
 

Länk: Lämpliga besökstillfällen 

Resmålet uppskattas året om; var årstid har sin tjusning. Resande från Europa eller norra delar av 
USA som önskar solsemester rekommenderas senhöst, vinter eller tidig vår. Då är det sommar i 
Sydafrika. Å andra sidan föredrar vissa att resa under Europeisk sommar, Sydafrikas vinter och 
torrperiod, för mildare temperaturer och bättre safari. 
 

Lämplig klädsel 

Efter solnedgång rekommenderas i första hand långärmat och rejäla skor som skydd mot mygg. 
Myggmedel är inte heller fel. Detta är ett malariaområde så vi ber er konsultera läkare inför 
resan. 

  

November och december 

Sommarmånaderna är mycket varma och fuktiga, studtals med åskstormar om eftermiddagarna 
som dock brukar lägga sig i tid till kvällen grillning. Djuren föder sina ungar under denna period, 
i synnerhet impalaantiloperna vars kalvar syns i stora flockar: vackra och graciösa men sårbara 
för rovdjuren. 

  
Januari till mars  

Dessa månader är lite torrare än november och december, men varmare, och februari anses 
generellt vara vår varmaste månad. Många vackra flyttfåglar förbereder sin migration norrut nu, 
och till mars har de flesta flugit. Förlägg gärna aktiviteter tidigt på dagen för att undvika hettan 
mitt på dagen. 

  

April  

Vegetationen skiftar nu från lummigt grön till höstfärger och temperaturerna sjunker. Nätterna 
blir svala men dagarna än varma än. Enstaka åskstormar drar förbi. 

 



 

 Maj och juni  

 

Under vintern blir natten och morgonen kalla. Vi rekommenderar varma kläder sedan solen gått 
ner. Vegetationen går nu helt i bruna nyanser och  

löven faller från träden, vilket förbättrar sikten på  

safariturer.  

  

Juli och september 

Denna period är ännu torrare i bush-landskapet och nätterna blir riktigt kalla med kyliga 
eftermiddagar och morgonar. Med god sikt och vilt som tenderar att samlas kring vattenhålen får 
man ofta fantastiska upplevelser på safarin.  

  

September och oktober 

Våren kommer med heta vindar och gles, blek vegetation när torrperioden når sin topp. 
Vattenhålen sinar vilket koncentrerar viltet än mer kring det vatten som finns kvar, och 
safariturer ger oftast mycket goda resultat. Det första regnet kan komma mot slutet av oktober 
och med en ny regnperiod kommer våren igång på riktigt.  

 

 


