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Ingen andre 
kontinenter byder 
på safari af samme 
kaliber som Afrika. 
Rejseliv giver dig 
her et overblik over 
kontinentets bedste 
safariparker.

1. Serengeti

På grænsen mellem Kenya og 
Tanzania ligger Serengeti – verdens 
måske mest kendte safaripark. Inde i 
Serengeti tilbydes overnatning lige 
fra luksushytter til simple camping-
pladser. Til manges overraskelse er 
de fleste campingpladser ikke 
indhegnede. Det betyder, at man 
risikerer at støde på både brunstige 
løver og kæmpemæssige elefanter, 
hvis man om natten skal bevæge sig 
fra sit telt og hen til toilettet. 

Hvor: Det nordlige Tanzania

3. Etosha

En af Afrikas største nationalparker 
– og også en af kontinentets bedste 
til kør selv-safari, da vejene er gode 
og det er let selv at booke overnat-
ning inde i parken. Parken råder over 
camps med overnatning, der rækker 
lige fra medbragt telt til luksushyt-
ter. Lejrene er indhegnede og anlagt 
nær vandhuller. Om aftenen tændes 
projektører, så man efter en lang kør 
selv-safaridag kan sidde og 
betragte dyrene drikke, lege og 
nogle gange sågar jage foran 
vandhullerne. I modsætning til stort 
set alle andre afrikanske national-
parker kan man altså her se vilde 
dyr døgnet rundt. 

Hvor: Det nordlige Namibia

4. Masai Mara

Nationalparken, der er opkaldt efter 
masai-stammefolket, men som i 
folkemunde kaldes ’The Mara’, 
hænger sammen med Serengeti-
parken i Tanzania. Parken er kendt 
for sin høje koncentration af rovdyr, 
som i det klassiske savanneland-
skab er forholdsvis lette at spotte. 
Der er især mange løver, og det er 
ikke usædvanligt at se dem jage. 
Desuden ses geparder og leoparder 
rimeligt ofte. Overnatning foregår i 
hytter, der ligger lige uden for 
parken. Der er god chance for at se 
alle ’big �ve’-dyrene: elefant, bø�el, 
leopard, løve og næsehorn. De 
fleste besøger parken som en del af 
en organiseret tur med minibus eller 
landrover og egen chau�ør og 
guide. 

Hvor: Det sydvestlige Kenya

5. Kruger

En af verdens dyrerigeste safari- 
parker, der dækker et areal, som  
er dobbelt så stort som Fyn og 
Sjælland lagt sammen. Parken 
tilbyder både kør selv-safari og 
organiserede ture, inklusive de 
specielle ’night drives’. Om natten 
ser man selvfølgelig færre dyr end i 
dagslys, men nogle gange ser man 
dyr, der ligger på asfaltvejen for at 
køle sig af, og undertiden fanger 
man nataktive dyr, der fryser i 
lygternes skær. Inde i parken kan  
du bo i en ’rondavel’ – en rund 
traditionel hytte ofte opført med 
udsigt over bevokset savanne eller 
langs Limpopo- eller Olifant-floden, 
hvor du kan se krokodiller og 
flodheste slange sig på bredden. 
Alle ’big �ve’-dyrene kan spottes her 
i parken, der mod øst grænser op til 
Lebombo-bjergene, som adskiller 
Sydafrika fra Mozambique. Siden 
2002 har Kruger været sammen-
hængende med nationalparker i 
Zimbabwe og Mozambique, og 
dyrene kan frit bevæge sig mellem 
lande og økosystemer. Krüger huser 
både sorte og de sjældne hvide 
næsehorn. 

Hvor: Det østlige Sydafrika

2. Okavango-deltaet

11 billioner liter vand fra Okavango-
floden ender årligt sine dage inde 
midt i Kalahariørkenen i verdens 
største indlandsdelta. Fra oven 
ligner deltaet en udstrakt kæmpe-
hånd, der med sine forgrenede 
�ngre bestående af kanaler og 
laguner rækker ind i den tørre ørken 
for til sidst at dø ud. Området er 
vanskeligt tilgængeligt, og ankom-
mer man til indgangsbyen Maun 
uden forinden at have booket en tur, 
er det svært at komme ind. Adgan-
gen til de private luksus-lodges i det 
indre delta kræver nemlig små 
privatfly. Deltaet omfatter også det 
landfaste Moremi Game Reserve 
med traditionel safari i et sumpet 
landområde. Her kommer langt 
færre besøgende end i de kendte 
parker i Østafrika, og det føles ofte, 
som om man har savannen helt for 
sig selv. Ligesom i Serengeti er der 
ikke hegn rundt om de fleste af 
parkens campingpladser. Kør 
selv-safari i Moremi er muligt, men 
kræver en �rhjulstrækker og en 
yderst god stedsans, så langt de 
fleste kommer derfor hertil som del 
af en organiseret tur.

Hvor: Det nordlige Botswana
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