
Bli med Star for Life til Sør-Afrika

fra 29. januar til 4. februar 2023

Vi reiser til KwaZulu-Natal regionen, der Star for Life 
startet sin virksomhet i 2005.

Der får du et innblikk i Star for Lifes arbeide og  
hvordan en coach inspirerer sine elever under en leksjon. 
Vi innvier også nye skoler og feirer at de har blitt en del 
av Star for Lifes programmer, en opplevelse for livet.

Det blir i tillegg safari med bushdinner på Thanda un-
der Afrikas himmel. Star Choir står for flotte musikalske 
innslag og følger oss det meste av veien. Du får også 
oppleve urpremieren på minimusikalen om Nelson  
Mandela (en smakebit).

For de som ønsker det, kan du gjøre reisen komplett 
med å booke et par netter på fantastiske Thanda Game 
Reserve.

Nå har du muligheten til å bli med Star for Life på en unik og opplevelsesrik  
reise til Sør-Afrika. Vi besøker bl.a. våre Star for Life skoler og gir deg uforg-
lemmelige natur- og kulturopplevelser, som urpremieren på minimusikalen 

om Nelson Mandela. Bli med på en eventyrlig sommerreise i januar.



Søn 29. jan Avreise Norge

Man 30. jan  Ankomst Durban. Transport til Hluhluwe. Ettermiddag ledig.

Tir 31. jan  Vi besøker Star for Lifes Norges nye skole Eqakwini High 
School og møter elever og skoleledelse. På ettermiddagen blir 
det minilansering på en av Star for Life Tysklands skoler.

Ons 01. feb  Forelesninger med inspirerende forelesere og besøk på en 
grunnskole. Urpremiere på minimusikalen om Nelson Mandela 
(en smakebit). Felles Bomamiddag på ANew Hotel Hhluhwe.

Tor 02. feb  Mulighet for egne skolebesøk eller deltakelse i workshop med 
kormusikk. Ettermiddagssafari og bushmiddag på Thanda.

Fre 03. feb  Lansering av ny partnerskole, fly hjem til Norge eller til andre 
destinasjoner.

Lør 04. feb Ankomst Norge.

Mulighet til å bo på Thanda Safari  
(Private Game Reserve)
Det er mulighet til å bo på Thanda før eller under tiden eventene pågår  
(vær tidlig ute med å bestille – 40 minutters reisetid til Hluhluwe ANew  
Hotel). Tillegg tilkommer.

Mulig forlengelse av reise til Cape Town  
(organiseres selv eller av Sydafrikaresor)
Skjer på forespørsel 

Fly
Fly går daglig med en til to mellomlandinger til Durban. Alle fly bookes av 
Sydafrikaresor eller individuelt etter eget ønske. Flypriser vil variere etter 
hva som ønskes.

Sammenfatning
Felles program i Hluhluwe, Sydafrika



Søn 29. jan: Avreise fra Norge
Avreise med bytte av fly til Durban (King Shaka  
International Airport)

Måltider: Middag (fly)

ANew Hotel Hluhluwe ****
Hotellet ligger i utkanten av Hluhluwe og er nære 
Star for Lifes virksomhet i området. Samtlige rom 
er utrustet med Satellit-TV, telefon, vannkoker, 
aircondition samt eget bad. På hotellet finnes det en 
restaurant og konferensemuligheter. Naturligvis fins 
det et svømmebasseng på området.

Program Hluhluwe (KwaZulu-Natal)

30. jan: Ankomst Durban, transfer  
til Hluhluwe Hotel
Når du lander i Durban straks efter lunsjtid blir  
dere kjørt til Hluhluwe ANew Hotel (3 timers kjøretur 
med stopp). Dere sjekker inn og har ettermiddagen  
og kvelden ledig. 

Måltider: Frokost (fly)
Hotell: ANew Hotel Hluhluwe

Tir 31. jan: Besøke Star for Life Norges 
nye videregående skole – minilansering 
på en av Star for Life Tysklands skoler
Fra morgenen besøker vi Star for Life Norges nye  
skole (Eqakwini High School). 620 elever og 20 lærere. 
Workshop, presentasjon og utdeling av solcelle  
leselamper.

På ettermiddagen gjør Star for Life Tyskland en  
minilansering på en skole. Vi følger en av coachene når 
de holder en workshop med studentene i en klasse. En 
viktig og inspirerende del av Star for Life-metodikken, 
der unge mennesker får sjansen til å formulere sine 
fremtidige drømmer og diskutere hva som skal til for  
å kunne jobbe mot sine mål og påvirke deres liv.

Måltider: Frokost, lunsj, middag 
Hotell: ANew Hotel Hluhluwe



Ons 1 feb: Forelesning med inspirerende 
forelesere & obligatorisk skolebesøk,  
minimusikalsk urpremiere
Denne dagen får du inspirerende forelesninger blandet 
med underholdning og musikk. 

Vi besøker en barneskole, der de yngre barna i Star for 
Lifes program deltar.

Om kvelden samles vi ved hotellets basseng for felles 
mingling før vi tilbyr en smakebit fra musikalen om  
Nelson Mandelas liv, som vi for tiden jobber med. Så 
samles vi til en felles middag ute, hvis været tillater det, 
en såkalt Boma. Vi får også selskap av et par andre  
Star for Life-grupper. En herlig kveld med mye musikk, 
forhåpentligvis under en stjerneklar himmel.

Måltider: Frokost, kanapeer og bomamiddag 
Hotell: ANew Hotel Hluhluwe

2. feb: Mulighet for egne skolebesøk  
eller korverksted, deretter safari med 
bushmiddag. 
Etter frokost drar noen av oss til en ny Star for Life- 
skole. Andre inviteres til å delta i en korøvelse med vår 
inspirerende korleder Phakamani, som guider oss gjen-
nom morgenen. Vi skal øve på en sang, som deretter 
skal fremføres under kveldens middag sammen med  
det sørafrikanske koret.

Om ettermiddagen (ca. kl. 16) drar vi til Thanda for  
en 3 timers safari i åpne jeeper. Kunnskapsrike rangere 
forteller deg alt om "The Big Five" som kan sees i par-
ken. Deretter samles vi et sted i parken, til en velsma-
kende middag under den afrikanske stjernehimmelen. 
Med løvene som brøler i det fjerne, cikadenes symfoni 
i gresset og lydene og luktene av naturen, får du nyte 
de afrikanske smakene servert i tradisjonelle jerngryter. 
Bushmiddagen er preget av den gode atmosfæren  
i safarilivet. Det vi også være musikalsk underholdning 
og dans.

Måltider: Frokost og bushmiddag med drinker 
Hotell: ANew Hotel Hluhluwe



Fre 3. feb: Innvielse av en partnerskole, 
reise videre til Durban
Denne dagen vil du oppleve noe veldig spesielt, nemlig 
innvielsen av en partnerskole. 

En fantastisk begivenhet som er unikt å være en del av. 
Alle skolens elever samles i skolegården. Rektoren holder 
taler og elever fra skolen opptrer med sang og dans. 
Generalsekretær Jessica Grundström Ahldin forteller mer 
om arbeidet med å gi skoleelever en bedre fremtid. Star 
Choir er også på scenen. Etter innvielsen drar vi videre 
til Durban for å ta flyet hjem, eller videre til Cape Town 
eller andre destinasjoner.
 
Måltider: Frokost
Hotell: ANew Hotel Hluhluwe

Om Star for Life
Star for Life er en ideell og uavhenig organisasjon som 
jobber med skoleelever i Sør-Afrika. Gjennom et unikt 
utdanningsprogram styrker Star for Lifes coacher eleve-
nes selvtillit og motiverer dem til å investere i utdanning, 
ta vare på helsen og ta kloke livsbeslutninger. På denne 
måten kan de lettere bygge seg en bedre framtid og som 
voksne bidra til et mer likestilt, rettferdig og bærekraftig 
samfunn. 

Star for Life ble grunnlagt i 2005 av Christin og Dan 
Olofsson for å bidra til å stoppe spredningen av HIV blant 
unge mennesker i KwaZulu-Natal. Programmet utvik-
let seg raskt og er nå tilgjengelig på over 120 skoler i 
Sør-Afrika, Namibia og Tanzania. Mer enn 500 000 elever 
har så langt dratt nytte av Star for Life-metoden.

Miljø og engasjement:
Sydafrikaresor jobber for å skape en bærekraftig og 
miljøvennlig profil på turen og har samarbeidet med Star 
for Life i mange år. For hver reisende som drar på turen, 
doneres NOK 500 til Star for Life sine aktiviteter. Det 
gir 5 skoleelever tilgang til Star for Life sitt program i et 
helt semester.



Prisen nedenfor er en indikasjonspris. Vi vil komme  
tilbake til deg med en mer nøyaktig pris senere. Omtrent 
SEK 22 000 per person (dobbeltrom) avhengig av den 
bestilte flyvningen, inkludert flyavgifter (økonomiklasse 
som selv kan oppgraderes). Eventuelle enkeltromstillegg 
vil bli lagt til. 

Hovedprisen for turen inkluderer:

chevron-right   Programmet som beskrevet ovenfor

chevron-right    Flygninger fra Norge til Sør-Afrika t/r basert på  

dagens pris

chevron-right    Overnatting 4 netter med frokost på Hluhluwe Hotel 

(overnatting i dobbeltrom)

chevron-right   Alle måltider i henhold til programmet

chevron-right   Workshops på Star for Life skoler

chevron-right   Inspirasjonsforelesning

chevron-right   Besøk til Star for Life barneskole

chevron-right   Musikkunderholdning på Boma-middag

chevron-right   Safari på Thanda Game Reserve

chevron-right   Musikalen om Nelson Mandela (smakebit)

chevron-right   Bushmiddag på Thanda med musikalsk underholdning

chevron-right   Innvielse av en Star for Life skole

chevron-right   All transport

Tillegg:

chevron-right   Enkeltrom

chevron-right    Andre aktiviteter og måltider som ikke er spesifisert 

chevron-right    Drikke til alle måltider som ikke er inkludert 

chevron-right   Transport utover prrogrammet som over

Valgfrie tillegg:

chevron-right    Tips til servicemedarbeidere, sjåfører, rangere  
og guider 

chevron-right   Valgfri avbestillingsforsikring, reiseforsikring

Reservasjon: 
Bestillinger gjøres til Star for Life Norge  
(jorgen@starforlife.org – mobil 916 98342) som  
koordinerer med Sydafrikaresor med hovedkontakt  
(sofie@sydafrikaresor.se – mobil 0046 424499858). 
 
Et registreringsgebyr på SEK 3.000 per person betales 

i forbindelse med bestilling. Endelig betaling må være 
mottatt senest 35 dager før avreise.

Prisoppstilling



Sydafrikaresor:
Sydafrikaresor er en del av The Tour Operators Nordic AB 
og startet sin virksomhet i 2003 etter at grunnleggeren 
Tomas Polacek kom hjem fra sine fem år i Sør-Afrika. 
I dag er vi Skandinavias største arrangør av turer til 
Sør-Afrika med rundt 3.000 reisende som reiser med oss 
årlig. Hoveddestinasjonen er Sør-Afrika, men vi dekker 
også Namibia, Mosambik, Botswana, Zimbabwe og tilbyr 
forlengelse av turer til blant annet Seychellene og Mau-
ritius. Alle som jobber på sørafrikanske turer har solid 
kunnskap og stor erfaring med å reise i den sørlige delen 
på det afrikanske kontinentet.

Sydafrikaresor er medlem av SRF (Sveriges Reisebyrå-
forening) og har gitt fulle garantier til Kammarkollegiet. 
Dette er en sikkerhet for deg som reisende for at vi som 
arrangør utfører seriøst arbeid helt i henhold til gjelden-
de lover og forskrifter. Kjennetegn på et reisebyråmed-
lem i SRF er blant annet at de ansatte er kompetente og 
erfarne og at selskapet drives på en representativ måte. 
Du kan lese mer om dette på: www.srf-org.se.

Ta deg gjerne god tid og sjekk garantiene på Kammar-
kollegiet for å sikre at du bestiller hos en pålitelig ar-
rangør, www.kammarkollegiet.se. Ved å bestille reise og 
hotell med en svensk arrangør, er du dekket av reisega-
rantiloven. Loven gjelder som minimumsbeskyttelse hvis 
noe skjer med reisen din og gjelder bare for den delen av 
turen som bestilles gjennom arrangøren. Det du bestiller 
på egen hånd, eller gjennom utenlandske arrangører, 
dekkes ikke av reisegarantiloven. Alle arrangementer i 
Sør-Afrika administreres av våre partnere på stedet, som 
alle er godkjent av Den sørafrikanske turistmyndigheten 
og kontrollenheten SATSA (Southern Africa Tourism  
Services Association).

Velkommen til Sør-Afrika og Star for Life!

Jørgen Klafstad
Daglig leder Star for Life Norge
jorgen@starforlife.org
Mobil 916 98342

Sofie Tsoutas
Prosjektleder, Sydafrikaresor
sofie@sydafrikaresor.se
Mobil +46 42 44 99 859

Du kan lese mer om Star for Life og vårt arbeide her. 
https://starforlife.org/no/

https://starforlife.org/no/

