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Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Sydafrika

Tidsforskel

Valuta og kreditkort

Tidsforskellen mellem Danmark og Sydafrika varierer,

Den sydafrikanske møntfod, rand, kan købes

alt efter om Danmark har sommer- eller vintertid:

hjemmefra (1 rand = 100 cent). Hvis du ikke veksler
hjemmefra, bør du medbringe et kreditkort (Visa eller

Sommer: samme tid som i Danmark

MasterCard). Alle de gængse internationale kreditkort

Vinter: +1 time

kan benyttes som betaling langt de fleste steder i
Sydafrika.

Transport i Sydafrika
Bus

Elektricitet

Busser i Sydafrika har generelt en høj standard, meget

I Sydafrika bruges der 220 eller 230 volt, og stikkene har

lig den man kender fra Europa. På Albatros' rejser i

tre store, runde huller. En adapter er nødvendig ved

Sydafrika har vi naturligvis valgt den bedst mulige

brug af elektrisk udstyr med danske stik. De kan købes i

standard.

de større byer og ofte lånes eller lejes på hoteller og
lodges.

Fly
På vores rundrejser i Sydafrika flyver vi ofte de længere

På safarilodges/-camps er der ofte kun elektricitet ca. kl.

strækninger med indenrigsfly. Hvor dette er tilfældet, vil

5-10 om morgenen og igen ca. kl. 18-23 om aftenen.

den danske rejseleder orientere rejsedeltagerne om de

Batterier kan derfor ikke altid oplades i nattetimerne.

praktiske forhold ved check-in i lufthavnen samt
flyvetid på den pågældende strækning.

Telefon og internet
Sydafrikas internationale landekode er +27. For at ringe

Prisniveau i Sydafrika

ud af Sydafrika skal du trykke 00 efterfulgt af

Et godt måltid kan fås for ca. 100 rand og opefter. Hvad

landekode og det nummer, du vil ringe til.

angår lommepenge, er det vores erfaring, at man kan

Mobiltelefondækningen er generelt god over det meste

klare sig for omkring 100 kr. pr. dag. Ved køb af

af Sydafrika. Det kan være dyrt at bruge mobiltelefon

supplerende drikkevarer m.m. vil ekstra 100-200 kr. pr.

fra Sydafrika til at foretage og modtage opkald, sende

dag pr. person være tilrådeligt.

sms samt gøre brug af datatrafik – tjek evt. med dit
mobilselskab om dækning og priser i Sydafrika.

Drikkepenge
Servicebranchen i Sydafrika er generelt lavt lønnet, og

Der er internetadgang på de fleste hoteller i større byer

de fleste ansatte på hoteller, restauranter osv. vil

samt på nogle af de større safarilodges/-camps. På

forvente at få drikkepenge. På restauranter og caféer er

lodges og camps kan forbindelsen dog være upålidelig

hovedreglen, at man betaler 10 procent i drikkepenge.

og lidt dyr.

Taxichauffører og piccoloer på hoteller kan man give ca.
10 rand. Er du i tvivl, kan du altid spørge rejselederen.

Drikkevand og hygiejne
Maden er veltilberedt på såvel lodges som hoteller, og
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maveproblemer er derfor sjældne.

på det sognekontor, som i sin tid udstedte barnets
dåbs- eller navneattest. Attesten skal også være påført

Vand kan normalt drikkes fra hanen i Sydafrika. Man

en Apostille (officielt godkendelsesstempel) hos

kan også købe drikkevand på flaske på hoteller og

Udenrigsministeriets Borgerservice.

lodges.
Vær opmærksom på, at udarbejdelse og godkendelse

Beklædning

af sådanne attester kan tage op til flere uger, hvorfor vi

På alle rejser, der indeholder safari, vil dagene starte

opfordrer dig til at kontakte dit sognekontor snarest

tidligt i dyrereservaterne. Dagens første safari starter

muligt efter din bestilling af rejsen.

umiddelbart efter solopgang, hvor det oftest vil være
køligt. Især på safari i åbne safarikøretøjer føles det

Formålet med dette dokumentationskrav er at

køligt om morgenen. På safari til fods vil det hurtigt

bekæmpe menneskehandel, hvor børn er involveret.

føles varmere. Hav altid lukkede sko på til
vandresafarier.

Bemærk, at kravet om at medbringe barnets
fødsels-/dåbsattest gælder ved såvel ind- som udrejse

Vi kan anbefale, at man bærer kaki, sandfarvet eller

samt ved transit i Sydafrika. Undlader du at medbringe

mørkt tøj på safari. Undgå gerne stærke farver og

barnets fødsels-/dåbsattest, nægtes du indrejse til

medbring solcreme, hat/kasket samt kikkert.

Sydafrika, ligesom du vil blive afvist ved check-in.

Mange steder er det muligt at få vasket tøj mod

Vær også opmærksom på, at hvis du rejser alene som

betaling.

forælder med dine børn kræves yderligere
dokumentation. Hvis du rejser med børn, som ikke er

Børn under 18 år

dine biologiske børn, skal I medbringe særlig

De sydafrikanske myndigheder kræver, at du som

dokumentation, som ligeledes skal være på engelsk og

rejsende med børn under 18 år til/fra Sydafrika

påført en Apostille. Kontakt Borgerservice for mere

medbringer barnets originale fødsels-/dåbsattest.

information om disse krav.

Attesten skal være oversat til engelsk og kan indhentes
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Pas og visum Sydafrika
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Sydafrika her.
Dit pas skal være i gyldigt minimum 30 dage fra hjemrejsedatoen fra Sydafrika. Passet skal have mindst to blanke
sider til viseringer og skal være læsbart for en maskine. Er du statsborger i Danmark, skal du ikke have visum til
Sydafrika, hvis opholdet i Sydafrika er kortere end 90 dage.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
Børn under 18 år
De sydafrikanske myndigheder kræver, at du som rejsende med børn under 18 år til/fra Sydafrika medbringer
barnets originale fødsels-/dåbsattest. Attesten skal være oversat til engelsk og kan indhentes på det
sognekontor, som i sin tid udstedte barnets dåbs- eller navneattest (eller i dit bopælssogn). Attesten skal også
være påført en Apostille (officielt godkendelsesstempel) hos Udenrigsministeriets Borgerservice.
Vær opmærksom på, at udarbejdelse og godkendelse af sådanne attester kan tage op til flere uger, hvorfor vi
opfordrer dig til at kontakte dit sognekontor snarest muligt efter din bestilling af rejsen.
Formålet med dette dokumentationskrav er at bekæmpe menneskehandel, hvor børn er involveret.
Bemærk, at kravet om at medbringe barnets fødsels-/dåbsattest gælder ved såvel ind- som udrejse samt ved
transit i Sydafrika. Undlader du at medbringe barnets fødsels-/dåbsattest, nægtes du indrejse til Sydafrika,
ligesom du vil blive afvist ved check-in. Pr. 1. december 2018 blev reglerne lempet en anelse, så man ikke
nødvendigvis skal vise fødsels-/dåbsattesten. Men det bliver fortsat anbefalet på det kraftigste, at man tager
fødsels-/dåbsattesten med, da man kan blive bedt om at fremvise dokumenterne.
Vær også opmærksom på, at hvis du rejser alene som forælder med dine børn kræves yderligere dokumentation.
Hvis du rejser med børn, som ikke er dine biologiske børn, skal I medbringe særlig dokumentation, som ligeledes
skal være på engelsk og påført en Apostille. Kontakt Borgerservice eller udenrigsministeriet for mere information
om disse krav.
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Vaccination Sydafrika
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Sydafrika.
Vaccinationer
Kort rejse under tre uger til turistområder: hepatitis A, difteri/stivkrampe
Rejse over tre uger, desuden:

tyfus, evt. hepatitis B

Længere ophold, desuden:

hepatitis B, evt rabies/hundegalskab,
tuberkulose

Gul feber
Gul feber-vaccinationscertificat kræves af rejsende, der kommer fra et gul feber-område, dog ikke Zambia og
Tanzania.
En vaccine mod gul feber skulle tidligere fornyes hvert 10. år. Det er nu ændret, så en vaccine gør dig immun over
for gul feber hele livet. Man kan dog komme ud for at myndighederne i nogle lande ikke er klar over denne
ændring, og derfor stadig vil kræve en fornyelse, hvis vaccinen er mere end 10 år gammel.
Malaria
I Sydafrika er der kun malaria i Kruger Nationalpark, og det anbefales, at man ved rejse i dette område tager
malariaforebyggende medicin. Man skal derudover være meget omhyggelig med forebyggelse af myggestik
(myggespray med DEET eller AUTAN, anvendelse af imprægneret myggenet eller bo på hoteller med aircondition).
Malariamyggen stikker først efter mørkets frembrud.
Ved rejser til Albatros' Khoka Moya Camp, som ligger i udkanten af Kruger Nationalpark, er risikoen for malaria
meget lille. Det er derfor tilstrækkeligt at anvende myggespray, når man opholder sig ude efter mørkets frembrud.
Myggespray med DEET findes i campens telte, og her er også effektive myggenet over sengene.
Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
Oplysningerne her på siden er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj. Bestil tid til vaccination og læs mere om Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Sydafrika
Få et overblik over klimaet i Sydafrika i tabellen herunder. Se også hvordan vejret er i Cape
Town, Durban, Pretoria og Johannesburg.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Cape Town
Dagtemperatur

26

26

25

23

20

18

17

18

19

21

24

25

Nattemperatur

16

16

14

12

9

8

7

8

9

11

13

15

Nedbør (mm)

14

16

21

41

88

93

83

77

41

3

1

17

Dagtemperatur

28

28

28

26

25

23

23

23

23

24

25

27

Nattemperatur

21

21

20

17

14

11

11

13

15

17

18

20

Nedbør (mm)

134

113

126

73

59

28

39

62

73

98

108

102

Dagtemperatur

27

27

26

24

21

19

19

22

25

27

27

28

Nattemperatur

16

16

14

10

5

3

3

6

9

13

14

15

Nedbør (mm)

122

1 0 6 91

33

6

26

10

10

21

60

117

117

Dagtemperatur

26

25

24

21

19

16

17

19

23

24

24

25

Nattemperatur

15

14

13

10

7

4

4

6

9

11

13

14

Nedbør (mm)

150

129

110

48

25

7

11

10

26

65

127

141

Durban

Pretoria

Johannesburg

Kilde: DMI
I området omkring Cape Town - det vil sige det sydvestlige hjørne af Sydafrika er der hovedsageligt tørt klima
med megen sol. Som man bevæger sig mod nordøst, ændrer klimaet sig betydeligt. Sydøstkysten er den vådeste
del af landet, mens resten af Sydafrika hovedsageligt har subtropisk klima. Undtaget er dog bjergregionerne,
hvor der nogle steder falder sne i vinterperioden - det vil sige mellem juni og august.
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