
DRIKKEPENGE

Det er normalt at give drikkepenge i Afrika til guides, restauranter og portnere. Hovedsageligt
kan man medregne drikkepenge til sin safariguide  på forhånd. Vi anbefaler, at man giver cirka
30-50 dollars til sin guide per dag. Det vil sige 15-25 dollars per person per dag, hvis man er 2
personer. 

SOUVENIRS

Hvis man gerne vil have en souvenir eller flere med hjem fra sin rejse, kan dette også
medregnes i kontanter, da det ikke altid er muligt at betale med kort. Her er det også meget
forskelligt, hvad man ønsker at købe, men for almindelige souvenirs anbefaler vi, at man
medbringer mellem 50-150 dollars. En lille træfigur i det østlige eller sydlige Afrika koster typisk
omkring 10-20 dollars. Priserne kan altid forhandles, men husk at værdien på de 5-10 dollars,
som man måske forhandler om, er langt højere for kunstneren, og er med til at støtte dem og
deres familier. 

MAD OG DRIKKE

Hvor meget man skal medbringe til mad og drikke varierer også meget fra rejse til rejse. 
Det kommer nemlig an på, om der allerede er pension inkluderet i rejsen hjemmefra. Ofte er
safarierne med helpension, så under dette ophold skal man kun medregne drikkevarer. I
Østafrika koster en sodavand typisk 1-2 dollars og en øl 3 dollars. Er man til gengæld ude og
rejse på egen hånd i eksempelvis Sydafrika eller Namibia, så er det vores erfaring, at det er halv
pris sammenlignet med herhjemme. Det vil sige, at en ret på en restaurant herhjemme koster
150 kroner, så kan man næsten gå ud fra, at den koster 75 kroner i Sydafrika. 

AKTIVITETER

Hvis man ikke allerede har booket sine dagsture hjemmefra, så kan man også medregne dette i
sit budget. Dagture i det sydlige Afrika kan ofte betales med kort dernede, men på
destinationer som Zanzibar anbefaler vi, at man betaler kontant. Her er eksempler på priser for
dagsture:

Half day Cape Peninsula Tour, Cape Town : 400-500 kr. 
Helikoptertur, Victoria Falls: 1000 kr. 
Quad Bike Tour, Namibia: 200 - 300 kr. 
David Sheldrick Elephant Orphanage Center, Kenya: 200 kr. 
Kilimanjaro Hot Spring Tour, Tanzania: 1000 kr.
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VALUTA

I Kenya, Tanzania/Zanzibar og Uganda kan man betale med US dollars alle steder. 

Man kan derfor godt medbringe sine dollars hjemmefra, så man sparer gebyr og tiden
ved ankomst. Hvert land har også deres egen valuta, shillings, men som kun kan hæves
dernede. 

Der er ikke behov for at hæve den lokale valuta til sit ophold under
safarien/rundrejsen. Til gengæld anbefaler vi, at man hæver shillings til sit ophold på
Zanzibar ved ankomst. 

Man får nemlig lidt mere for pengene ved brug af shillings frem for dollars ved betaling
til restauranter og dagsture. 

I Sydafrika og Namibia har de hver især sin egen valuta (ZAR og namibiske dollars),
som kan bestilles hjemmefra. 

Det er altså ikke muligt at betale med US dollars eller euro. 

Andre lande som Victoria Falls og Botswana tager primært imod US dollars. 
 Vi anbefaler også, at man hæver sin lokale valuta ved ankomst i lufthavnen eller i de
større byer. 

Der findes nemlig ikke hæveautomater i de mindre lokale landsbyer eller ude ved
kysterne - særligt på Zanzibar.
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