
 

 

 

 

Tag med til et sted, hvor du med garanti ikke vil drukne i turister – tag med til Lesotho i det 

sydlige Afrika. Det bliver en oplevelse for livet! 
 

Denmark Lesotho Network tilbyder kulturrejse fra 4. til 18. april 2020 

 

Rejsen byder på både flot natur og spændende kultur. DLN har flere projekter og 

samarbejdspartnere i landet, så der bliver rig lejlighed til at møde lokalbefolkningen og høre om 

deres udfordringer. 

På turen vil der være mulighed for individuelle valgmuligheder lige fra vandreture, ridning over 

sletterne til kulturoplevelser og landsbybesøg. 

 

Hvordan kommer du med på rejsen? Skriv til os på dln@lumela.dk så hurtigt som muligt, men 

allersenest d. 12. Januar 2020. 

Vi rejser i en lille gruppe, så antallet af pladser er begrænset! 

 

Program: 

 

Lørdag 4.  

Afrejse fra København til Maseru via Johannesburg 

 

Søndag 5.  

Transfer fra lufthavn til hotel Lancers Inn (www.lancersinn.co.ls) centralt beliggende i hovedstaden 

Maseru. Her er der 4 overnatninger. Der vil være en velkomstmiddag (incl. i prisen) den første aften 

på en restaurant i byen. 

Herfra arrangerer vi udflugter til bl.a. Thaba Bosiu (nationens vugge) og lokale væverier. Der bliver 

også mulighed for besøg i en børnehave samt projektbesøg hos DLNs partnere 

 

Torsdag 9. 

Turen går nu til Malealea Lodge (www.malealea.com), hvor vi har 3 overnatninger. Undervejs 

besøger vi et projekt med fokus på demokratisering. 

Vores lodge ligger i en lille landsby og der er mulighed for: Guidet landsbytur. Ture til fods, på 

hesteryg eller mountainbike i det smukke landskab samt ud og se Bushman paintings.  

 

Søndag 12. Vi kører til landsbyen Ramabanta, en hyggelig lille by, hvor vi skal bo på den smukt 

beliggende Ramabanta Trading Post Lodge. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lancersinn.co.ls%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ueT1PtNPSqDcHRLkkiURfyCVA1vxvbo7g_7ggZ22Z-mBck3bhQCGKEm4&h=AT2s2rGOtPJTZiTM_udV903VTaS5T9VOvbcWUSHAoSz2LGXv72Myp_SzZPTCGc5ONOKIaj7JMVnc8keWDBrEm2sT0Y5LQtsbfzsueOPRdQrLJfhIiJIcaMzIMRCuAjcV_g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.malealea.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Zy8qVvv_4JExeCz8XvHRFqKTKYIciu7beUl3hKLWWAzVslOeE4oF8p60&h=AT0TOLAuoEzVDeyQlX1bc2PfgkRFpHoPscente0qXEgG6j9SJfgcIyoTFb0YDsiCQ4Dc-dEpJH3qmJUA_76EB7PYEmPO46-tRZ-Hyt_L38wBIXGBDNIoVUMZ2_zRB86WYg


 

 

 

 

Mandag 13. Vi kører til Semongkong Lodge (www.placeofsmoke.co.ls), hvor der er 2 

overnatninger. 

Her kan du se Maletsunyane vandfald (det højeste single drop vandfald i verden). Rappelling 204 

meter ned for dem, der tør. Landsby besøg og flotte gåture, hvor du kommer helt tæt på 

befolkningen. Hør om Basothotæppernes mønstre og betydning hos en lokal fortæller. 

 

Onsdag 15.   

Vi afslutter turen med et par dage på Lancers Inn i Maseru. 

Her bliver der igen mulighed for udflugter evt. til Lesothos første vinproducent eller et kort smut 

ind i Sydafrika. 

 

Fredag 17.  

Afrejse fra Maseru mod København, hvor vi ankommer næste dag. 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Pris: 16.500 kr. 

Med i prisen er: 

Fly København – Maseru. 

Overnatning i delt dobbeltværelse – hør nærmere for enkeltværelsestillæg. 

Transport til de nævnte steder. 

Morgenmad alle steder samt fuld forplejning ekskl. drikkevarer på Malelalea Lodge. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.placeofsmoke.co.ls%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tevd_FrXCLg8HkvSKtqx4bIpwFyEJloV8ngC4WWkqWnWSn704xUpB5SE&h=AT3C6RLJNZCE4jkymbn9kpFZiXQ81AhQUYJMx78EnY2w2hCVJpmjFjg8bhVbOOUMSY-u8LPFssV4nVvpKZx14Cwc2Wig3FxcZgFlJDoBZtft-1OJHUDZDtLjCl3n7JLFnQ

