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NYE LODGER  AFRIKA

DRØM MELODGER
Fra savannen til storby og strand. Her får du nye og nyrenoverte camper, lodger og hotell som garantert vil få deg til å drømme søtt i 2018.   TEKST: MARI BAREKSTEN OG MARTE VEIMO
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Jambali Ridge
 TANZANIA  I september åpnet den aller første ordentlige luksus-

campen i nasjonalparken Ruaha, som ligger omtrent midt i 
Tanzania. Her er åtte suiter gjemt i det noe steinete landskapet, spa, 
evighetsbasseng – og selvfølgelig: safarier med bil og til fots, samt 
nattlige utflukter. Lodgen ligger ved elven Mwagusi, som trekker til 

seg store mengder løve, leopard, elefant og bøffel.■  
MER INFO: Fra kr 6000 per pers per natt, alt inkludert. www.asiliaafrica.com

Nye
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Kuro Tarangire

 TANZANIA  De seks teltsuitene, som ligger ved bredden av elven 
Tarangire, har nylig gjennomgått en total renovering med fokus på å 
legge igjen minst mulig økologisk fotavtrykk. Telthyttene omringes 

av akasietrær og er innredet i jordfarger, og har både inne- og 
utedusj. Nasjonalparken Tarangire er mindre kjent enn sin storebror 

Serengeti, men kommer på andre plass i landet når det gjelder 
dyretetthet. ■  

MER INFO: Fra kr 6160 per pers per natt, alt inkludert. www.nomad-tanzania.com

Kuro Tarangire
 SØR-AFRIKA  I september åpnet den aller første ordentlige 

luksuscampen i nasjonalparken Ruaha, som ligger omtrent midt i 
Tanzania. Med åtte suiter gjemt i det noe steinete landskapet, spa, 

evighetsbasseng – og selvfølgelig: safarier med bil og til fots, og 
nattlige utflukter. Lodgen ligger ved elven Mwagusi, som trekker 

til seg store mengder løve, leopard, elefant og bøffm trekker til seg 
store mengder løve, leopard, elefant og bøffel bøffelss.■  
MER INFO: Fra kr 6000 per pers per natt, alt inkludert. www.asiliaafrica.com

Luambe Camp
 ZAMBIA  Et lite, sjarmerende tilskudd i Luambe – en av Zambias 
minste nasjonalparker. Campen, som åpnet i juni, har kun fire 

telt vakkert plassert ved bredden av Luangwa-elven. Teltene har 
«vinduer» med utsikt til elven og selv om det ikke er et av de mest 
luksuriøse teltcampene kommer du tett på naturen uten å gi slipp 

på komforten, som seng og bad. En vanlig dag inkluderer safari, 
fugletitting, smakfulle måltider, flodhest-titting, drinker i solnedgang 

og bålkos om kvelden. ■  
MER INFO: Fra kr 3360 per pers per natt, alt inkludert. www.luambe.com
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Pinnon Safari Lodge

 ZAMBIA  Pinnon Safari Lodge er et resultat av et britisk kjærestepars 
drøm. Målet var å skape en lodge som de selv ønsket å bo i, men 
som ikke kostet skjorta. Og det har de klart. I campen som åpnet 
i mai får du mye for pengene, uten at det går på bekostning av 

hyggen. Telthyttene er lyse, sjarmerende og hjemmekoselige. Ligger 
i nasjonalparken Kafue, Zambias eldste nasjonalpark. ■  

MER INFO: Fra kr 1300 per pers per natt, inkludert overnatting, mat og to daglige aktiviteter. 
www.pinnonlodges.com

King Lewanika
 ZAMBIA  Norman Carr Safaris åpnet den aller første permanente 

campen i nasjonalparken Liuwa Plain i april. Her finner vi Afrikas 
nest største migrasjon av gnu, med store mengder jaktende dyr 
i hælene. Et eldorado for fotoentusiaster! Selskapet er opptatt 

av økovennlig turisme som er bærekraftig både for naturen 
og lokalsamfunnene, og benytter seg av lokal arbeidskraft. 

Campen, som er landets mest luksuriøse, består av seks villaer, 
deriblant en familievilla. ■  

MER INFO: Fra kr 9100 per person per døgn, inkludert alt.  
www.timeandtideafrica.com/normancarrsafaris

Saruni Rhino camp
 KENYA  Dette er safarien for deg som liker neshorn! I februar i år åpnet 

Saruni en egen neshorncamp, hvor gjestene kan bli med på en 
unik vandresafari og aktivt bidra til å beskytte de utrydningstruede 
dyrene. Campen ligger rett nord for Mt Kenya i naturreservatet Sera, 
som beskytter elleve svarte neshorn som har blitt relokalisert til sitt 

naturlige habitat etter 30 år. Campen består av kun to små luksuriøse 
«bandas»: åpne steinhytter med store senger og stråtak. ■  

MER INFO: Fra kr 5300 per natt per person, alt inkludert. www.sarunirhinotracking.com

Miavana
 MADAGASKAR  Om ikke Madagaskar i seg selv er eksotisk nok: For 
å komme deg til landets første femstjerners økohotell må du ta 
innenriksfly helt til nordspissen av øya, hvor du blir hentet av et 
helikopter for en 20 minutters tur til Nosy Ankao - en helt øde 

øy, hvor en helt uvanlig resort åpnet i juni. Her er det tid og rom 
for sykling, eksepsjonell dykking og fisking – og lemursafari en 

helikoptertur unna. ■  
MER INFO: Om du ikke tar med 43 venner og leier hele paradiset for 83 400 kr per døgn, er 

prisen ca. kr 20 800 per person per døgn. www.timeandtideafrica.com

NYE LODGER  AFRIKA
FOTO:  SARUNI RHINO

FOTO: TIME AND TIDEAFRICA/NORMAN CARR SAFARIS

FOTO: TIME AND TIDEAFRICA/MIAVANA

FOTO:  PINNON SAFARI LODGE

FOTO:  LUAMBE CAMP

FOTO:  NOMAD TANZANIA



 122   REISELYST  AFRIKA 01|2017   REISELYST AFRIKA  01|2017   123

8
Bisate Lodge

 RWANDA  Go, go gorilla! Om du ennå ikke har vært på gorillasafari, så 
fikk du akkurat enda en unnskyldning for å komme deg av gårde: 
I sommer åpnet nemlig det økovennlige selskapet Wilderness en 
splitter ny, og særdeles lekker, resort i utkanten av Vulcano nasjo-
nalpark i Rwanda. De seks luksuriøse hyttene ligger på kanten av 

et vulkankrater, med fantastisk utsikt over et magisk landskap. Om 
du ikke vil betale de 1500 dollarene (!) det nå koster å være med på 
gorillasafari i Vulcano nasjonalpark, er det nok av aktiviteter i den 

magiske regnskogen rundt Bisate. ■  
MER INFO: Fra kr 8900 kroner per person per natt, alt inkludert.  www.wilderness-safaris.com 
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Vi har testet!  

Les reportasje fra  

Bisate Lodge i en senere  

utgave av Magasinet  

Reiselyst! 



 124   REISELYST  AFRIKA 01|2017   REISELYST AFRIKA  01|2017   125

14
Hemingways Watamu 
 KENYA   Etter å ha totalrenovert for flere millioner dollar vil denne perlen 

av et strandhotell åpne sine dører på nytt i januar i 2018. Hotellet i 
luksuriøs afrikansk stil ligger på den vakre Swahilikysten sør for Malindi 

og frister med hvite strender og turkist hav hvor du finner fantastisk 
korallrev, hvalhai og skilpadder. Ta dykkerlappen, gå på kitekurs eller 
bli med på fisketur – mulighetene er mange. Strandferien bør også 

kombineres med safari, enten i Masai Mara eller i Tsavo. ■  
MER INFO: Fra kr 2150 per dobbeltrom, inkludert frokost. www.hemingways-collection.com
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Qorokwe Camp

 BOTSWANA  Denne nye campen, som er designet av arkitekt Joy 
Brasler og interiørdesigner Michelle Throssel, åpner i desember. 

De ni elegante teltsuitene ligger langs bredden av en lagune, 
og den største av dem har til og med sitt eget badebasseng. 

Campen ligger i den sørøstlige delen av Okavangodeltaet, som 
regnes som det beste safariområdet i Botswana. Campen vil bli 

drevet hundre prosent av solcellepanel. ■  
MER INFO: Pris fra kr 7200 per person per natt, alt inkludert. www.wilderness-safaris.com 
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The Silo

 SØR-AFRIKA  Dette stjernehotellet har vi snakket om lenge, men nå har 
det endelig åpnet opp sine dører – i samme bygg som det like mye 

omtalte kunstmuseet MOCAA. Og, ja, her er det snakk om (litt av 
noen!) rom i en gammel kornsilo som ruver over V&A Waterfront. Det 

er stjernearkitektene Thomas Heatherwick og Liz Biden som både 
eier hotellet og har designet detaljene. Utsikten fra badet er det 

iallfall ingen ting å si på. ■  
MER INFO: Pris fra kr 8600 per dobbeltrom. www.theroyalportfolio.com
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Namibia Exclusive

 NAMIBIA  Ikke bare én, men fire nye luksuslodger, som skal drives 
i samarbeid med lokalmiljøet fire ulike steder i Namibia. Sorris 

Sorris Lodge, som er den eneste som foreløpig er åpen, ligger i den 
nordlige delen av Namibørkenen, med flott utsikt til blant annet 
Brandberg-fjellene. Her er det ni rom, klassiske safariaktiviteter, 

basseng og ikke minst muligheter for en luftig ballongferd. Tre andre 
lodger under Namibia Exclusive-paraplyen åpner i løpet av 2018. ■  

MER INFO: Fra kr 7700 per pers per natt. www.namibia-exclusive.com
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Phinda Rock Lodge

 SØR-AFRIKA  For en annerledes og luksuriøs safariopplevelse, se 
denne vei! I hjertet av Zululand på en dramatisk klippe, ligger 
seks suiter hugget i stein - alle med private svømmebasseng. 
Lodgen ble i år totalrenovert i anledning sitt 20 års-jubileum. 

Prisen inkluderer også egen butler, to daglige game drives, besøk 
til en Zululandsby og all mat og drikke som enten kan nytes i 

restauranten eller på rommet. ■  
MER INFO: Fra kr 6000 per pers per natt, alt inkludert. www.andbeyond.com

9
Lion Sands

 SØR-AFRIKA  Drømmer du om Sør-Afrika? Da kan et godt tips være 
å se til det nye trehuset, Kingston Treehouse, til lodgen Lion Sands 

i den berømte Krugerparken! Her kan du nemlig sove ute under 
(nesten) åpen himmel i svært luksuriøse omgivelser. Du får servert 
en god piknik til kvelds, før du kan sove under stjernene til lyden 
av impalaer, flodhester, løver og leoparder. Om man vil sove ute, 

booker man dette sammen med opphold på lodgen. ■  
MER INFO: Luksusrom på lodgen Sabi Sand koster fra ca. kr 5500 per natt per pers i 

dobbeltrom.www.lionsands.com
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Jambali Ridge

 TANZANIA  I september åpnet den aller første ordentlige luksus-
campen i nasjonalparken Ruaha, som ligger omtrent midt i 

Tanzania. Med åtte suiter gjemt i det noe steinete landskapet, spa, 
evighetsbasseng – og selvfølgelig: safarier med bil og til fots, og 
nattlige utflukter. Lodgen ligger ved elven Mwagusi, som trekker 

til seg store mengder løve, leopard, elefant og bøffm trekker til seg 
store mengder løve, leopard, elefant og bøffel bøffelss.■  
MER INFO: Fra kr 6000 per pers per natt, alt inkludert. www.asiliaafrica.com

Mombo Camp
 BOTSWANA  Denne campen åpner nyop-
pusset og i ny drakt i februar i 2018. Vi 

gleder oss! Dette har vært en bærekraftig 
oppussing, og Wilderness Safaris har lovet 
at verken trær eller natur har blitt skadet 
i oppussingen. Innredningen er moderne 

og i duse farger, med store vinduer 
med imponerende utsikt til savannen. 
Badekarene ser spesielt fristende ut. ■  

MER INFO: Fra kr 16 000 kroner per person per natt, alt 
inkludert. www.wilderness-safaris.com

DumaTau
 BOTSWANA  Campen er ikke ny, men har fått 

et spennende nytt tilskudd med sin nye 
«stjerneseng». Lodgen ligger like ved Chobe 

nasjonalpark, midt i mellom to elefantkor-
ridorer ved Linyanti-elven. Stjernesengen 

ligger 45 minutter med bil fra resten av 
campen, og passer for en eventyrlysten 

familie på fire eller et kjærestepar ute etter 
litt romantikk. I tillegg til en dobbeltseng 
under åpen himmel, er det en utendørs 

spisestue, salong og bad. ■  
MER INFO: Fra kr 8700 kroner per person per natt, alt 

inkludert. www.wilderness-safaris.com

Bird Nest
 KENYA  Vil du tilbringe en natt i Afrikas mest 
luksuriøse fuglerede? Nay Palad Bird Nest, 

som har 360 graders utsikt, er opplyst 
med lanterner, og gjestene vil få servert 

champagne og kulinariske herligheter ved 
ankomst. Se den spektakulære solnedgan-
gen før du legger deg til å sove under den 
glitrende stjernehimmelen. Neste morgen 

vil du få servert frokost på sengen,  
mens du kan se elefanter og sjiraffer  

samle seg nede ved elven. ■  
MER INFO: Fra kr 9800 per person per døgn, inkludert alt.  

www.segera.com/nay-palad-bird-nest

15
Roho ya Selous

 TANZANIA  Mange dyr og få turister venter deg hvis du sjekker inn 
i et av de åtte nye teltene til Roho ya Selous. Lodgen ligger på en 
vakker høyde i hjertet at Selous viltreservat, et mindre turistifisert 
safariområde sørøst i Tanzania. Om ettermiddagen kan du slappe 
av i svømmebassenget og i tillegg til jeep-safari kan du bli med på 
båtsafari. I elvene er det både tigerfisk og malle, så muligheten er 

stor for å fange sin egen middag! ■  
MER INFO: Fra kr 5900 per pers per natt, alt inkludert. www.asiliaafrica.com
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