PRAKTISK INFO I SYDAFRIKA
Befolkning

Befolkningen er en blanding af alverdens folk og racer. Mest almindelige er de sorte, herefter de
hvide europæere, muslimer, hinduer, farvede og malajer. Landet har taget imod mange
emigranter i løbet af de sidste 200 år. Det gør samtidig landet mere spændende og farverigt.

Drikkepenge

Det er god skik at give drikkepenge i Sydafrika. Beregn mindst 10-15 % på restauranter og til
taxichaufføren. Drageren på hotellerne og i lufthavne skal normalt have R10 pr. kuffert.

Drikkevarer

Landet er storproducent og eksportør af frugtjuicer, øl, vin og spiritus. Det kan anbefales at købe
den lokale øl ”Castle” eller ”Windhoek Lager” fra nabolandet Namibia. Brandyen hedder ”KWV”
og af vine findes så mange gode, at det er vanskeligt at fremhæve nogle. Prøv også juicernes
champagne ”Appletizer” eller teen ”Roiboos”.

Elektricitet

220 / 230 volt. Man anvender et særligt 3-benet stik. De fleste hoteller har europæiske stik eller
adaptere. Ellers kan en adapter lånes i receptionen eller købes lokalt. Den kan IKKE købes
hjemmefra.

Flora og fauna

Sydafrika har nogle af verdens fleste endemiske vækster (ca. 25.000 forskellige typer) og
mange truede dyrearter, som nu heldigvis overlever pga. de mange dyrereservater. Blomsterog planteinteresserede kan besøge den berømte botaniske have ”Kirstenbosch” udenfor Cape
Town.

Golfbaner

Der er dresscode på de fleste golfbaner. Eks. på flere spændende golfbaner i Cape Town:
http://www.milnertongolf.co.za/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
http://www.westlakegolfclub.co.za
http://www.dezalzegolf.com/dezalze/
http://www.metropolitangolfclub.co.za
http://www.royalcapegolf.co.za

Helligdage

Særlige helligdage, som kan afvige fra den Internationale kalender:
21. marts - Human Rights Day (Menneskerettighedsdagen)
24. marts - Family Day (Familiedagen)
27. april - Freedom Day (Nationaldagen)
01. maj - Labor Day (Arbejdernes Dag)
16. juni - Youth Day (Ungdomsdagen)
09. august - National Women’s Day (Kvindedagen)
24. september - Heritage Day (Kulturarvsdagen)
16. december - Day of Reconciliation (Forsoningsdagen)

Internet

Der findes internetcafeer overalt i de store byer samt Wi-fi på de fleste hoteller/lodges

Juveler/smykker

Sydafrika står for ca. halvdelen af verdens samlede guldfund samt størstedelen af alle fundne
diamanter. Man kan med fordel købe her og spare op til 40-50 % på udvalgte smykker. Oven i
købet får man momsen refunderet ved udrejse. Spørg din guide/rejseleder, hvor det er bedst at
handle.

Klima

Man færdes i subtropiske områder, hvor temperaturen typisk ligger på ca. 25 grader om dagen.
Nattemperaturen kan være ca. 10 grader lavere. Medbring derfor varmt overtøj og evt. regntøj.

Kriminalitet

Overalt, hvor der er mange turister, vil der være lommetyve. Så brug den sunde fornuft, og lad
de mest kostbare smykker blive hjemme. Sydafrika er et fredeligt land med ærlige og skikkelige
mennesker. Alligevel bør man ikke gå ude efter mørkets frembrud, medmindre det er på
befærdede steder.

Kultur

I Johannesburg, Durban og Cape Town findes der både opera, symfoniorkester, ballet samt
teater og diverse musicals og musikarrangementer. Billetter kan fås hos Computicket.

Mad

Sydafrika producerer selv alt i frugt, grønt, ost, kød og fisk, og der anvendes altid friske råvarer
på restauranterne. Det er billigt at spise ude. Lunch koster ca. R50-110. Middag R95-300 excl.
drikkevarer. En flaske vin kan fås fra R80. Øl fra R16.

Medicin

Godt sortiment på apotekerne. Mange lægemidler kan købes uden recept. Husk at medbringe
egen lægeordineret medicin samt eventuelle hovedpine- og diarretabletter og hav den ALTID i
håndbagagen under fly, bus og togrejser.

Moms / VAT

Der opkræves 14 % moms (VAT) på alle varer købt i butikker. Man kan få dele af momsen
refunderet før udrejse ved at gemme alle kvitteringer. Dette gøres i lufthavnen i Johannesburg,
Durban og Cape Town før check-in ved hjemrejse.

Nødhjælp

Ambulance.
Politi / Brandvæsen:

Pas og visum

EU-borgere og nordmænd behøver ikke visum til Sydafrika. For danskere og svenskere skal
passet være gyldigt mindst 1 måned efter hjemkomsten fra Sydafrika. For nordmænd mindst 6
måneder. Der skal være mindst 2 blanke sider i passet.

Penge/kreditkort

Møntenheden hedder sydafrikansk Rand (ZAR). Ca. kurser: 1 ZAR = 0,60 DKR / 0,66 NOK /
0,72 SEK. Det har aldrig været billigere at rejse i Sydafrika end netop nu. Kontanter kan hæves i
pengeautomater. VISA og MASTERCARD kan benyttes overalt i storbyerne samt på de fleste
hoteller/lodges. Du kan indføre max. ZAR 5.000. Det er en god ide at veksle hjemmefra til
starten af ferien. Husk at bestille valutaen i banken. Ellers findes der pengeautomat ved
ankomsten til Johannesburg, Durban og Cape Town. Beregn aktuel valuta her:
http://www.nordea.dk/erhverv/valutaomregner/25077.html

Påklædning

Benyt frem for alt behagelige og afslappede klæder af bomuld og gerne i praktiske jordfarver.
Varmt tøj anbefales på safari i åben jeep i vintermånederne fra juni-august, hvor der køres inden
solopgang eller efter solnedgang. Brug af hvidt tøj frarådes på safari. Temperaturen er iblandt
under 10 gr.

Rejseforsikring

Rejseforsikring anbefales ved rejser udenfor Europa. Det er vigtigt, at forsikringen dækker ved
akut sygdom og evt. hjemtransport. Bestil Gouda Rejseforsikring her:
http://www.gouda.dk/page1555.aspx?owner=101&country=dk&agent=53004

Shopping

Både i Nord og Syd findes afrikanske markeder, hvor man kan handle og ”prutte” med priserne
(så se ikke for smart eller dyr ud). Der kan med fordel handles: tekstiler, træfigurer og andet
kunsthåndværk. Diamanter og smykker kan med fordel købes hos en autoriseret juveler, så
spørg din guide / rejseleder, hvor det er bedst. Designerklæder og safariudstyr samt gode vine
og brandy kan være andre fordelagtige køb.

Sol og badning

De fleste hoteller samt lodges har swimmingpool med solsenge. På Østkysten ved St Lucia,
Richards Bay, i og omkring Durban, Port Elizabeth og ad Garden Route kan der bades i det
varme Indiske Ocean. Cape Town ligger ud til Atlanterhavet. Her findes flere strande, fx Camps
Bay.

Sprog

Der tales mere end 12 sprog i landet. De officielle og mest udbredte sprog er afrikaans, engelsk,
xhosa og zulu.

Taxi

Hotellerne ringer efter en taxi på begæring. Det er billigt at køre i taxi, ca. R10 pr km. Ellers
findes minitaxis, som man kan praje hvor som helst og når som helst. De er billige – koster kun
R6, men er meget trange.

Telefonering

Fra Skandinavien til Sydafrika: 0027
Fra Sydafrika til: DK-0945 / N-0947 / S-0946

Tidszoner

Sydafrika har ikke sommertid. Når klokken er 11.00 i Skandinavien og Holland, er den 12.00 i
Sydafrika. I sommerhalvåret er der ingen forskel.

Udstyr

Det kan anbefales at medbringe kamera, kikkert, lommelygte, hat, solcreme, solbriller,
insektspray, mobiltelefon og varm trøje til om aftenen. En safarihat er praktisk at have og kan
købes undervejs.

Vaccinationer & hygiejne

Der kræves ikke specielle vaccinationer for indrejse i Sydafrika, man bør dog være beskyttet
mod stivkrampe og Hepatitis A. Imidlertid hvis man færdes i og omkring Kruger National Park,
som er et lavrisiko malariaområde, anbefales det at kontakte egen læge eller Statens Serum

10177 eller 112
10111

Institut (i DK) http://www.ssi.dk/Vaccination.aspx for råd og vejledning.
Vand

Man kan drikke vandet. Medbring dog altid en flaske vand, specielt når man færdes hos de
lokale – deltager på udflugter og på golfbanen. På hotellerne i Cape Town kan vandet drikkes,
men er meget klorholdigt.

Vaskeservice

Der kan vaskes klæder undervejs. Der findes bemandet vaskeservice på hoteller og på gaden.

Åbningstider

Butikker: 9-17 (mandag-fredag), 8.30-13 (lørdag)
Banker: 9-15.30 (mandag-fredag), 8.30-11 (lørdag)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

www.goldietours.com

