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Hos Afrika Rejser har vi en eneste ambition: At få din drøm 
til at gå i opfyldelse – og helst lidt mere til. Først når du 
kommer hjem fra en af vores Afrikarejser, siger vi »mission 
completed«. 
Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst 
hos Afrika Rejser er din Afrika Safari i sikre hænder, og vi 
er altid til at hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. 
Uanset om din rejse til Afrika, er en safarirejse, en badefe-
rie, bestigning af Kilimanjaro eller noget helt fjerde.

Vores mission
Vores største mission er, at være Danmarks bedste på ser-
vice før, under og efter din safarirejse til Afrika. Din drøm-
merejse skal være en fantastisk oplevelse, fra start til slut. 
Vores gæster giver os 4,7 stjerner ud af 5.
Som gæst hos Afrika Rejser bor du inde midt i reservater-
ne, og med en skøn udsigt til savannen, til floden eller til 
dyrene. Du bor midt i oplevelserne, og vi har nøje udvalgt, 
hvor du skal bo. Vi har selv boet der, så derfor ved vi, hvad 
vi anbefaler og hvorfor vi gør det.

Vores safarirejser med dansk rejseleder er med garanti for 
afrejse. Har du først skrevet »Afrejse til Afrika« i kalenderen, 
ved du, at rejsen er 100% garanteret gennemført. Vores 
rundrejser er naturligvis alle gennemprøvede, veltilrettelag-
te, og med en suveræn rejseleder i spidsen for det hele, så 
derfor er du garanteret en fantastisk oplevelse.

Afrika har stort set alt at byde på, og mulighederne er man-
ge. Ring til os for en uforpligtende snak omkring indholdet 
på din Afrika Safari, en safarirejse med dansk rejseleder 
eller med det, du ser som det bedste indhold for en drøm-
merejse til Afrika Du er også meget velkommen på vores 
gratis foredrag om safari og rejser i Afrika. På vores rejse-
foredrag fortæller vi mere om safari i Afrika, årstider, dyre-
vandringer, lande og meget mere.

Vi glæder os til at høre mere fra dig snart.

Afrika starter som en drøm
og ender som et minde for livet

TAG PÅ DRØMMEREJSE 
I AFRIKA

Hos Afrika Rejser er rejser til Afrika 
en passion. Vi elsker dette fantasti-
ske kontinent og ved hvilke enestå-
ende oplevelser, der ligger og venter. 
Vi ved også, at gæster er forskellige. 
Derfor tilbyder vi naturligvis forskelli-
ge rejseformer og destinationer i Afri-
ka. Sådan at du – uanset interesse, 
pengepung, lang eller kort ferie – har 
mulighed for at opleve et rejsemål ud 
over det sædvanlige. En rejse, der 
for mange bliver til deres livs ferie. 
Vores mål er at gøre din drøm om 
Afrika til virkelighed. Sådan at Karen 
Blixens ord om »Mit Afrika« kan blive 
til »Dit Afrika«.

Vores rejseledere
Vores rejser er alle tilrettelagt ud fra 
mange års erfaring tilsat små input 
fra vores rejseledere. Således blan-
der vi nyt med gammelt og erfaring 
med nytænkning. Vi mener selv, at 
vi giver dig Danmarks bedste rejser 
og service. Det mener vi, gør en for-
skel for dig som kunde. For hvorfor 
egentlig nøjes med mindre, når det 
nu er drømmerejsen, der skal be-
stilles? Hos Africa Tours giver vi dig 
seriøs rådgivning, god personlig ser-
vice, kvalitet og sikkerhed. Alt sam-
men på dine betingelser.

Med over 35 års  
erfaring med Afrika 
er vi et sikkert valg!

GRATIS  
rejseforedrag
Tjek tid og sted på 

afrikarejser.dk
AFRIKA REJSER



Hos Afrika Rejser er det vores ønske, 
at du oplever Afrika som lige præcis 
DU ønsker det.

Danske rejseleder
Vi tilbyder nu safarirejser med dansk 
rejseleder på masser af flere afrejse-
datoer hen over året. På vores rund-
rejser med dansk rejseleder er du nu 
100% garanteret afrejse, og at der er 
en dansk rejseleder i spidsen for det 
hele uanset antal deltagere. Vi tilby-
der også rundrejser med engelskta-
lende rejseleder i spidsen. Her er der 
afrejse hver uge. Året rundt. Endelig 
tilbyder vi også skræddersyede sa-
farirejser til Afrika. Her er det dig, der 
bestemmer afrejsedatoen, varighed 
og indhold på rejsen. Vi kommer ger-
ne med gode råd om safarirejsen, så 
du finder det helt rigtige safari tilbud 
til Afrika. 

Få et godt tilbud på 
din Afrika Safari REJS SOM GRUPPE MED 

DANSK REJSELEDER



REJS – NÅR TIDEN  
ER RIGTIG
Med så mange safarilande og kolossale forskelle i landska-
berne er klimaet også meget varieret. Fælles for landene er, 
at de ligger fra Ækvator og sydpå.  Det betyder, at årstider-
ne er omvendt i forhold til hos os her i Norden. Vinter, når 
vi har sommer, og omvendt.

Temperaturerne
Om man befinder sig i højlandsområder eller i lavlandet 
kan have markant betydning for temperaturerne, ligesom 
beliggenheden – ved kysten eller inde på kontinentet, 
betyder meget for luftfugtigheden.
Afrika Rejsers destinationer hen omkring Ækvator – Kenya, 
Tanzania, Uganda og Rwanda er forskellen på sommer og 
vinter ikke stor.

Den tid, vi kalder sommer i Danmark – maj til august, er de 
koldeste måneder, men der er ofte kun 10-15 graders for-
skel på sommer og vinter, så det er altid varmt om dagen i 
den koldeste tid. Luftfugtigheden er dog noget højere om 
sommeren. Det er nogle gange en fordel med lidt lavere 
temperatur, når man er på safari, da dyr ofte er mere akti-
ve, når det er køligt.

Regnperioder
Der er to regnperioder i Østafrika. Den lange i april og maj, 
og den korte i november, men da der i Østafrika ligesom i 
resten af verden er store klimaændringer, har disse perio-
der ikke holdt stik de seneste år. Det kan vi desværre ikke 
garantere. 

I Botswana er det varmt året rundt. Der kan være kraftige regnskyl 
i januar og februar. Det betyder, at hvis man besøger det berømte 
Okavango-delta i maj og juni, er det meget grønt og frodigt, men 
fra august til december er det meget tørt, men også meget smukt.

Uanset årstid og klima ser man altid mange dyr. Man kan rejse til 
afrika året rundt. Det gælder bare om at vælge de rigtige områder 
og parker til de rigtige årstider. Her kommer Afrika Rejser-teamet 
ind i billedet. Vi er klar til at råde jer og planlægge jeres tur.



På trods af, at der i det seneste år er registreret et lille fald i antallet af 
dræbte elefanter i Afrika, så bliver et alarmerende højt antal af elefanter 
fortsat nedslagtet for deres stødtænder.

Dræbt af krybskytter 
Ifølge FN blev omkring 22.000 afrikanske elefanter dræbt af krybskytter 
i 2014. I 2013 var antallet af nedslagtninger rekordhøjt med mere end 
25.000 dræbte elefanter. Det er især bestanden af elefanter i Central-
afrika, der er udsat for krybskytteri. Forskere anslår, at regionen i løbet 
af det seneste årti har mistet mere end 2/3 af sin samlede elefantbe-
stand.
Det er positivt, at der er sket et fald i antallet af dræbte elefanter fra 
2013 til 2014, men ifølge WWF er tallet stadigvæk alt, alt for højt.

Elfenben beslagslægges 
Det er en vigtig sejr, at vi kan begynde at se det engagerede arbejde 
for at bekæmpe krybskytteri og illegal handel efterhånden begynder at 
bære frugt. Men elefanterne er stadig under pres i store dele af Afrika, 
og især de truede skovelefanter i Centralafrika er meget udsatte, siger 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF, Verdensnaturfonden. 
År efter år konfiskeres der stadigt stigende mængder elfenben, 
og det er både tegn på en øget og forbedret efterforskning, 
men de store mængder af illegal elfenben er også 
et tydeligt og sørgelig tegn på, at der fortsat 
foregår ulovligt, organiseret krybskytteri. I 2015 
blev mere end 40 ton elfenben beslaglagt.

Krybskytteri på elefanter er fortsat 
alarmerende højt

The Black Mamba APU blev grund-
lagt i 2013 af grænseoverskridende 
Afrika og skabt til at beskytte Olifants 
West Region Balule Nature Reserve 
og har så siden udvidet til at dække 
hele Balule området, 400km².

Black Mamba 
Vores Black Mamba Anti-Krybskyt-
teri Unit er den helt første af sin art, 
og de fleste af vores hold er kvinder. 
Vi har i øjeblikket udstationeret hele 
26 sort mamba og yderligere 23 be-
væbnede vagter, der opererer inden 
for Balule og langs dens grænser.
Anti-krybskytteri er et stort behov i 
området, og vi er hele tiden plaget 
af rhino og bush-kød krybskytter. 
Bortset fra antiloper, er andre truede 
arter såsom vilde hunde og gepard 
er også desværre ofre for snaring.

Black Mamba 

REJS MED  
GOD SAMVITTIGHED



Lige I hjertet af Mara-økosystemet med den måske bed-
ste placering ved Marafloden finder vi her den danskejede 
Karen Blixen Camp. Flodhestene og krokodiller boltrer sig 
i floden og dagen lang kommer der dyr ned og drikker på 
modsatte bred.

Restauranten
Den store åbne restaurant server gode internationale og 
lokale retter på første paket i forskellige afsnit, efter ønske. 
En hyggelig bar og pejs eller en drink ved lejrbålet sætter 
scenen for uforglemmelige aftener. 

Campen er åben for dyrene, men masaivagterne sørger for 
at man trygt kan bevæge sig rundt.
Her i Campens nærområde er der 5 små skoler (kokke, it, 
sprog, skov og mekaniker skole) som sammen med Mara 
North reservatet og en række bæredygtige tiltag i campen, 
medførte det at man i 2015 fik den eftertragtede pris som 
Afrikas mest økologiske safari-ejendom. Med meget velud-
styrede safaribiler og nogle af landets dygtigste guider er 
der god chance for den ultimative safarioplevelse. Du kan 
trygt bestille et ophold her og være sikker på at komme helt 
tæt på dyrerne. 

KAREN BLIXEN CAMP
Uforglemmelige safari- og naturoplevelser
i Karen Blixens fodspor



I de Østafrikanske lande, kører man 
i minibusser eller Land Rovers, hvor 
taget kan løftes op så man kan stå 
op i bilen, samt have frit udsyn til at 
observere og fotografere. Disse biler 
bliver også brugt til transporten imel-
lem de forskellige parker og områder 
man besøger på rejsen.

Game Drives
Game drives køres typisk i biler der 
er helt specialbygget til formålet, og 
generelt kan man sige, at der er to 
typer safari køretøjer. Når man kom-
mer til det sydlige Afrika, er safaribi-
lerne som oftest åbne. De åbne sa-
fari biler giver én følelsen af, at man 
er meget tæt på naturen og dyrene. 
Uanset om det er det ene eller an-
det køretøj, er der på alle vore game 
drives tilknyttet de erfarne lokale en-
gelsktalende safariguider (i Sydafrika 
også kaldt rangers). De har alle en  
enestående evne til at spotte dyr, og 
en dybdegående viden om parkerne 
og vildtet. Kører man safari i de åbne 
safari biler, vil der ofte også være en 
»tracker« med i bilen. Game drives 
køres ofte i de helt tidlige morgenti-
mer, og sidst på eftermiddagen, da 
det er her, dyrene er mest aktive.

 

Land Rovers 



forberede sig på at blive gennemblødt. Det er en impone-
rende oplevelse at komme så tæt på et stykke natur, der er 
så voldsomt og overvældende.

Helikoptertur
Er penge ikke noget problem, skal du helt klart prøve at fly-
ve i helikopter over faldene. En enestående oplevelse, der 
er alle 100 US dollars værd (for cirka 10 minutter).  Der er 
dog også andre muligheder for at slå sig løs i dette smukke 
område, f.eks. bungy jump, gorge swing og rafting. Her 
findes mange lokale operatører, der kan give dig gode pak-
ketilbud og sammensætte nogle fede ture og oplevelser for 
dig, hvis du vil opleve lidt forskelligt.

Vi kan også klart anbefale en bådtur på Zambezi River, hvor 
man kommer ganske tæt på Victoria Falls. Solnedgangen 
her på floden er uovertruffen, en ægte Afrika-oplevelse, og 
måske spotter du oven i købet krokodiller eller flodheste 
på sådan en tur.

Byen Victoria Falls
Når du rejser til Victoria Falls, vil du højst sandsynligt kom-
me forbi byen af samme navn, der ligger cirka 10 minutters 
gang fra vandfaldene. Byen minder ikke meget om resten 
af Zimbabwe, men har sin helt egen charme trods de store 
hoteller og mange flotte souvenirbutikker. Den er helt klart 
også en besøg værd hvis I rejser dertil. 

Victoria Falls i Zimbabwe
Victoria Falls i Zimbabwe er ikke blot et af verdens vildeste 
og mest imponerende vidundere. Det har også en fanta-
stisk beliggenhed midt i det tropiske Afrika. Oplev de vilde 
vandmasser og områdets fascinerende natur på en rejse 
med KILROY.

Victoria Falls
Victoria Falls ligger lige på grænsen mellem Zimbabwe og 
Zambia. En rejse til denne del af Afrika bør derfor åbenlyst 
gå forbi dette vilde vandfald, der ligger ved den øvre del 
af Zambezi River og kaldes Mosi-oa-Tunya i Zambia, som 
aldrig har fået samme berømmelse for disse, kontinentets 
største vandfald.

Navnet Victoria har vandfaldene fået af den store legenda-
riske opdagelsesrejsende David Livingstone, og som rej-
sende og besøgende her forstår man hurtigt, hvorfor den 
berømte Dr. Livingstone var imponeret. Disse vandfald vil 
givetvis få dig til at tabe næse og mund i ren og skær ære-
frygt. Det er smukt og det er vildt, ja det er vildt smukt!

Den smukkeste udsigt
Man kan se og opleve faldene på flere måder. Det store 
overblik får man dog fra den 1.7 km lange vej der løber 
ved kanten af kløften med en fantastisk udsigt over de en-
deløse mængder af vand. I regntiden er der endnu mere 
vand fra den brusende Zambezi River, og så kan man godt 

REJS TIL VICTORIA FALLS  
– VILDT OG VÅDT!



Hvert safariland i Afrika har sine egne 
særpræg, og hvor man skal rejse hen 
afhænger af, hvad man vil opleve? Vi 
guider til seks af Afrikas mest populæ-
re safari-lande. For at træffe den rigti-
ge beslutning er det en god ide med 
følgende overvejelser:

• Hvornår vil jeg rejse
• Hvilken transport vil jeg benytte 
• Indkvarteringsniveau
• Individuel eller grupperejse
• Hvilke forventninger har jeg 
• Hvilke oplevelser ønsker jeg
• Budget 
• Andet

Vi præsenterer her de forskellige ud-
valgte lande som vi tilbyder vores rej-
ser til:

Kenya
Kenya var det første land til at introdu-
cere safari for turisterne og er stadig et 
af de mest populære safarilande. Be-

standen af vilde dyr er betydelig og på 
et begrænset område, så chancen for 
at se dyr er stor. Samtidig er markedet 
for safariturisme voldsom og konkur-
rencen hård, så priserne er forholds-
vis ret lave. Endelig er infrastrukturen 
god. Den mest kendte nationalpark er 
Masai Mara, som dog desværre kan 
synes som en stor myretue af safaribi-
ler og turisterne i højsæsonen. Det er 
også her, man kan finde den højeste 
koncentration af lodges og camping-
pladser. En af de mest tungtvejende 
grunde til at rejse til Kenya er mulighe-
den for at overvære »Den Store Van-
dring«, det er når millioner af gnuer og 
zebraer vandrer over sletterne fra syd 
mod Masai Mara i Kenya, tæt forfulgt 
af deres naturlige fjender, blandt an-
dre krokodillerne. Udover Masai Mara 
kan man i Kenya blandt andet opleve 
Lake Nakuru med tusindvis af skønne 
flamingoer eller nationalparken Ambo-
seli i syd, hvorfra man har en fanta-
stisk udsigt til Kilimanjaro i Tanzania. 

HVOR SKAL SAFARITUREN 
GÅ HEN?



En safari i Kenya kan nemt afsluttes 
med en badeferie i Mombasa

Botswana
Botswana er et af de dyreste safari-
lande her i Afrika, primært på grund 
af det store fravær af fremkommeli-
ge veje, som gør, at man er nødt til 
at flyve fra sted til sted med små fly. 
Regeringen i Botswana har ydermere 
lagt en turiststrategi, der går ud på 
at tjene mange penge på få, hvilket 
betyder, at dyrelivet er mere vildt end 
i øvrige safarilande, og man er som 
turist i Botswana garanteret, at man 
ikke løber ind i de store turistmasser, 
heller ikke på lodges, man bor på. De 
er ofte kun for få gæster ad gangen 
og i stedet ultraluksuriøse. Botswana 
har masser af dyr, blandt andet i Oka-
vanga-deltaet i nord, som er et af ver-
dens største vådområder, hvor man 
finder alle former for rovdyr – blandt 
andet er løvebestanden her enormt – 
samt mange elefanter, bøfler, giraffer 
og milliarder af fugle.  En kanosafari i 
en af floderne i Okavanga-deltaer er 
en helt unik oplevelse. 
Et helt andet spektakulært område er 
Chobe National Park, som er kendt 
for sin høje bestand af elefanter, og 
som er en af de få parker i Botswana, 
man kan køre til. 

Namibia
Kontigentet Namibia på Afrikas syd-
lige vestkyst har noget af den mest 
dramatiske natur på hele kontinentet, 
og er landet, man skal tage til, hvis 
naturen er mere vigtig end dyreliv. Her 
finder man blandt andet Namib-ørke-
nen, verdens ældste ørken med røde 
sanddyner op til 340 meter høje, og 
Skeleton coast, som er den isolere-
de kyststrækning ud til Atlanterhavet, 
hvor flere tusind skibsvrag er skyllet 
op fra havet, og enorme sælkolonier 
lever langt fra civilisationen hvor der 
er dejlig ro.

Namibia er dog ikke helt blottet for 
dyr. Etosha National Park i det nordli-
ge Namibia er mest kendt som en af 
Afrikas bedste safariparker, hvor man 
blandt andet andet kan opleve det 
sjældne sorte næsehorn og Afrikas 
største elefanter. Parken er meget tør, 
hvilket betyder, at dyrene samler sig 
ved vandhullerne, og det giver mulig-
hed for at spotte op til otte forskellige 
dyrearter ved det samme hul på en 
gang. Parken er ca. på størrelse med 
Jylland og har gode veje, så den er 
oplagt til safari.

Zimbabwe
Zimbabwe kontigent er begavet med 
ikke bare spektakulære dyreoplevel-
ser, men lægger desuden også land 
til Victoria Falls, hvor man udover at 
betragte det 1,6 km brede vandfald 
styrte 128 m ned, kan kaste sig ud 
i alskens adrenalin-aktiviteter. Yder-
mere er Zimbabwe kendt for at have 
nogle af Afrikas mest kompetente sa-
fari-guider.
Hvad dyrliv angår, har Zimbabwe en 
overflod af det hele fordelt på en ræk-
ke store nationalparker. Den største 
og mest kendte er Hwange National 
Park i det vestlige Zimbabwe, hvor 
man finder »the big five«, men også 
et væld af øvrige dyrearter – giraffer, 
zebraer, hyæner, geparder samt en af 
kontinentets største bestande af de 
vilde hunde og den andenstørste af 
løver, samt 80.000 elefanter. 
En anden park, det er værd at rejse 
til, er Mana Pools som ligger liger i det 
nordlige Zimbabwe, hvor man udover  
»almindelige« vilde dyr, desuden må-
ske kan spotte krokodiller, flodhe-
ste og det sjældne sorte næsehorn. 
Mana Pools er opført på UNESCOs 
liste over verdensnaturarv. 
Et minus ved Zimbabwe er dog den 
store politiske uro i landet, så undgå 
at rejse individuelt og tjek evt inden 
om der er nogle opdateringer ang. 

Er du også til vilde dyr helt tæt på? 
Knuthenborg Safaripark er den stør-
ste safaripark her i Nordeuropa med 
mere end 1000 fritgående vilde dyr. 
Dyr fra hele verden – flest fra Afrika 
og Asien er samlet i den store park. 
Nogle dyr kan man klappe, mens de 
farlige og vilde dyr opleves i tryghed 
fra bilen, men Knuthenborg Safari-
park er mere end dét. Midt i det hele 
ligger det skønne afrikanske legeland 
Limpopoland med Danmarks måske 
vildeste natur- og vandlegeplads og 
Nordeuropas stejleste vandrutsjeba-
ne – Congo Splash. 

BEGYND REJSEN I 
KNUTHENBORG  
SAFARIPARK

forholdene i landet inden du vælger at 
rejse dertil, men lad ikke det styre en 
fantastisk rejse til et smukt kontigent.

Tanzania
To af Afrikas mest kendte og populære 
safaridestinationer er Serengeti Natio-
nal Park og Ngorongoro krateret, som i 
parentes bemærket begge desuden er 
på UNESCO’s liste over verdenskultur-
arv, ligger i Tanzania. Det betyder også, 
at antallet af safariturister i det nordlige 
Tanzania er stort, det er dog ikke uden 
grund, at de to parker er så populære. 
Det kæmpemæssige Ngorongoro-kra-
ter er et mikrokosmos af Afrikas vilde 
dyr, mens det nu flade Serengeti-græs-
slette er en fantastisk ramme om den 
årlige migration af en million gnuer, ze-
braer og gazeller, der bevæger sig over 
sletterne fra Kenya i nord – tæt forfulgt 
af løver og hyæner.

Tanzania kontigentet lægger end-
videre også land til Afrikas højeste 
bjerg, Kilimanjaro, som er et præg-
tigt syn både fra landjorden, og hvis 
man er en af dem, der bestiger det. 
Mahale National Parken langs Lake 
Tanganyika består af ren jungle og 
er et af de bedste steder i verden 
at spotte chimpanser. Det er også 
i syd, nogle af Tanzanias mest luk-
suriøse lodges er placeret. 

Sydafrika
Man kan ikke sige safari i Sydafrika 
uden at sige Kruger National Park, 
som er en af de største nationalpar-
ker her i Afrika. Og Kruger har da 
også meget af det, de fleste fore-
stiller sig, en safari skal indeholde: 
Masser af dyr og gode muligheder 
for at se dem. Endvidere er vejene 
i parken asfalteret, hvilket gør det 

nemt at køre rundt i egen bil hvis 
man skulle få lyst til det. 
Kruger National Parken er omringet 
af såkaldt private reservater, blandt 
andet den nu meget populære Sabi 
Sand Game Reserve, hvor masser 
af vilde dyr lever på et forholdsvis 
ret begrænset område, og gør det 
demed muligt at spotte »the big 5« 
på så kort tid som en formiddag. 
Det er også i disse parker, man kan 
indlogere sig super luksuriøst hvis 
det er det man ønsker. Der 
er ro og skønne omgivelser, 
og betaler man lidt ekstra, 
så får man også sin egen 
tjerner med, der står 
klar til at gøre jeres 
drømmeferie helt 
perfekt.  



Se meget mere på www.afrikarejser.dk – Ring eller mail til os på Tlf: 89 52 63 14 / info@afrikarejser.dk

Det er en fornøjelse at sende gæster på safari i Afrika- og 
særligt glædeligt er det, at mange vender glade, positive og 
opstemte tilbage til os omkring deres oplevelser. 

Hej Afrika Rejser
Vi har fået meget fin service fra Afrika Rejser, inden vi tog af 
sted, og vi har fået indtryk af jer som et seriøst og professionelt 
rejsebureau. Vi har været i gang med et gennemse alle vores 
skønne billeder, og over et glas vin vil vi nu færdiggøre vores 
store fotobog og se tilbage på en fantastisk tur til Kenya.
Vi drømmer om at komme af sted igen en anden gang, så vi ses 
forhåbentlig igen ;-) Med venlig hilsen Kirsten Sørensen

Hej Afrika Rejser
Vi er lige hjemvendt fra en fantastisk rundrejse, Great Trek Ad-
venture 2015 med engelsktalende rejseleder.
Vi var i tvivl om vi skulle vælge en rejse til Tanzania, men vi har 
ikke fortrudt, det var så spændende en rejse og vi vil absolut 
anbefale rejsen til andre!! Mange hilsner fra os Karl Emil og Pia

Kære Afrika Rejser
I havde skabt de ydre rammer for en perfekt ferierejse og at 
vores familie så også kan udfylde de indre rammer fuldt ud, gør 
jo kun turen fuldstændig perfekt og fantastisk. Det har det været 
og det er jeg meget taknemlig for. Undervejs har der været 
mange forberedelser, tanker, og turen var undertiden meget 
strabaserende, men det har været det hele værd og er bestemt 
en ferie vi alle 6 vil mindes og se tilbage til med glæde. Fortsat 
god sommer og mange venlige hilsner fra Esben og Katrine

Kære Afrika Rejser
Først og fremmest tak for en fantastisk vidunderlig tur 
hvor vi oplevede så mange ting så det kan næsten 
ikke beskrives. Det er vores livs bedste 
rejse og absolut ikke sidste gang vi 
besøger Afrika med jer. Tak for alt og på 
gensyn, mange hilsner Kurt og Helene 

GÆSTERNE SIGER...

AFRIKA REJSER


