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Safari pakkeliste 

Når man skal på safari, er der nogle ting, man skal huske at tage med i sine overvejelser i forhold til, 
hvad man pakker. Man kan blandt andet komme til at tilbagelægge mange kilometer på støvede veje, i 
høje temperaturer og stærk sol. Der er også gode chancer for, at man kommer op i højderne, hvor der 
kan være ret køligt om aftenen og morgenen.

Det er en god ide at vælge tøj i blandet eller syntetisk stof - for eksempel uld eller syntetisk materiale 
(polyester, polypropylene eller polyamid). Simpelthen fordi bomuld, selv om det er rart at have på, er 
lang tid om at tørre, og hurtigt lugter surt. Det er meget forskelligt, hvad man foretrækker - pak derfor 
det som du synes er rart at have på. Et godt råd er at undgå mørke farver, da de både forstærker varmen 
fra solen, og tiltrækker fluer og myg. 
Ligesom stærke farver kan skræmme dyrene væk.

Husk at der er begrænset plads i safaribilerne, vær derfor kritisk når du pakker og pak ikke mere end 
nødvendigt. Vores forslag til en pakkeliste til dig, ser sådan ud:

Fodtøj
Vandresko til let vandring – evt. kondisko
Vandresandaler
Klip-klapper til lejeren

Påklædning
Lette vandrestrømper – ikke bomuld, da de
tørrer langsomt og fugten kan være med til at
give vabler
Undertøj
T-shirts
Shorts
Let og luftigt tøj f.eks. lette skjorter, kjoler eller
nederdele
Bukser med lange ben
Langærmede trøjer – gerne lidt løse så de kan
holde myggene væk
Varm trøje eller sweater til om aftenen/
morgenen
Vindjakke
Kasket eller solhat
Solbriller med UV-beskyttelse
Badetøj

Personlig hygiejne
Tandbørste og tandpasta
Evt. briller/kontaktlinser
Sæbe, shampoo og evt. balsam og andre
hårplejeprodukter
Neglesaks
Ørepropper til om natten
Håndsprit
Myggebalsam
Vådservietter til ’hurtig vask’ efter en safaridag
eller under en safari
Lille håndklæde – evt. i microfleece, som fylder
lidt og tørrer hurtigt igen efter brug
Hovedpinepiller og evt. anden medicin du
behøver (husk varedeklarationen på
medicinen)

Det kan være en god idé at tage på apotektet inden
afrejse og spørge dem til råds.
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Udstyr
Rygsæk til safari-turene
(kan evt. være din håndbagage taske)
Pandelampe med friske batterier
Mobil + oplader
Solcreme
Evt. kikkert

Andet der kan være godt at pakke
Kamera + oplader
Lommelygte med friske batterier
Plaster til vabler og lignende
Læsestof
Spillekort og lignende
Evt. dagbog og skriveredskaber
Evt. køresygepiller hvis du lider af dette

Rygsæk til udflugter
Regntøj
Varmt trøje/sweater
Værdigenstande
Solhat og solcreme
Vandflaske
Kamera
Snacks
Evt. medicin
Evt. regnslag til rygsækken og tænk over, at
den skal være komfortabel at bære på

Det kan være en god ide at pakke disse ting i
håndbagagen

Gode sko, som du kan bruge på safarien
Vind- og vandtæt jakke
Alle dine rejseværdier og dokumenter (penge,
pas, telefon og oplader mm.)
1-2 par sokker og undertøj
En varm trøje
De toiletsager, du ikke kan undvære (som må
komme i håndbagagen for eksempel 
tandbørsten, medicin eller kontaktlinser)


