ZULUFADDER

Kontaktinfo:
E-post: elisabeth@paradisreiser.no
Telefon: 32 21 71 95

18/02/2008
VEDR.: GRUPPEREISE TIL SØR-AFRIKA, JULI 2008
Det gleder oss å kunne tilby følgende arrangement:
FLYREISE; South African Airways
LH3145 30 juni Oslo – Munchen
SA 265 30 juni Munchen - Johannesburg
SA 547 01 juli Johannesburg - Durban

Avreise:
1755
2155
1100

Ankomst:
2010
0840 (dagen etter)
1210

SA 570 09 juli Durban - Johanneburg
SA 234 09 juli Johannesburg - London
SK 804 10 juli London - Oslo

1640
2010
1020

1750
0625 (dagen etter)
1330

 Alle tidspunkt i lokal tid.
REISEPROGRAM, 01-09 juli:
01. juli:
Ankomst Durban kl. 12.10, hvor dere blir møtt av
deres guide og sjåfør. Kjøretur nordover, ca. 45
minutter fra flyplassen til den lille byen Ballito.
Innsjekk på gjestehuset; The Boathouse, som
ligger på stranden.
Resten av dagen til egen disposisjon for å slappe
av på stranden, ta en svømmetur eller utforske
Ballitos butikker og kafèer. Ingen måltider
inkludert denne dagen. Ballito har flere restauranter å velge mellom, og mange vil sikkert nyte en god middag på valgfri
restaurant her.
02. juli:
Etter frokost går reisen videre nordover mot Zululand gjennom jordbruksområder med sukkerplantasjer, før ankomst i
Eshowe. Besøk i Zululand Historical Museum som ligger i forbindelse med Fort Nonqai, Det blir også besøk til Misjonær
Musèet i området, og Vukani Collection hvor man finner verdens største kolleksjon av tradisjonell Zulu Arts & Crafts.
Reisen fortsetter til KwaMondi, hvor en av de første norske misjonærstasjonene ble bygget av Biskop Schreuder fra Det
Norske Misjonsselskap i 1860. Stasjonen ble oppkalt etter den første pastoren; O.C. Oftebro som Zuluene kalte ”Mondi”
etter hans fornavn, Ommund. I forbindelse med Anglo-Zulu krigen i 1879 ble stasjonen beleiret av en militærstyrke i 10
uker før de ble reddet. Misjonærenes gravplass hvor også flere soldater ble begravet ligger i nærheten.

Reisen fortsetter så til Simunye hvor bussen stopper utenfor, og den siste transportetappen til lodgen og landsbyen foregår
i oksekjerre, på hesteryggen, til fots eller med en 4x4 jeep. Simunye er gjemt bort i Mfule River Valley, omkranset av
høye klipper. Her kan man oppleve den fascinerende krysningen av tradisjonell Zulu-kultur og den vestlige kulturen som
først møtte hverandre på 1800-tallet.
Etter innsjekk på lodgen og middag samles alle rundt leirbålet for å oppleve en magisk forestilling av kultur og dans.
Overnatting i Simunye Cultural Village.
Frokost og middag inkludert denne dagen.

03. juli:
Oppholdet i Simunye skal ha introdusert dere til det stolte Zulu-folket og deres tradisjoner. Etter frokost går turen tilbake
til Eshowe. I løpet av de neste dagene vil dere få møte Aurelia, Reverend Zulu, Popi og de andre som jobber aktivt for
vårt prosjekt med fadderbarna. Dere vil også få anledning til å møte barna som er i prosjektet, både på hallen og på
hjemmebesøk. I dag er det ikke satt opp noe ferdig program da dette vil bli fastsatt kun noen dager før ankomst. På
kvelden blir det servert middag på en av de lokale restaurantene i området. Det finnes ingen større hotell i Eshowe, så
gruppen vil bli fordelt på lokale gjestehus.
Frokost, lunsj og middag inkludert denne dagen.
04. & 05. juli:
Dagene tilbringes i Eshowe-området, og det er lagt opp til at
dere skal få så mye tid som mulig sammen med barna. Alle kan
hjelpe til med gjøremål som tilberedning og servering av
måltider samt å underholde barna med leker, sport og andre
aktiviteter.
På kveldene samles gruppen på lokale restauranter eller lignende
for middag. (Litt avhengig av gruppens størrelse). Overnatting
på lokale gjestehus.
Frokost, lunsj og middag inkludert disse dagene.

06. juli:
Vi reiser fra Eshowe og kjører videre til St. Lucia Village. Greater St. Lucia Wetland Park er et unikt naturområde som er
på UNESCOs verdensarvliste. Lake St. Lucia, som er over 62 km lang, er midtpunktet i sammensetningen av 8
økosystem, og er hjem til over 526 fuglearter, 96 pattedyr og 109 reptilarter.
Her arrangeres en elvesafari om ettermiddagen hvor dere får sjansen til å se bl.a. flodhester, fugler og kanskje også
krokodiller.
St. Lucia Village har flere kafèer og restauranter, så denne kvelden er det lagt opp til at man arrangerer middag på
egenhånd. Overnatting på Lidiko Lodge i St. Lucia.
Frokost inkludert denne dagen.

For safari tilbyr vi tre alternativer:
SAFARI. ALTERNATIV 1 – AMAKHOSI LODGE
07. juli:
Avreise fra St. Lucia etter frokost, og videre reise nord i Zululand til en
meget spesiell 5* safari-lodge; Amakhosi Lodge. Her er det kun 8 rom, så
maks 16 voksne kan innkvarteres her. (førstemann til mølla gjelder).
Lodgen er integrert i et privat naturreservat noe som gjør at man kan få
erfare fantastisk natur og dyreliv rett utenfor døren. Rommene/suitene har
blitt designet spesielt med tanke på at det skal integreres mest mulig inn i
omgivelsene rundt. Alle har aircondition, soverom og oppholdsrom, og
privat terrasse med utsikt til elven. Restaurant/bar, svømmebasseng og
massør på stedet.
Safari arrangeres om morgenen og ettermiddagen sammen med en erfaren
safari-guide. Foruten ”Big 5”; løve, leopard, nesehorn, elefant og bøffel, kan man også få øye på andre dyrearter som bl.a.
gepard, krokodille, flodhest og giraffe. For de som ønsker det kan det også arrangeres safari til fots på Amakhosi.
Frokost, lunsj og middag samt safariturer er inkludert i oppholdet.
08. juli:
Dagene tilbringes på Amakhosi Lodge med måltider og safariaktiviteter inkludert.
09. juli:
Etter morgensafari og frokost går turen tilbake til Durban (ca. 5 timers kjøring) før flyreisen hjem via Johannesburg kl.
16.40.

SAFARI. ALTERNATIV 2 – IBANDLA CAMP
Samme som alternativ 1, men i stedet for å bo på Amakhosi Lodge bor dere her på Amakhosi’s Ibandla Camp som er 3*.
Det er ingen svømmebasseng, aircondition eller massør her, men dere vil bo naturskjønne omgivelser med utsikt til elven.
Ibandla Camp består av 2 hytter, hver av dem med 2 soverom og bad.
Dere vil ta del i de samme safariaktivitetene som i alternativ 1, og frokost, lunsj og middag er også inkludert her.
For at vi skal kunne booke dette alternativet må det være minst 4 personer som melder seg her. (maks. 8)
SAFARI ALTERNATIV 3 – HLUHLUWE/UMFOLOZI NATIONAL PARK
07. juli:
Avreise fra St. Lucia til Hluhluwe/Umfolozi Nasjonalpark. Reservatet
er Sør-Afrikas eldste, og det er mest berømt i forbindelse med
bevaring av det utrydningstruede hvite nesehornet. Mest sannsynlig vil
dere få øye på mange av disse i området ettersom dette prosjektet har
vært veldig vellykket.
Her finnes også ”Big 5” samt en rekke andre, spennende dyrearter.
Deler av sjarmen med safari er å aldri vite hva kan kan få øye på.
Safari-guidene er trenet til å tolke signaler i omgivelsene rundt, og de
er flinke til å finne frem til hvor dyrene oppholder seg.
Hluhluwe/Umfolozi er et offentlig reservat, og ikke privat slik som
Amakhosi. Man må derfor regne med at det også vil være mer trafikk.
Innsjekk på Hilltop Camp, en ”rest camp” bestående av små bungalower. Restaurant/butikk på stedet. Safaritur om
ettermiddagen. Frokost, middag og èn safaritur pr. dag er inkludert i oppholdet.

08. juli:
Tidlig morgensafari før frokost. Resten av dagen til egen disposisjon. Flere safariturer kan bookes direkte på stedet hvis
ønskelig.
09. juli:
Etter frokost går turen tilbake til Durban (ca. 3 timers kjøring) før flyreisen hjem via Johannesburg kl. 16.40.
PRISER PR. PERSON:
Alternativ 1, Amakhosi Lodge:
Dobbeltrom:
Kr 22 785,Enkeltrom:
Kr 25 115,Alternativ 2, Ibandla Camp:
Dobbeltrom:
Kr 21 375,Enkeltrom er ikke tilgjengelig
Alternativ 3, Hluhluwe Umfolozi – Hilltop Camp:
Dobbeltrom:
Kr 21 230,Enkeltrom:
Kr 22 430,*NB! Amakhosi Lodge og Ibandla Camp bør bestilles senest 3 mnd i forveien.
Prisene inkluderer:
 flyreisen Oslo – Durban tur/retur
 flyskatter og avgifter
 reiseprogram og måltider som spesifisert
 transport gjennom hele reiseruten med buss
 følge av autorisert, norsktalende guide samt norsk reiseleder. (guide og reiseleder vil bo på Amakhosi Lodge de
2 siste nettene.)
Prisene er basert på minst 16 påmeldte. Forbehold om endringer dersom gruppen blir mindre.

TILLEGG
Frivillig avbestillingsbeskyttelse:
Har Dere husket reiseforsikring?

6% av reisens fulle verdi. – Vennligst opplys om denne er ønsket.

BETINGELSER
Påmeldingsfrist for reisen er 2 måneder før avreise – 30. april 2008. Det er ikke mulig å endre/avbestille reisen
kostnadsfritt etter billettene er skrevet ut, dvs. 2 måneder før avreise. Prisene er basert på minst 16 reisende på spesifisert
reiserute. Forbehold om endringer dersom gruppen blir mindre. Dersom noen har behov for tilleggstjenester som splitter
de ut fra resten av gruppen, for eksempel tilslutningsbilletter fra andre byer, kan det tilkomme et administrasjonsgebyr for
dette.
Avbestillingsbeskyttelsen gir rett til fri avbestilling ved akutt sykdom hos den reisende eller nærmeste familie.
Avbestillingsbeskyttelse i tilfelle sykdom utgjør 6 % av reisens fulle verdi. Gyldig legeattest som dokumenterer
sykdommens karakter er påkrevd. NB! Refusjon av reise ved sykdom betinger at reisen blir avbestilt før avreise. Ingen
refusjon ved NO-SHOW. Dersom avbestillingsbeskyttelse er ønsket må dette oppgis ved bestilling av reise. Avbestilling
uansett grunn må opplyses skriftlig til Paradisreiser.
Ved bestilling av reise vil det bli fakturert et depositum på kr. 4.200,- pr. person. Depositumet forfaller til betaling 3 mnd
før avreise, og refunderes ikke. Reisen må være betalt i sin helhet 2 måneder før avreise.
Messereiser A/S er medlem av Reisegarantifondet (RGF) og Norsk Reiselivsforum (NRF). Vi ber våre reisende sette seg
inn i pakkereiselovens betingelser. Vi gjør oppmerksom på at prisen er basert på dagens flypriser/ valutakurser.
Forbehold om endring, som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
VIKTIG!
 Pass må være gyldig i minimum 6 måneder etter hjemreisen, og ha minst 2 sammenhengende blanke sider ved
ankomst.
 Vennligst ta kontakt med deres lokale kontor for vaksiner angående anbefalinger omkring vaksinering og evt.
malariamedisin.
Med vennlig hilsen
MESSEREISER AS
________________

Elisabeth F. Kaasa
Avd. Paradisreiser
Kontaktinfo:
E-post: elisabeth@paradisreiser.no
Telefon: 32 21 71 95

