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Det finns en del att tänka på när man ska packa sin väska för en spännande safariupplevelse. 
Här kommer lite tips.

Kläderna ska helst vara i bomull, och färgerna ska inte vara grälla, vita eller svarta. Det här är 
viktigt för att inte skrämma bort och störa djuren, framför allt om man ska göra ”bush walks” till 
fots. Kaki, grönt, grått och brunt är bäst – samma färger som naturen och djuren. Kjol är inte att 
rekommendera, eftersom det blir höga benlyft när man kliver i och ur jeeparna. Bästa plagget är en 
tunn långbyxa som skyddar benen vid bush walks, eller byxor med dragkedja som kan kortas till 
shorts. Det kan vara kyligt när inte solen är uppe, till exempel i början av morgonturen eller i slutet 
av kvällsturen.

Även på överkroppen kan det vara bra med en tunn långärmad topp, speciellt om man är känslig för 
stark sol (gärna med en ärm som kan rullas upp när det blir varmt). Packa också ner en varm tröja 
och en vindjacka för kalla morgnar och kvällar.

Huvudbonad, solglasögon och solskyddskräm är absolut nödvändigt. En bra kikare och myggmedel 
(kom ihåg att kolla om malariatabletter behövs!) är också bra att ta med. Kamera, helst med rejäl 
zoom, är ett måste, och här kan det vara bra att tänka på att ta med extra minneskort och batteri, och 
kanske även en reservkamera om oturen skulle vara framme.

Skor med klackar kan man lugnt lämna hemma, även på de allra lyxigaste lodger, eftersom man 
vanligtvis går på grusväg, stig eller träspång mellan husen. På game drives behöver man ha rejäla 
och oömma skor av typen vandrarkängor eller kraftiga gymnastikskor. Det kan vara lerigt och 
snårigt ute i terrängen så lämna alla sandaler och flip flops hemma.

Om man åker under regnperioden kan det vara bra att ha med en regnponcho och ett litet 
fickparaply, även om vissa lodger brukar tillhandahålla regnskydd.

Skippa parfym och starkt doftande deodorant på game drives och turer i bushen till fots, eftersom 
många djur har exceptionellt bra luktsinne.

En liten, lätt ryggsäck är ett bra handbagage på safariresan. I den kan man sedan packa ner allt man 
behöver för morgonens och kvällens game drives, till exempel tröja, solskyddskräm, kamera, kikare 
och vattenflaska.

För att läsa om våra favoritlodger, besök www.firstclassmagazine.se.
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