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Oplev Afrika helt tæt på
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Hvis vi kun må sige én ting
om Temba Safari, er det,
at her kan du komme til at
opleve Afrika helt tæt på
Her er masser af vildt, men ingen farlige dyr, så du
og din familie kan bevæge jer frit omkring på vores
store malariafrie område og opleve naturen tæt
på: En tidlig morgen, når det vrimler med liv, eller
en måneklar nat, når det vrimler med stjerner. På
Temba kan du opleve Afrikas storslåede fredfyldthed – i en lille gruppe, hvor der også er tid til at
komme tæt på hinanden og sig selv.
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Temba Safari er en hyggelig, lille oase med plads til 12-14
gæster. Om aftenen kan du sidde ude på terrassen og
se dyrene flokkes omkring vandhullet, mens stjernerne
tændes på den afrikanske nattehimmel.
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Temba Safari
En oase af ro og naturoplevelser for hele familien

Temba Safari er en lille, eksklusiv ferieoase, hvor du kan
gå frit rundt i bushen blandt impalaer, zebraer og giraffer
– lige uden for den stråtækte lodge.

Kom og bliv forkælet
Som gæst på Temba kan du slappe helt af og bare være til – og overlade alt det praktiske til os. Her bliver du ikke alene forkælet med god mad og god service, men også
med godt vejr.
Temba ligger i Limpopo-provinsen i det nordlige Sydafrika, der også er kendt for den
berømte Kruger Nationalpark og Limpopo-floden. Her er selv vinteren mild, lidt som en
dansk sommer, og vejret indbyder til at komme hele året, for selv når her er varmest,
gør den lave luftfugtighed, at varmen føles behagelig. Området er privilegeret med
solskin og høj himmel – og dyrene er her på alle tidspunkter.

Gå helt ned i feriemode
Nogle af vores gæster vælger at slukke for mobilen, tage uret af og bare nyde den
storslåede afrikanske natur, der ligger lige uden for døren – på egen hånd eller på en
af de oplevelser, der er en del af rejsepakken. For der er ikke meget, der kan få én
ned i feriemode som at sidde ude om aftenen efter en overdådig middag og se dyrene
flokkes ved søen, inden solen går ned bag bjergene, og nattens koncert af dyrelyde
og stjernelys tager fat.

Vidst
Vidste
d e ddu ...
at man, efter præsident Mandelas
regeringsperiode, siger, at zebraen
er sort med hvide striber?

kanske bush fra stort til småt. Du kommer både til at se giraffer og tonstunge elandantiloper, og vender du blikket nedad, kan du se de energiske ”dung beetles”, der ruller kæmpestore gødningskugler med bagbenene som en del af deres parringsritual – og
dét er en oplevelse, som mange mindre børn og deres voksne kan tilbringe timer med
at studere og fotografere. Imens kan større søskende og andre mere rastløse sjæle låne
en ATV, en motorcykel med fire hjul, og tage på tur.

Gå på opdagelse
Du kan også vælge at gøre brug af de mange ekstra udflugter, vi kan tilbyde. Og her er
virkelig noget for enhver: Du kan tage på jagt eller på fotosafari i de nærliggende vildtreservater og opleve så sjældne dyr som hvide løver og kongegeparder; spille golf på
en smuk, smuk fairway, hvor antiloper ofte græsser under de monstrøst store Marulatræer eller besøge skolen og smugkroen i den lokale landsby.
Endelig er der dem, der benytter lejligheden til at forlænge deres ophold i Sydafrika
med en tillægsrejse til f.eks. Durban eller Cape Town, hvor der er rige muligheder for at
dykke, bade eller besøge vinlandet mod syd.
På Temba Safari hjælper vi dig gerne med at få mest muligt ud af dit ophold i Sydafrika.

Temba Safari ligger på et 700 hektar stort malariafrit område, hvor der er masser af
vildt, men ingen farlige dyr. Derfor kan du bruge oceaner af tid på at udforske den afri-
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Temba er omgivet af traditionel afrikansk bush og grænser
op til de nærliggende bjerge. Vi har alle former for vildt;
antiloper, giraffer, hulepindsvin, myreslugere osv., men
ingen farlige dyr. Derfor kan du udforske dyrene i deres
naturlige omgivelser.
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Vores udendørs pool er det perfekte sted at køle lidt af
på en varm dag og møde nye venner.
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Hygge, intimitet og god service
Traditionel afrikansk stil i moderne vestlig standard

Som gæst på den hyggelige safarilodge, kan du se frem til
at blive forkælet midt i den storslåede afrikanske natur. Og
da hygge og intimitet er i højsædet, har vi gjort meget ud
af de fælles faciliteter og aktiviteter – med alt fra bålplads
og pool til terrængående køretøjer og guidede fotosafaris.

Vidst
Vidste
d e ddu ...
at en torn fra et gammelt ”sickle bush”træ kan bore sig lige gennem et seks lag
tykt bildæk?

Stråtækt luksuslodge

Fuld forplejning – og lidt til

Vi har 6 værelser med plads til 2 personer og 1 familiesuite med plads til 4 personer, alle
med plads til et ekstra barn. Værelserne er bygget op i typisk afrikansk stil med stråtag, der holder dem kølige selv i de varmeste sommermåneder. Alle har de naturligvis
eget bad/toilet, egen terrasse, minibar, elkedel og alt, hvad du i øvrigt forventer af et
moderne værelse.

Køkkenet er lagt i hænderne på Maureen, der virkelig forstår at kræse om gæsterne. Du
kan glæde dig til at prøve den lokale mad, der er en spændende kombination af mødet
mellem afrikanske, engelske og hollandske traditioner, og der er rigeligt af den. En typisk middagsret består af et udvalg af friske grøntsager, salater og en T-bone steak fra
en eland, en tons tung antilope, eller måske af en steg fra en kudu eller impala, der er
nedlagt i naboområdet.

Uforpligtende fællesskab
Måltiderne indtages i fællesskab, enten inden for ved pejsen, eller uden for ved det
åbne ildsted, og mange sætter pris på at slappe af sammen med de øvrige gæster.
F.eks. om aftenen ved bålpladsen, hvor man kan nyde den overvældende stjernehimmel og dele historier og dagens oplevelser. Der er naturligvis også mulighed for at
trække sig tilbage til de hyggelige værelser eller til egen terrasse.

Aktiviteter på Temba
Som en del af rejsepakken kan du frit deltage i seks aktiviteter på Temba. Du kan tage
med på en af de guidede ture, hvor du kan opleve, hvor forskellig bushen er i løbet af
døgnet. I den tidlige morgendis, når naturen vågner. Midt på dagen, når de store dyr
hviler, og de små dyr flokkes under træernes skygge. Og i den kølige, skarpe natteluft,
når de medbragte spotlights fanger genskinnet fra de nataktive dyrs øjne.

Fælles faciliteter
Derudover råder Temba over de faciliteter, som du sikkert forventer af et godt feriested: Udendørs pool, bar, internetopkobling, tøjvask og Curious Butik. Og dertil kommer en række fælles faciliteter, som er et stort hit blandt vores gæster: Terrængående
køretøjer, så du og din familie kan udforske bushen på egen hånd – i jeep, 4x4 ATV (et
firehjulet køretøj, der ikke kræver kørekort, og som de unge er vilde med) eller en firepersoners golfvogn.

Et stort hit er turen med vores dygtige bestyrer og guide Francois, som fortæller om
den lokale fauna og flora, der kan bruges på langt flere måder, end du kan forestille dig. Derudover kan du glæde dig til en traditionel afrikansk champagne-brunch ved
Paradise Bush og til at nyde den bjergtagende solnedgang over Kudu Rock med et glas
champagne i hånden.
Læs mere om de enkelte aktiviteter på temba.dk under Oplevelser
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I er velkomne til at låne et af vores terrængående køretøjer og udforske bushen på egen hånd.
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På en tur med Francois lærer du om dyrespor, dyreefterladenskaber, overlevelsesmetoder i bushen og meget,
meget andet. Vidste du f.eks., at man kan lave en tandbørste af de tynde stilke fra tambotie-træet?
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Udflugter
Sydafrika bugner af natur- og kulturoplevelser

Hvide løver, kongegeparder, fotosafari på elefantryg,
besøg i den lokale landsbyskole eller middag under
stjernehimlen på ”Kongeklippen” … Mulighederne er
mange, og Temba tilbyder en vifte af udflugter.

Med sine 1,2 millioner kvadratkilometer er Sydafrika ikke bare et stort land, det er også
et storslået og umådeligt varieret land, der byder på masser af natur- og kulturoplevelser. Temba ligger godt, hvis du vil opleve Sydafrikas mangfoldighed, og vi tilbyder en
stribe udflugter, som du kan bestille på stedet eller hjemmefra.

Naturoplevelser
En guidet aftentur i flodbåd ned af Palala River handler ikke bare om at se flodheste og
krokodiller i deres rette element. Den handler om afslapning, om vandfugle, aber og
antiloper på flodbredden og ikke mindst om følelsen af at være det eneste menneske i
verden, når solen går ned og farver alt omkring dig.
Hvis du tager til Sydafrika for at se og fotografere dyr, kan vi anbefale heldagsturen til
Pilanesburg Nationalpark, hvor der er elefanter og næsehorn i overflod.

Vidst
Vidste
d e ddu ...

at en bøffel, der slås mod en løve, vil bakke
ind under et ”buffalo thorn”-træ for at
dække sin ryg?

Drømmer du om at komme tæt på The Big Five (løver, elefanter, bøfler, leoparder og
næsehorn), er en guidet safaritur på elefantryg måske sagen. Med mindre du foretrækker at opleve dem fra en luftballon … Som sagt, mulighederne er mange.
Læs mere på temba.dk under Oplevelser/Udflugter, eller kontakt os, hvis du har særlige ønsker.

Kulturoplevelser
Sydafrika er også et land med en spændende historie og kultur. På vores udflugt til den
lokale landsby, kan du få et unikt indblik i afrikanernes dagligdag. Her fortæller Francois bl.a. om livet under apartheid og om, hvor langt landet er kommet i dag, inden vi
runder besøget af med at se et danseshow og besøger smugkroen og ikke mindst skolen, hvor du kan tale med både lærere og elever.

Drømmer du om at se geparder eller den uhyre sjældne hvide løve, kan du tage med
på turen til et af de to nærliggende vildtcentre, hvor man med stor succes opdrætter
sjældne og udryddelsestruede dyr.
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På safaritur med en erfaren elefanttræner kan du være så
heldig at opleve Afrikas Big Five i betryggende rammer.
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Malente har 700 indbyggere. Landsbyen led meget under
apartheid, men i dag spores der fremskridt. Besøger
du f.eks. den lokale skole, vil du blive mødt med stor
hjertelighed og gæstfrihed.

På Pride Rock, der ligger til grund for Kongeklippen i
Løvernes Konge, kan du nyde et ægte lokalt festmåltid
og stjernernes funklen til lyden af den afrikanske nat.
Meget mere romantisk bliver det næppe.
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På opdagelse i Sydafrika
Jagt, golf og tillægsrejser

Med udgangspunkt i Temba Safari kan du tage på storvildtsjagt eller på en naturskøn golftur, ligesom du kan
forlænge dit ophold og opleve mere af Sydafrikas storslåede natur og kultur. Mulighederne er mange – og du er
velkommen til at kontakte os og høre mere.
På jagt med riffel og bue
Sydafrika er jægernes mekka. Her varer jagtsæsonen hele året, og som det eneste sted
i verden, kan du jage hvide næsehorn. For at bevare vildtets naturlige instinkter jager
vi ikke på Temba. Til gengæld er vi omgivet af jagtområder med vilde dyr, som landet er
så rigt på – fra den gesvindte, lille klipspringer, der kan springe op til 15 gange sin egen
højde, til den majestætiske kudu med de karakteristiske spiralsnoede horn.
Jagten bliver primært holdt på store jagtfarme i nærheden, hovedsageligt med hvide
jagtførere ved pürsch til fods og med terrængående biler. Og vi kan godt love dig, at
alene det at bevæge sig rundt med en tracker, der kan finde frem til ét bestemt dyr
blandt utallige spor, er en oplevelse.
Det er helt op til dig selv, om du tager af sted alle dage eller nøjes med en dag eller to,
ligesom du også har mulighed for at vælge mellem at gå alene eller to og to. Du finder
vejledende jagtpriser på temba.dk under Oplevelser/Jagt og en liste over trofæafgifter,
der også giver dig en god idé om, hvor mange spændende dyr du kan gå på jagt efter.

Når golf bliver en naturoplevelse
Hvis du er golfspiller, bør du unde dig selv den oplevelse, det er, at spille i Sydafrika, hvor antiloper, vortesvin og aber ikke er noget særsyn på fairway’en. Sydafrika har
nogle af verdens bedste og smukkeste golfbaner – og mere end 300 af dem fordelt
over hele landet. I Sun City finder du f.eks. Gary Player Country Club, der er designet af
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Vidst
Vidste
d e ddu ...
at vi ofte får besøg af jægere, der tager
familien med, så hobby og familieliv går
op i en højere enhed?

den verdensberømte golfspiller Gary Player. Og i Mogol Golf Club, der ligger tættest på
Temba, får du brug for al din præcision, når du skal styre uden om banens store Marula-træer, der også går under navnet "sky bunkers". Læs mere på golfoncourse.co.za.

Tag på badeferie, dykkerferie, storbyferie eller vinferie
Hvorfor ikke benytte lejligheden til at få endnu flere af Sydafrikas mange oplevelser
med, når du alligevel er i landet?
Vi tilbyder en håndfuld færdigpakkede tillægsrejser, hvor du til absolut fornuftige priser kan vælge mellem bl.a.:
· En afslappet badeferie på Durbans snehvide strande, der nyder godt af Det Indiske
Oceans varme strømme. En mere aktiv dykker-/snokleferie i Durban Umhlanga, der
har et af verdens mest dyrerige koralrev.
· En tur på egen hånd rundt i Cape Towns lokale vinland.
· En tur gennem Garden Route, der rummer noget af Sydafrikas mest storslåede natur.
· Eller en oplevelsestur til Cape Town, der med rette kaldes en af verdens smukkeste
byer.
Læs mere på temba.dk under Priser & afgange
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På en tillægstur til Cape Town, Sydafrikas moderne storby,
kan du se frem til store natur- og kulturoplevelser, ligesom du kan tage på kør-selv-ferie i det lokale vinland.

Black Wildebeest, bushpig, caracal, duiker, gemsbuck,
impala, sabelantilope, steinbuck, zebra … Sydafrika
vrimler med spændende vilde dyr ud over The Big Five
(løve, elefant, bøffel, leopard og sort næsehorn).

Tager du tillægsturen til Durban, havner du i dykkernes
og snorklernes paradis. Her kan du svømme blandt
kæmpestore stimer af tropefisk, skildpadder og moræner
året rundt.
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Sydafrika har mere end 300 golfbaner, og vi hjælper dig
gerne med at finde én, der passer til dit temperament og
handicap.
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Praktiske oplysninger

32

Klima

Sprog

Når det er sommer i Danmark, er det vinter i det subtropiske Sydafrika. Men på
Tembas breddegrader er selv vinteren
mild, næsten som en dansk sommer.
Vejret indbyder til at komme hele året.
Området er privilegeret med solskin og
høj himmel. Og dyrene er her på alle
tidspunkter.

Engelsk er de fleste sydafrikaneres første sprog og modersmål, men derudover
tales der et væld af andre sprog i landet.

For andre: Der gælder forskellige regler fra land til land. Tjek med din ambassade.

Vaccinationer
Lokale specialiteter

I området omkring Temba Safari kan der
blive meget varmt, men da luftfugtigheden er lav, føles varmen behagelig. Dog
er det en god idé ikke at gå ud midt på
dagen, ligesom du bør bruge både solcreme og hat med skygge. Himlen er som
regel blå, og hvis det regner, øser det
ned en time eller to, og derefter er himlen blå igen – og luften dejligt frisk.

I Sydafrika spiser man godt og meget!
I området omkring Temba er der rig mulighed for at afprøve lokale specialiteter. ”Pap” er fast grød lavet af majsmel,
som nydes af de lokale morgen og aften,
”biltong” er tørret og saltet kød af alt
fra antilope til struds, og ”chilibites” er
en snack lavet af lufttørrede kødstrimler med chili. Desuden anbefales landets
mange eksotiske frugter som eksempelvis mango og papaya, der smager meget
anderledes i friskplukket, solmodnet udgave end de importerede, vi er vant til.

Tidsforskel

Visum

Når vi har sommertid i Danmark, er der
ingen tidsforskel. Den resterende del af
året er Sydafrika en time foran dansk tid.

For danske statsborgere: Visum med
varighed af 90 dage fås ved ankomsten.
Dette gælder for såvel turist- som forretningsrejser mod forevisning af en
gyldig returbillet og økonomiske midler.
NB! Der skal være mindst to blanke sider
i passet til formålet. Desuden skal passet være gyldigt 6 måneder ud over opholdet.

Da Temba Safari ligger i et malariafrit
område, er vaccinationerne begrænset
til difteri-tetanus (stivkrampe) og hepatitis A (smitsom leverbetændelse type
A). Dog anbefaler vi altid, at du kontakter din egen læge inden afrejse for at få
foretaget de nødvendige vaccinationer
og for at få råd, vejledning og opdateret
vaccinationsinformation. Læs mere hos
seruminstituttet på www.ssi.dk

Drikkepenge
Det er en god idé at give drikkepenge
i Sydafrika, og det er ikke altid, at drikkepenge automatisk bliver tilføjet regningen. Lønningerne i Sydafrika er så
lave, at drikkepenge er en nødvendighed
for at brødføde sig selv og familien. Vi
vil derfor være taknemmelige, hvis I inden afrejse fra Temba Safari giver Francois drikkepenge, så han kan sørge for,
at alle på lodgen får deres ligelige andel.
Det er ikke usædvanligt, at vores gæster
giver R 1.000-2.000, hvis de har været
tilfredse med opholdet.

Valuta
Sydafrikanske Rand.
Se f.eks. www.valutakurser.dk.
Det anbefales altid at have et mindre
beløb kontanter på sig, derudover kan
kreditkort såsom VISA, Diners og Mastercard stort set benyttes i hele landet.
På Temba kan du også betale med kort.
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Færdige feriepakker
Vi tilbyder feriepakker, der inkluderer alt, hvad du har brug
for. Omfang og indhold kan variere, men en typisk ferierejse varer 10 dage med 7 overnatninger på Temba Safari.
Vejledende priser og afrejsetidspunkter finder du på
temba.dk under Priser & afgange
En typisk feriepakke inkluderer:

Tillægsture og ekstra udflugter

• Flybillet København – Johannesburg
tur/retur

• Ekstra udflugter (se side 26-31) kan
tilkøbes på Temba Safari efter temperament og dagsform.

• Transfer Johannesburg – Temba Safari
tur/retur
• 7 overnatninger i delt dobbeltværelse
på Temba Safari

Vidste du ...
at Temba Safari ligger i Limpopoprovinsen i det nordlige Sydafrika,
der er kendt for den berømte Kruger
Nationalpark og Limpopo-floden, hvor
elefanten ifølge Rudyard Kipling fik sin
lange snabel?

• Tillægsture til Cape Town, Garden
Route, Durban og golfrejsemål kan
bestilles på forhånd.

• Helpension under hele opholdet på
Temba Safari (inkl. vand, juice og lokal
vin i forbindelse med måltiderne)
• Engelsktalende guide under opholdet
i Sydafrika
• 6 aktiviteter på Temba Safari, herunder 4 guidede ture, champagnebrunch
og champagne & solnedgang over
Kudu Rock (se side 13)
• Alle skatter og afgifter forbundet med
rejsen
Idé, koncept & tilrettelæggelse Objective
Grafisk design og produktion P19 (DQ2013)
Tryk CoolGray
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For yderligere information om
Temba Safari kontakt venligst
TEMBA SAFARI DANMARK
Michael Kousted
+45 22 10 82 28
mk@temba.dk
temba.dk

