
 

Risk reducering 

Det finns vissa risker som du behöver ta i beaktning när du planerar ditt besök. Nedan nämns 
några för att hjälpa dig i dina förberedelser. 

•    Trafiken: Sydafrika har hög incidens av trafikolyckor, och ett stort fordon och försiktig 
defensiv körning rekommenderas. 

    •    Malaria: Kruger Park och Sangasava är i ett malariaområde; risken varierar under året men 
är aldrig noll. För att minimera risken finns profylaktiska läkemedel mot malaria, samt 
myggmedel, myggnät och heltäckande kläder. Rådgör med din läkare 

    •    Brottslighet: Brottsligheten är hög i Sydafrika, främst i städerna. Inuti naturreservatet är 
problemet mindre. 

    •    Vilda djur: Som de benäms är djuren vilda. Stanna i fordonet när ni är ute och kör och var 
extra försiktiga i lapan vid floden där det inte finns något elektriskt staket till skydd. Var inte i 
lapan efter mörkrets fall.  

    •    Solen: Solljuset är starkt. Använd solskyddsfaktor och håll till i skuggan 

    •    Sjukvård: Det finns ett sjukhus i Tzaneen, 2 timmar med bil från Sangasava. 

 

  

Sangasava naturreservat är en del av Greater Kruger Park. Vi är bundna enligt avtal att följa alla 
regler för naturreservatets och de vilda djurens skydd. Den gyllne regeln är att inte på något sätt 
påverka eller störa naturen eller djuren.  

Det finns även lokala regler om att hålla ljudnivån till ett minimum, särskilt efter solnedgång. 
Det är inte heller tillåtet att använda ficklampor för att titta efter djur sedan mörkret fallit.  

På kartorna inuti Parsons naturreservat markeras vissa 'game drives' (safariturer), men vi har 
enbart tillstånd att använda den rakaste vägen mellan Parsonsgrinden och Sangasavagrinden 

 
 



Ingen annan äger tillträde till Sangasava-egendomen när ni är där, så skulle ni se någon på 
egendomen så ber vi er rapportera detta till personalen. 

  

De som bor ute i vildmarken är alla beroende av varandra, och relationerna godsen emellan är 
därför mycket viktiga. Vi uppskattar ert samarbete i att upprätthålla goda relationer. 

 

Friskrivning 

Sangasava ansvarar inte för dödsfall, skada eller sjukdom, stöld eller förlust, eller skada på 
egendom, som inträffar under något besök på Sangasava, oavsett om det beror på oaktsamhet 
från Sangasavas sida eller dess personal, eller om det beror på nyttjandet av facilitetrna. Vänligen 
notera reglerna nedan som är för er säkerhet och bekvämlighet men även för de andra gästerna i 
Sangasava och Balule naturreservat. Det är inte tillåtet att:  

1. Köra någon annanstans än på tillåtna vägar.  
2. Spela musik/radio på sådant sätt att det stör grannar eller vilddjuren.  
3. Överskrida hastighetsbegränsningen på 40km/timme i Balule naturreservat.  
4. Skada, reta, provocera, mata eller störa alla sorters vilda djur.  
5. Rycka upp, plocka, skära eller skada någon växt eller besitta växt hemmahörande i 

Balule naturreservat.  
6. På något sätt skriva, teckna namn, bokstav, siffra, symbol, figur eller annat tecken på 

någon byggnad, väg, träd eller sten.  
7. Slänga brinnande föremål, sopor, skräp, eller andra föremål eller skadlig vätska på  

någon annan plats än på plats eller behållare avsedd för sådant ändamål 
8. Medtaga något djur, husdjur eller annat, in i Balule naturreservat utan att på förhand 

träffat överenskommelse om detta med ledningen i Balule naturreservat.  
9.  Tända eld på någon annan plats än plats avsedd för detta syfte.  
10.  Framföra fordon eller parkera på förargelseväckande eller störande sätt för annan person 

eller vilda djur.  
11.  Föra väsen eller utföra annan handling som hindrar eller stör andra personer eller vilda 

djur.  
12.  Sangasava och Balule naturreservat förbehåller sig rätten att utföra stickkontroller på 

vart fordon som kör in i eller lämnar Balule naturreservat.  

 

 

 


