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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TURIZMA V JUŽNI AFRIKI
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje geografske značilnosti turizma v Južni Afriki. Namena dela sta
predstaviti pregled značilnosti turizma v regiji, od dejavnikov, ki vplivajo na turizem,
turistični promet, glavne znamenitosti do možnosti razvoja v prihodnosti, in ugotoviti
trende turističnega prometa, tako v celoti kot še posebej za slovenske turiste. Pri izdelavi
dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so statistični podatki ter podatki,
pridobljeni v nekaterih slovenskih turističnih agencijah. Regija Južna Afrika je območje
kontrastov, mešanica različnih kultur, ljudi ter veličastne pokrajine, kjer divje živali
svobodno živijo v svojem naravnem okolju. Od odprave apartheida in političnih
sprememb postaja vse bolj popularna destinacija. V večini držav Južne Afrike število
turistov iz leta v leto narašča. Privablja jih ugodno podnebje ter raznolik živalski in
rastlinski svet. Vendar pa je prometna infrastruktura slaba, primanjkuje tudi nastanitvenih
zmogljivosti, prevelika masa turistov pa moti živali in uničuje okolje. Najbolj obiskane
države so Južnoafriška republika, Bocvana, Zambija, Zimbabve in Namibija. Približno
0,03 % slovenskih turistov vsako leto odpotuje v regijo. Turizem sloni na nacionalnih
parkih, lovskih rezervatih, nekaterih mestih, rekah ter na raznoliki pokrajini. V večini
držav igra pomembno vlogo pri razvoju in prepoznavnosti države. Učinki turizma so tako
pozitivni kot negativni. Države v Južni Afriki načrtujejo vse več različnih projektov za
razvoj turizma in vključujejo lokalno prebivalstvo v varovanje divjine.
KLJUČNE BESEDE: turistična geografija, Južna Afrika, narodni park
GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF TOURISM IN SOUTH AFRICA
Abstract:
The B.A. paper shows geographical characteristics of tourism in South Afica. The
purposes of the paper are to present the review of characteristics of tourism in region,
from factors that have influence on tourism, tourist traffic and the main sights to
possibilities of development in future and to ascertain trends of tourist traffic in the
region and specially for Slovenian tourists. For preparing the paper the existing literature
was used and statistical data and the data acquired from some Slovenian tourist agencies
were handled. South Africa is a region of contrasts, mixture of different cultures, people
and spectacular landscape where wild animals live free in their natural environment. The
south is getting more and more popular since the apartheid was abolished and political
changes were performed. In most countries of South Africa the number of tourists is
increasing every year. They are attracted by warm climate and different kind of animal
and vegetal world. But the traffic infrastructure is weak, accommodation capacities are
insufficient and crowd of tourists disturb animals and destroy environment. The most
visited countries are South Africa, Botswana, Zambia, Zimbabwe and Namibia.
Approximately 0,03 % Slovenian tourists travel in region every year. Tourism is based on
national parks, game reserves, some cities, rivers and heterogeneous landscape. In most
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countries the tourism plays a very important roll in development and recognition of the
country. The effects of tourism are both positive and negative. The countries of South
Africa plan more and more different projects for tourism development and include local
people in protecting wilderness.
KEY WORDS: tourist geography, South Africa, nacional park
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1. UVOD
Turizem se je v zadnjih desetletjih razvijal zelo hitro in postal ena vodilnih gospodarskih
dejavnosti z velikim vplivom na narodno gospodarstvo, regionalni razvoj, zaposlovanje
ter na način življenja številnih prebivalcev na območjih, kjer se odvija turistična
dejavnost (Statistični urad republike Slovenije, 2006).
Svetovni turizem je v tem tisočletju že drugič leto sklenil z minusom, tokrat največjim v
svoji zgodovini. Leto 2001, ki sta ga pretres(a)la padla dvojčka, se je kljub zelo črnim
scenarijem zaključilo s polodstotnim padcem, že leto kasneje pa se je minus prevesil v
kar tri pozitivne odstotne točke. Presežena je bila meja 700 milijonov popotnikov, ki so
potovali izven svoje domovine. Leto 2003 nas je spet vrnilo pod to mejo. Po podatkih
Svetovne turistične organizacije je tega leta po svetu potovalo 694 milijonov popotnikov
ali 1,2 odstotka (za dobrih osem milijonov) manj kot leto poprej (2002). Padec je bil
pričakovan. Negativni vplivi gospodarske recesije, iraške vojne in Sarsa so bili enostavno
premočni, a se je že v naslednjem letu pokazala precej svetlejša slika (Meden, 2004).
Turistična dejavnost je po nekaj letih stagnacije le okrevala in v letu 2004 je bilo na
svetovni ravni zabeleženo 10 % več mednarodnih prihodov turistov, s čimer je bila
dosežena najvišja povprečna letna rast glede na predhodno leto v zadnjih 20 letih. Po
napovedih WTO je v prihodnje pričakovati, da bo število mednarodnih prihodov turistov
še naraščalo in leta 2010 na svetovni ravni doseglo malo več kot milijardo, neposredni
prihodki mednarodnega turizma pa bodo narasli na 1.550 milijarde dolarjev. Pri tem
Evropa ostaja najprivlačnejša in najuspešnejša turistična destinacija sveta (Statistični urad
Republike Slovenije, Svetovni dan turizma, 2006).
Spodnji graf prikazuje razvoj turizma (število turistov) od leta 1950 do 2000 ter napovedi
po tem obdobju. Največ turistov je potovalo v Evropo, nato v Vzhodno Azijo in Pacifik
ter Severno in Južno Ameriko. V Afriko, na Srednji Vzhod in v Južno Azijo pa je
potovalo malo turistov, v prvih dvajsetih letih tega obdobja pa skoraj nobeden. Napovedi
za naslednja leta so v skladu s prejšnjim obdobjem. Število turistov se bo močno
povečalo, največ jih bo prišlo v Evropo, obe Ameriki ter v Vzhodno Azijo in Pacifik.
Leta 1950 je po svetu potovalo okrog 20 milijonov turistov, leta 2000 pa že okrog 750
milijonov. Za leto 2020 se predvideva, da bo po svetu potovalo okoli 1,5 milijarde
turistov letno (Number of tourists from 1950 to 2000 and forecasts, 2006).
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Graf 1: Število turistov po posameznih regijah sveta od leta 1950 do leta 2000 ter
napovedi za naprej.

Vir: Number of tourists from 1950 to 2000 and forecasts, 2006.
Svetovna turistična organizacija zbira podatke o številu turistov na različnih destinacijah
po svetu. Leta 2004 je imela največ turistov Francija, in sicer 75,1 milijonov, na drugo
mesto se je z 53,6 milijoni turistov uvrstila Španija, na tretje pa Združene države
Amerike, katere je obiskalo 46,1 milijonov turistov. Po številu turistov so si nato sledile
Kitajska, Italija, Velika Britanija, Hong Kong, Mehika, Nemčija in Avstrija. Leta 2004 je
bilo v vseh desetih najbolj obiskanih državah skupaj kar 363 milijonov turistov, oziroma
polovica vseh turistov, zabeleženih po celem svetu. Teh je bilo 760 milijonov (World's
Top Tourism Destinations, 2006). Organizacija napoveduje, da naj bi se število turistov
letno povečevalo za 4 %. Do leta 2020 naj bi Evropa še vedno ostala najbolj obiskana
destinacija, vendar pa se bo delež turistov verjetno zmanjšal. Vse več turističnih
produktov naj bi prodali po internetu, ki že močno vpliva na tradicionalno prodajo le-teh.
V prvi četrtini 21. stoletja naj bi se razvil tudi tako imenovani vesoljski turizem, vendar
bo, v primerjavi s tradicionalnimi destinacijami, število turistov nizko, dokler ne bo
ustrezna tehnologija pocenila potovanja v vesolje. Turizem naj bi napredoval v taki meri,
da bi naredili hotele na letalih, ladjah in pod vodo, oziroma celo tako imenovana mesta
na vodi (Wikipedia, Tourism, 2006).
Od starih arabskih mest na severu, skozi ogromno puščavo Saharo, od tropskega gozda
do naravnih rezervatov na jugu, Afrika ponuja veliko pestrost znamenitosti za vsakega
neustrašnega popotnika, stik z domačini pa naredi potovanje nepozabno (Globetourism,
2006).
Leta 1998 je bila Afrika kontinent, na katerem je turizem zelo napredoval, saj se je
število mednarodnih obiskov povečalo za kar 7,5 % (Atlas of Africa, 2000, str. 62), v letu
2001 pa nadaljnjih 4,6 % (International tourist arrivals, 2006). V desetih letih se je število
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tujih turistov skoraj podvojilo (od 16 milijonov na 29 milijonov turistov). Tega leta so
bile glavne turistične destinacije Južnoafriška republika (6 milijonov turistov), Tunizija
(4,7 milijonov), Egipt (3,8 milijonov), Maroko (3,2 milijonov), Zimbabve (1,6 milijona),
Kenija (1,05 milijona), Bocvana (740.000), Alžirija (650.000), Nigerija (640.000),
Mavricius (570.000) in Namibija (510.000). Od naštetih držav jih kar pet pripada regiji
Južni Afriki, katere gradijo turizem na naravnih rezervatih in parkih (Atlas of Africa,
2000, str. 62).
Tabela 1: Število turistov v odstotkih leta 1996 po posameznih regijah Afrike.
PREDEL
Severna Afrika
Vzhodna Afrika
Zahodna Afrika
Osrednja Afrika
Južna Afrika

ŠT. TURISTOV (%)
42
21
7
2
28

Vir: Geografska enciklopedija, Turizem v Afriki, 2000.

Graf 2: Število turistov v odstotkih leta 1996 po posameznih regijah Afrike.
Število turistov v odstotkih leta 1996 po posameznih regijah
Afrike
28%
42%

2%
7%
21%
Severna Afrika
Osrednja Afrika

Vzhodna Afrika
Južna Afrika

Zahodna Afrika

Vir: Geografska enciklopedija, Turizem v Afriki, 2000.
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Slika 1: Število turistov po posameznih predelih v Afriki.

Vir: Geografska enciklopedija, Turizem v Afriki, 2000.
Iz zgornje tabele, grafa in slike je razvidno, da je turizem najbolj razvit v Severni in Južni
Afriki. Leta 1996 se je kar 42 % turistov podalo na sever, 28 % pa na jug. Po številu
turistov so izstopale države Tunizija, Maroko in Južnoafriška republika. Vzhodno Afriko
je obiskalo 21 % turistov, Zahodno in Osrednjo Afriko pa le 7 % in 2 % turistov
(Geografska enciklopedija, Turizem v Afriki, 2000).
Po številu turistov, torej regija Južna Afrika, katere turizem je opisan v tej diplomski
nalogi, močno izstopa. Od odprave apartheida in političnih sprememb postaja vse bolj
popularna destinacija (Globetourism, 2006). Je območje kontrastov, mešanica različnih
kultur, ljudi ter veličastne pokrajine, kjer divje živali svobodno živijo v svojem naravnem
okolju (Into Africa, Destinations, 2006). Najbolj obiskane države so Južnoafriška
republika, Bocvana, Zambija, Zimbabve in Namibija (Globetourism, 2006).
Namena diplomske naloge sta dva, in sicer na podlagi ugotovljenih dejstev predstaviti
pregled značilnosti turizma v regiji - od dejavnikov, ki vplivajo na turizem, turistični
promet, glavne znamenitosti do možnosti razvoja v prihodnosti, in ugotoviti trende
turističnega prometa, tako v celoti kot še posebej za slovenske turiste
V okviru teh namenov pa so cilji predstaviti splošne značilnosti turizma regije Južna
Afrika, opisati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki vplivajo na
turizem v regiji, predstaviti turistični promet in glavne turistične znamenitosti v regiji,
ugotoviti, katere slovenske turistične agencije ponujajo programe za to destinacijo,
kakšne aranžmaje ponujajo ter koliko slovenskih turistov se poda v to regijo, predstaviti
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eno izmed najbolj obiskanih turističnih poti v regiji in opredeliti slabosti, nevarnosti,
priložnosti in prednosti turizma s SWOT-analizo.
Metode dela, ki sem jih uporabila v tej nalogi, so pregled literature in virov, v katerih so
opisane naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ter podatki o številu
turistov in ostali podatki, ki so vezani na turizem. S SWOT-analizo, ki vsebuje prednosti,
slabosti, nevarnosti in priložnosti države, sem opredelila razvojne možnosti turizma Južne
Afrike. Podatke o številu slovenskih turistov, ki potujejo v Južno Afriko z našimi
turističnimi agencijami, sem pridobila s telefonskimi klici. Leta 2003 sem se udeležila
potovanja po Južni Afriki, zato sem nekaj ugotovitev, predvsem pa slikovnega gradiva,
prispevala tudi sama.
Podatki o številu turistov so zelo pomanjkljivi, zato sem pri posameznih državah navajala
podatke o številu turistov za različna leta. Zaradi tega ni mogoče podati točnega števila
turistov v celotni regiji za neko leto, vendar pa je z danimi podatki lahko vidno stanje in
trend naraščanja ali upadanja turistov.
Literature o regiji je precej, še posebno na spletnih straneh. V knjižnicah lahko najdemo
kar nekaj vodnikov po Južni Afriki in posameznih državah te regije, pretežno v
angleškem jeziku. Obsežne so tudi zbirke knjig o Afriki, kjer so v nekaterih poglavjih
opisane tudi posamezne države Južne Afrike. Vendar pa večina virov, predvsem o številu
turistov, temelji na starejših podatkih.
Naloga vsebuje osem poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer so predstavljene današnje
smernice svetovnega turizma, nekaj splošnega o turizmu v Afriki, nameni in cilji naloge,
metode dela ter iskanje uporabljenih virov in literature. V drugem poglavju so opisane
naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti regije. Tretje poglavje je jedro
diplomske naloge, v njem pa je predstavljen turistični promet in turistične znamenitosti
po posameznih državah. Sledi SWOT-analiza s pozitivnimi in negativnimi učinki
turizma. V petem poglavju je predstavljeno potovanje od Cape Towna do Viktorijinih
slapov, katerega sem se udeležila tudi sama leta 2003. Naslednje poglavje podaja opis
ponudb slovenskih turističnih agencij in število slovenskih turistov ter primerjavo z
ostalimi kontinenti. Sledi sklep, kjer so podana glavna dejstva o geografskih značilnostih
turizma v Južni Afriki. V zadnjem poglavju so predstavljeni viri in literatura, sledi pa še
seznam slik, tabel in grafov.
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2. NARAVNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1. Naravnogeografske značilnosti
2.1.1. Lega in relief
Afrika je razdeljena na dve glavni geografski regiji. Nizka Afrika se razprostira na
zahodu in severu kontinenta, med 200 in 1.000 metri nadmorske višine, Visoka Afrika pa
na vzhodu in jugu kontinenta, med 1.000 in 2.000 metri (Southern Africa, 2000, str. 26).
Območje, ki je obravnavano v diplomski nalogi, spada v Visoko Afriko. Južni del afriške
celine, ki v obliki klina sega med Atlantski Indijski ocean, pripada geografski enoti Južni
Afriki. Zavzema celotno območje južno od Kongove kotline in Jezerskega višavja ter
sega v subtropski pas. Razprostira se na površini, ki meri skoraj 5 milijonov km2 in ima
dvanajst držav (devet je kopnih): Bocvana, Južnoafriška republika, Lesoto, Madagaskar,
Malavi, Mavritius, Mozambik, Namibija, Reunion, Svazi, Zambija in Zimbabve
(Spoznavamo Afriko in Novi svet, 2000, str. 25-26).
Slika 2: Regija Južna Afrika.

Vir: South Africa Map, 2006.
V regiji ni nikjer takih gorskih verig, kot so npr. Andi, Skalno gorovje ali Himalaja.
Večina območja je plato. Glavni plato sega na jug in vzhod regije in se razteza čez vso
regijo. Plato je razrezan z nekaj velikimi rekami. Najbolj senzacionalna je Great Rift
Valley (Velika koritasta rečna dolina) (Southern Africa, 2000, str. 26). Južnoafriško
višavje obsega 900-1.000 metrov visoko plitvo Kalaharsko kotlino. Kotlina je prekrita z
mladimi kopnimi sedimenti. Marsikje so najvišji predeli (npr. Zmajeve gore med
Južnoafriško republiko in Lesotom) prekriti s paleozojskimi in triadnimi sedimentnimi
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ploščami. Višavje se strmo spušča proti obrežnim nižinam, ki so na splošno dokaj ozke.
Nekoliko ugodnejši je prehod proti južnim obalam, kjer se svet v dveh stopnjah, Veliki
Karu in Mali Karu, polagoma spušča proti morju (Medved, 1978, str. 28).
Južna Afrika je ožja in v povprečju višja od drugih delov celine. Na robovih jo obdajajo
gorovja. Po izoblikovanosti površja je podobna skledasti planoti z dvignjenimi robovi
(Spoznavamo Afriko in novi svet, 2000, str. 25-26). Doline in kotline leže med planotami
in visokimi planinami. Kotlino Zambezi in Kalahari obdajajo planote, visoke od 1.000 do
1.700 metrov in so najvišje proti robovom. Višji in obrobni deli planot se strmo spuščajo
proti obrežnim nižinam, tako da je prehod z obale v notranjost zelo težak (Oglejmo si
svet-Afrika, 1978, str. 205).
Najvišje območje regije je Lesoto (domačini ga pogosto imenujejo »the Kingdom in the
Sky« - Kraljestvo na nebu) in Zmajeve gore, kjer mnogi vrhovi segajo čez 3.000 metrov.
Tu je tudi najvišji vrh Južne Afrike, Thabana-Ntlenyana (3482 metrov) (Southern Africa,
2000, str. 26). Dviganje in uravnavanje je ustvarilo vrsto planot, najstarejša je iz jurske
dobe in se v Lesotu nahaja v višini 2.500 metrov. Najobsežnejši ravnik pa je iz
miocenske dobe v višini 1.300-1.400 metrov in je najbolj ohranjen v razvodju med
Kongom in Zambezijem (Medved, 1978, str. 12). Razen dviganja, ugrezanja in lomljenja
je za geološko preteklost značilna tudi živahna vulkanska dejavnost. Otoka Mavricius in
Reunion ter najvišji vrhovi Madagaskarja so vulkanskega nastanka (Medved, 1978, str.
14).
2.1.2. Podnebje
Južna Afrika spada s svojim podnebjem predvsem v tropsko cono, razen na skrajnem
jugu, kjer je na območju Cape Towna podnebje podobno mediteranskemu (Oglejmo si
svet-Afrika, 1978, str. 205). Vendar pa igrajo zelo važno vlogo vlažni vetrovi in morski
tokovi vzdolž obale – topel na vzhodu (Mozambiško-aguljaški tok, ki prinaša topel
vlažen zrak iz Indijskega oceana in pogoste padavine), hladen na zahodu (Benguelski tok,
ki prinaša mrzel zrak in redke padavine, zato je na zahodni obali puščava (Namib) – pa
tudi nadmorska višina (Southern Africa, 2000, str 27). Jugovzhodni pasati, ki pihajo z
Indijskega oceana poleti (od novembra do marca), prinašajo obilno dežja gorskemu
območju vzhodnega obrobja. Ko pa pripihajo do notranjih ravnin, so že precej suhi: dežja
je manj (pod 500 mm) in je nestalen, čedalje redkejši od vzhoda proti zahodu. Takšne
delne suše so značilne za podnebje južnoafriških ravnin, razen na severu, kamor prodre
oceanski monsun z jugovzhoda in severovzhoda. Od marca do oktobra, to se pravi
pozimi, je vsa regija zaradi kalaharijskega anticiklona podvržena vplivu zelo suhih
celinskih vetrov, razen na območju Cape Towna, kjer pihajo vlažni zahodni vetrovi.
Zaradi delne in popolne suše so dnevna in letna nasprotja v notranjosti velika: v zimskih
nočeh pobeli slana visoke planote Južne Afrike (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 205).
V Južni Afriki je najbolj sušno obdobje med novembrom in marcem, najbolj mrzlo pa
med majem in julijem (Southern Africa, 2000, str 27).
Na vzhodu in v notranjosti regije so poletja vroča in vlažna, s padavinami od novembra
do februarja, na zahodu pa je suho z malo padavinami. Na vzhodu je zaradi padavin in
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visokih temperatur zelo vlažno, še posebej na obali. V marcu in aprilu začnejo vrednosti
temperature in količina padavin padati. V maju se začne zima. V tem obdobju je suho,
malo padavin in nizke temperature. V juniju in juliju ostane suho in toplo na obali, v
notranjosti pa so velike razlike v temperaturi – nad 20 °C podnevi in pod 0 °C ponoči. V
avgustu je še vedno malo padavin, temperature se začnejo višati (tudi v septembru in
oktobru). Novembra pa se spet začne deževna doba. Izjema tega podnebnega vzorca je
skrajni južni del, imenovan Južnoafriški zahodni rtič (South Africa’s Western Cape
Province). Tu je največ padavin pozimi, poleti pa je suho vreme (Southern Africa, 2000,
str 27).
Tabela 2: Podnebne razmere v Južni Afriki.
LETNI ČAS
poletje
zima
pomlad

MESEC
nov-apr
maj-avg
sep-okt

POL. DEŽEVNO OBM. ZIM. DEŽEVNO OBM.
vroče in vlažno
toplo in suho
toplo in suho
mrzlo in vlažno
vroče in suho
vroče in suho

Vir: Southern Africa, 2000, str. 27.
2.1.3. Prsti, rastlinstvo in živalstvo
Na tem območju je največ delno in popolnoma suhih krajev, tropski gozd pa raste samo
na omejenih območjih severne Zambije in vzhodne obale. V krajih pod 1.000 metrov je
najbolj pogosta gozdnata savana, nad 1.000 metrov pa prevladuje stepa, ki se širi po
prostranih območjih visokih planot na Visokem Veldu. Najbolj sušna območja so stepe z
akacijo ali stepe z bodečim grmovjem, na primer v puščavskih območjih Kalaharija
(Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 205).
Kot povsod po svetu, sta tudi v Južni Afriki rastlinstvo in živalstvo večinoma pogojeni z
naravnimi faktorji, kot so podnebje in topografija, ter z nenaravnimi faktorji, vključno s
človeškim vplivom. Večina rastlinskih in živalskih vrst je razširjena po vsej regiji, razen
nekaterih vrst, ki živijo samo v eni državi ali pa samo na nekem manjšem območju. Vrste
sesalcev in ptičev so zelo različne in so glavni razlog mnogih turistov za obisk Južne
Afrike. Plazilcev je malo, ribjih vrst pa veliko (Southern Africa, 2000, str. 31).
V okolici Cape Towna, kjer je sredozemsko podnebje, pridelujejo južno sadje in vinsko
trto. Južnoafriška republika je pomembna proizvajalka vina. Na jugovzhodni obali ob
Indijskem oceanu je vlažno subtropsko podnebje, kjer je vse leto dosti padavin. Tu gojijo
nekatere tropske kulturne rastline. Podnebje globoko v celinski notranjosti in na zahodni
obali Južne Afrike je puščavsko, zato tu najdemo puščavsko rastje (Spoznavamo Afriko
in Novi svet, 2000, str. 25-26).
Južno Afriko lahko razdelimo na nekaj obsežnih vegetacijskih predelov. Najbolj posebna
vegetacija se razprostira ob južni obali Južnoafriške republike, ta predel pa se imenuje po
najbolj razširjenih rastlinskih vrstah – fynbos (finbos - tanko grmovje z ozkimi listi, več
kot 8.000 različnih vrst, južnoafriška oblika makije). Tu raste tudi gozd, za katerega sta
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značilna rumeni les in lupljenje lubja. Na zahodni obali regije (zahodna Namibija) se po
večini razprostira puščava, kjer pade manj kot 100 milimetrov padavin letno. Tu rastejo
samo žilave trave, majhno grmovje in rastline, prilagojene klimatskim razmeram. Na
vzhodni obali, večinoma v Mozambiku in Južnoafriški republiki, je naravno rastje obalno
grmovje, topla klima in večja količina padavin pa omogočata rast subtropskemu gozdu,
kjer so drevesa že večja. Tu rastejo tudi palme in v nekaterih rečnih ustjih (estarjih)
mangrove. V notranjosti regije, nad pasom fynbos, se širi polpuščava vse do zahoda
Južnoafriške republike in osrednje Namibije. Tu je sicer dežja več kot v pravi puščavi, a
je zelo malo stoječe vode in rek. Od rastlin so zastopane le različne vrste trav, grmovja in
nekatere rože, ki vzcvetijo samo po dežju. Ko so evropski priseljenci vpeljali pašniške
živali in tuje rastlinske vrste, je bilo veliko naravne vegetacije uničene. V središčnem
območju regije se razprostira travnata pokrajina, večinoma obdelana od tamkajšnjih
kmetov. Vzhodno od polpuščave in severno od travnate pokrajine je savana. To območje
zajema centralno Namibijo in večino Bocvane. Drevesa rastejo zelo poredko, med njimi
pa se razrašča akacija. Ostala območja regije (severna Namibija, severna Bocvana, južni
deli Zimbabveja in doline rek Zambezi, Luangwa in Shire v Zambiji in Malaviju) so
definirana kot gozdnata pokrajina, kjer drevesa rastejo bolj skupaj kot v savani, vendar so
med njimi še vedno tudi druge rastlinske vrste. Tu raste tudi posebne vrste drevo,
imenovano baobab. To drevo je eden od simbolov Afrike. Živi zelo dolgo, prvih 270 let
raste hitro, nato pa se rast upočasni. Drevesa z obsegom 30 metrov so stara okoli 4.000
let. Največje drevo v regiji ima obseg kar 46 metrov. Drevo rodi velike bele cvetove,
vsak cveti samo 24 ur. Les je zelo svetel in ga uporabljajo za izdelovanje papirja in
splavov za ribolov. Živali, posebno sloni in opice, jedo cvetove in mlade korenine. Listi
drevesa imajo tudi zdravilen učinek, zdravijo vročino. Na višjih nadmorskih višinah se po
vsej regiji razraščajo različne vrste trav, res in rastline, prilagojene na nizke temperature
ponoči in močno sonce podnevi (Southern Africa, 2000, str. 31-34).
Slika 3: Drevo baobab.

Vir: Sirc, 2003.
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Najbolj poznan plazilec v Južni Afriki je krokodil. Zaradi lova in uničenja habitatov se je
število krokodilov zelo zmanjšalo in veljajo za ogroženo vrsto. Največja kača je piton, ki
zraste tudi čez 5 metrov. Kuščarji se zadržujejo povsod, tako v prašnih in vročih predelih
kot v hladnejših višjih nadmorskih višinah. Sesalcev je veliko, najopaznejši pa so lev,
leopard, gepard, slon, žirafa, nosorog, gnu, povodni konj, različne vrste antilop, zebra in
hijena (Southern Africa, 2000, str. 33-35).
Kakor povsod drugod v svetu, sta tudi na tem območju razvoj in razporeditev posameznih
tipov prsti odvisna od podnebnih razmer. V puščavi (Kalahari, Namib) se nahajajo
puščavske ali polpuščavske prsti, ki so po večini mlade in nezrele. Proti robu puščav so
prsti temnejše barve. V vlažnih savanah prevladujeta laterit, slabo rodovitna prst ter rdeča
savanska prst. Kjer je sredozemsko podnebje, prevladujejo kostanjeve prsti, ki zahtevajo
izdatno gnojenje in skrbno obdelovanje (Medved, 1978, str. 48-51).
2.1.4. Vode
Za turista Južne Afrike so reke glavna značilnost. Zagotavljajo vodo v večini rezervatov
in parkov ter aktivnosti, kot so ribarjenje, rafting in vožnja s kanujem. Najbolj znana reka
v regiji je Zambezi, ki izvira na severozahodnem kotu Zambije. Njen tok je meja med
Zambijo in Namibijo, na meji z Bocvano pa so na njej Viktorijini slapovi. Nato teče čez
Zimbabve in Mozambik in se izliva v Indijski ocean. Pomembne reke so še Kunene,
Okavango, Limpopo in Oranje. Kunene je mejna reka med Angolo in Namibijo in se
izliva v Atlantski ocean. Okavango izvira v Angoli, nato pa teče v puščavo Kalahari v
Bocvani, kjer se tok reke razprši in tvori delto znotraj kontinenta. Limpopo izvira v dveh
delih, in sicer v Bocvani in Južnoafriški republiki, nato pa se toka združita v en tok, ki
tvori mejo med tema dvema državama. Reka nato teče čez Zimbabve in Mozambik in se
izliva v Indijski ocean. Oranje izvira v Lesotu in najprej teče v Južnoafriški republiki,
kasneje pa je reka meja med Namibijo in Južnoafriško republiko. Izliva se v Atlantski
ocean (Southern Africa, 2000, str. 26).
Slika 4: Reka Zambezi in njena soteska.

Vir: Zambezi River, 2006.
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Reke Zambezi, Limpopo, Cuanza, Cunene, Okavango, Cuando in Oranje tečejo z visoke
planote in so z neštetimi slapovi zelo primerne za izgradnjo hidroelektrarn (Oglejmo si
svet-Afrika, 1978, str. 205).
2.2. Družbenogeografske značilnosti
2.2.1. Zgodovinski razvoj
Vesti o Južni Afriki so bile vse do 15. stoletja skromne in redke. Težko prehodna puščava
je te stike močno ovirala. Omeniti velja samo državo Monomotapa (Mauna Motapa –
vladar rudnikov) na območju današnje Zambije in Zimbabveja. Nastanek in razvoj te
države je še močno legendaren, postavljajo ga v čas od 10. do 13. stoletja. Najdišča
kitajske in indijske keramike dokazujejo, da je morala obstajati trgovska izmenjava s
temi predeli. Leta 1486 je Bartolomeo Diaz prodrl do Rta dobrega upanja v Južnoafriški
republiki. Angleški potnik in misijonar David Livingstone je preživel v Afriki 32 let
(1841-1873). S svojim delom je pričel v južni Afriki, raziskoval Kalahari, porečje
Zambezija in odkril Viktorijine slapove (Medved, 1978, str. 77-87).
V 16., 17. in 18. stoletju je bila kolonialna posest posameznih evropskih držav omejena
na ozka obalna območja. V obdobju 1550-1650 so Portugalci zasedli takratno Kaplandijo
in Mozambik, Francozi pa Madagaskar. V obdobju 1763-1830 pa so Kaplandijo prevzeli
Angleži (Medved, 1978, str. 77-87).
Evropejci so se začeli sem priseljevati v 17. stoletju. Najprej so prišli Nizozemci, za njimi
Angleži. Privabila so jih velika rudna bogastva in ugodno podnebje. Na prelomu 19. v 20.
stoletje se je med Buri (potomci Nizozemcev) in Angleži razvnela vojna. Kljub
nekdanjim nasprotjem so kmalu našli skupne interese. Uzakonili so politiko rasnega
razlikovanja in jo poimenovali apartheid. Belci, ki so imeli v rokah vso gospodarsko in
politično moč, so živeli povsem ločeno od črncev. Po odpravi apartheida leta 1992 so
razlike med različnimi sloji prebivalstva ostale še naprej zelo velike. Ker pa je črnsko
prebivalstvo postalo politično enakopravno, se je lahko izoblikoval tudi sloj bogatih
črncev (Spoznavamo Afriko in Novi svet, 2000, str. 27).
2.2.2. Prebivalstvo
Leta 1998 je v Južni Afriki živelo 114.259.000 ljudi. Največ prebivalcev so imele
Južnoafriška republika (skoraj 43.000.000), Mozambik (18.000.000), Madagaskar
(14.000.000), najmanj pa Reunion (700.000), Svazi (1.000.000) in Mavricius (1.200.000)
(Natek, 1999).
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Tabela 3: Število prebivalcev po posameznih državah v Južni Afriki leta 1998.
DRŽAVA
Bocvana
Južnoafriška republika
Lesoto
Madagaskar
Malavi
Mauritius
Mozambik
Namibija
Reunion
Svazi
Zambija
Zimbabve
SKUPAJ

ŠT. PREBIVALCEV
1.448.000
42.835.000
2.090.000
14.463.000
9.840.000
1.157.000
18.641.000
1.622.000
692.000
966.000
9.461.000
11.044.000
114.259.000

Vir: Natek, 1999.
Graf 3 : Število prebivalcev po posameznih državah v Južni Afriki leta 1998.
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Pričakovano trajanje življenja je v bogatejših državah, kot so Južnoafriška republika,
Bocvana, Namibija in Svazi med 50 in 57 let starosti, v revnih, npr. v Zambiji, Malaviju
in Mozambiku pa le med 43 in 45 let starosti. V revnih državah kar 100-200 otrok na
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tisoč prebivalcev umre v starosti do petega leta. Na splošno velja, da je brezposelnost
velika, denarni dohodki pa majhni, zato si veliko ljudi ne more kupiti hrane. Posledično
je veliko bolezni, zdravstvenih služb pa malo (Southern Africa, 2000, str. 41).
Južni Afriki pravijo dežela nasprotij. V njej žive predstavniki najstarejših narodov afriške
celine: bušmanski lovci in hotentotski živinorejci, hkrati pa so tam tudi urbanistično
industrijsko najbolj razvita območja. Vendar pa se prebivalci preživljajo s poljedelstvom.
Temnopolti prebivalci Južne Afrike, ki jih je dobre štiri petine skupnega prebivalstva, so
v podrejenem gospodarskem in družbenem položaju in so samo nujno potrebna delovna
sila. Najsi je industrijski razvoj še tako velik, ga ovira nizka življenjska raven
prebivalstva. Za večino dežel v Južni Afriki je značilno, da jim neposredno vlada bela
manjšina ali pa so močno odvisne od nje (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 205-206,
212-213).
Slika 5: Predstavnik bušmanov.

Vir: Bushman, 2006.
Bušmani in Hotentoti sta danes dve skupini naroda, ki izumira. Prvi so najstarejša še živa
antropološka skupina v Afriki. Danes živijo predvsem v puščavi Kalahari. So nizke rasti,
izrazito rumene polti, lase imajo kodraste. Preživljajo se z lovom in nabiranjem plodov.
Lov jim pomeni boj za obstanek. Hotentoti pa so nomadski živinorejci in so bolj stalno
naseljeni kot Bušmani. Po telesnih lastnostih so podobni Bušmanom, le da so nekoliko
višje postave in temnejše polti (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 212-213).
Rezervati ali bantustani so območja, namenjena samo domačemu prebivalstvu.
Ustanavljali so jih predvsem v krajih, ki so bili pod britanskim vplivom in primerni za
naselitev belcev. V Južnoafriški republiki so leta 1936 strpali domače prebivalstvo, ki je
tvorilo 80 % celotnega prebivalstva, v rezervate, ki obsegajo samo 8 % celotne površine
in razen tega še najslabšo zemljo. V Bocvani je 96 % domačega prebivalstva posedovalo
40 % celotne zemlje, v Zimbabveju pa 90 % domačega prebivalstva samo 30 % vseh
površin. Razumljivo je, da so take razmere povzročile velike gospodarske težave. Zaradi
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izredno goste naseljenosti in pomanjkanja možnosti za zaposlitev, so socialno-ekonomske
razmere vedno težje in omogočajo belim rasistom pridobivanje cenene delovne sile.
Skvaterji so bili delavci na farmah belih kolonialistov, predvsem v Južnoafriški republiki
in Zimbabveju. Še vedno so bili vključeni v domači družbeni sistem in niso prekinili
svojih plemenskih vezi. Na farmah so delali določen čas v letu za skromno denarno
odškodnino, včasih tudi samo za pravico, da lahko obdelujejo kos zemljišča in pasejo
zase nekaj živine. V teh dveh državah je bilo tudi tako imenovano pogodbeno delo, ki je
bilo največkrat samo na videz svobodno, saj je pogodba dopuščala delavcu bivanje na
samo določenem mestu, ki ga ni smel zapustiti brez prepustnice. Življenjske razmere so
bile zelo slabe, zato so bile med njimi močno razširjene socialne bolezni (Medved, 1978,
str. 121-123).
V Južni Afriki je šolski sistem osnovan na način, kakršnega so prinesli priseljenci iz
kolonialnih držav. Osnovna šola je obvezna za vse otroke, srednjo šolo obiskuje že manj
dijakov, univerzitetni študij pa je le za bogate oziroma za tiste, ki so že v srednji šoli
nekaj dosegli. Uradno naj bi vsi tisti otroci, ki v osnovni šoli naredijo ustrezne izpite, šli
na srednjo šolo. Vendar pa v praksi ni tako. Revni si ne morejo privoščiti knjig in
uniform, zato se takoj zaposlijo oziroma doma pomagajo na poljih. Na splošno velja, da
je šol premalo za toliko otrok, kot jih je v Južni Afriki. V mnogih šolah pouk poteka
dopoldne in popoldne, v razredih je ponavadi več kot sto učencev, za mizo jih sedi po
štiri ali pet in si delijo knjige in svinčnike. Učitelji so zelo slabo plačani. Posledično je
zato pismenost v regiji zelo nizka. Izjema je le Južnoafriška republika. Po odpravi
apartheida sta v državi dva šolska sistema. V revnih predelih je šolski sistem tak kot
drugod v južni Afriki, v bogatih predelih pa je podoben sistemu zahodnih držav. V revnih
šolah prevladujejo črnci, v bogatih šolah pa belci (Southern Africa, 2000, str. 43-44).
Večina prebivalcev Južne Afrike je kristjanov ali pa verujejo v animizem ali totemizem.
Zastopane so vse krščanske cerkve (katoliška, protestantska, baptistična itd.). Mnoge so
vpeljali evropski misijonarji. V nekaterih predelih regije prevladuje islam (Southern
Africa, 2000, str. 46).
V regiji ljudje govorijo mnogo, tako imenovanih prvotnih, domačih jezikov. Vendar pa je
v uporabi v vseh državah (razen v Mozambiku) tudi angleški jezik, predvsem v trgovskih
in vladnih službah. Angleščina je v skoraj vseh državah uradni jezik, ker se zdi dokaj
nevtralna in ne favorizira nobenega od lokalnih jezikov (Southern Africa, 2000, str. 47).
Povprečna gostota znaša samo 7 prebivalcev/km2, ker so nekatera puščavska območja
malone nenaseljena (zlasti v Namibiji in Bocvani), medtem ko so osrednja polpuščavska
območja Južnoafriške republike slabo naseljena (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 205).
2.2.3. Kmetijstvo
Plodne zemlje je malo, tla so srednje kakovosti, pod slabim vplivom podnebja (puščave
in polpuščave) in erozije. Za poljedelstvo so najboljši obmorski kraji, pa tudi na planotah
in na jugu ob Cape Townu. V krajih kjer pade manj kot 500 mm dežja, je obdelovanje
zemlje ekstenzivno, oziroma je potrebno namakanje. Kjer je zemlja najmanj plodna in jo
suša najbolj prizadene, pridelujejo predvsem koruzo, proso, ječmen, pšenico, riž, maniok,
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arašide in nekatere vrste zelenjave (grah, fižol). Pridelki so dokaj skromni. Pridelki,
namenjeni za izvoz, prihajajo izključno s plantaž, ki so v rokah Evropejcev, obdelovanje
na njih je kar se da intenzivno. Med živilskimi kulturami so na prvem mestu žita, nato pa
sadje, zelenjava, čaj, sisal, tobak in bombaž. Zelo si prizadevajo z namakanjem, kar pa
množi pridelke predvsem belopoltim prebivalcem. Beli človek je razvil intenzivno vzrejo
goveda, ovac in koz. Ribolov je razvit vzdolž obale Namibije in Južnoafriške republike.
Vzdolž vzhodne obale ni toliko rib (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 206-208).
Kmetijstvo kaže dva bistveno različna sistema: tradicionalno prehrambeno poljedelstvo,
ki proizvaja izključno ali pa vsaj pretežno samo za dom, in komercialno, pretežno za
izvoz. V Južni Afriki sta zastopana oba sistema. Prvi je na primer v Zambiji in Malaviju,
drugi pa v Zimbabveju in Južnoafriški republiki. Na velikih in tehnično dobro
opremljenih posestvih belcev so donosi zelo visoki, vsi pridelki pa so namenjeni izvozu.
Nasprotje temu so majhna domačijska gospodarstva, ki uporabljajo primitivno
poljedelsko orodje in pridelujejo hrano za domače potrebe (Medved, 1978, str. 128-129).
Kmetijstvo je, poleg turizma ter pridobivanja nafte in mineralov, ena od glavnih možnosti
za razvoj, saj kar 70 % prebivalstva živi na podeželju. Razvoj kmetijskega sektorja bi
pospešil razvoj tudi drugih dejavnosti, kot so promet, mednarodna trgovina, finance in
izobrazba (African Lands - challenges from Angola to Zimbabwe, 2005, str. 33).
2.2.4. Industrija
Pred tremi desetletji je bila industrija najmočnejše razvita v Južnoafriški republiki
(industrija, rudarstvo), nato pa v Zambiji (rudarstvo) in Zimbabveju (poljedelstvo in
industrijska predelava teh pridelkov). Ko je Zambija postala neodvisna, si je močno
prizadevala za razvoj industrije (živilske, tekstilne, kemične) (Oglejmo si svet-Afrika,
1978, str. 209). V Malaviju je bilo pomembno središče komercialnega poljedelstva,
Mozambik pa je bil zaostala kmetijska dežela (Medved, 1978, str.157).
Danes je za regijo najbolj značilno izjemno povečanje telekomunikcij, saj je regija
postala najhitreje rastoči trg za mobilno telefonijo. V letu 2003 je bila zaznamovana 37 %
rast, naročnikov je bilo 34 milijonov. Do leta 2005 se je število naročnikov povečalo za
skoraj še enkrat več, in sicer jih je bilo že 60 milijonov. Prav tako pa se povečuje število
uporabnikov interneta, ki je postal dostopen leta 2000. V Južnoafriški republiki je kar 3
milijone uporabnikov, v ostalih državah regije pa manj (povprečno 117.000) (African
Lands - challenges from Angola to Zimbabwe, 2005, str. 50).
2.2.5. Energetika in rudarstvo
Tako kot pred nekaj desetletji je tudi v tem desetletju temelj gospodarstva Južne Afrike
veliko bogastvo rud (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 209). Dežele Južne Afrike danes
v svetu radi poimenujejo rudarsko Afriko, ker dajejo rude Zambiji, Zimbabveju, in
Južnoafriški republiki velik delež dohodkov. Glavni energetski vir je premog (Medved,
1978, str. 136).
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Pred desetletji je bila Južnoafriška republika na prvem mestu v svetovni proizvodnji zlata
(75 % svetovnega izkopa) in platine, na drugem mestu v pridobivanju diamantov, kroma
in mangana, na tretjem mestu pa v proizvodnji urana in azbesta. Zambija je bila na
četrtem mestu v svetovni proizvodnji bakra. Izkoriščali so tudi cink, svinec, premog
fosfate, kositer, antimon in titan (Oglejmo si svet-Afrika, 1978, str. 209).
Od leta 1970 do leta 1990 pa je v Južnoafriški republiki proizvodnja zlata upadla za 40 %
(South Africa and Gold, 2006). Bocvana ima danes največ diamantov. Ta država in
Namibija sta po odkritju diamantov leta 1967 postali eni izmed držav, v katerih se je
gospodarstvo najhitreje razvijalo (African Lands - challenges from Angola to Zimbabwe,
2005, str. 36).
Slika 6: Rudnik diamantov v Bocvani.

Vir: The mind of diamonds, 2006.
Industrijska in rudarska središča pritegujejo dosti delovne sile. Rudniki zlata in premoga
v Transvaalu in Natalu v Južnoafriški republiki zaposlujejo veliko delavcev, od teh jih je
dosti doma izven te države. So iz Lesota, Bocvane, Svazija, Zambije, Angole, Malavija in
Tanzanije (Medved, 1978, str. 156).
2.2.6. Promet
Največja afriška pristanišča so v Južni Afriki. Skozi ta pristanišča gre močan promet z
rudami, v teh mestih pa se razvija tudi močna industrijska dejavnost (Oglejmo si svetAfrika, 1978, str. 209).
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Najrazvitejše železniško omrežje ima Južnoafriška republika, drugod so le nekatere
osamljene proge. Po prvi svetovni vojni so začeli graditi prve avtomobilske ceste. Prve so
bile zgrajene v Južnoafriški republiki, Zimbabveju in Zambiji. Prometna infrastruktura je
na splošno zelo slaba (Medved, 1978, str. 141).
2.2.7. Ekologija in okolje
Okoljski problemi so v Južni Afriki podobni problemom po vsem svetu: uničevanje
habitatov in divjine, vdor tujih rastlin, deforestacija, talna erozija, pomanjkanje vode in
onesnaženost zaradi industrije. Vendar noben od teh problemov ni povezan z
izoliranostjo, ampak z gospodarskimi, socialnimi in političnimi situacijami na nacionalni,
regionalni in globalni ravni. Mednarodni turizem pripomore k ohranjanju slonov in
drugih divjih živali. Bogati tujci plačujejo za oglede živali in nekaj tega denarja gre
lokalnim ljudem ali pa državi. Z njim lahko spodbujajo življenje v divjini in varujejo
okolje. Tudi komercialni lov je oblika turizma, ki lahko pomaga divjini in lokalnemu
prebivalstvu (Southern Africa, 2000, str. 30).
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3. TURISTIČNI PROMET IN TURISTIČNE ZNAMENITOSTI
Mnogi turisti, ki potujejo po Južni Afriki, menijo, da so naslednje znamenitosti v regiji
najbolj vredne ogleda. V Južnoafriški republiki je to svetovljansko mesto Cape Town ter
nacionalni parki in rezervati, v Lesotu Zmajeve gore s spektakularnimi razgledi in v
Svaziju lovski rezervat, najboljši kraj za opazovanje redkega črnega nosoroga. V
Namibiji so čudovito izklesane puščavske sipine v Sossusvlei, nacionalni park Etosha pa
privabi mnogo obiskovalcev. Delta Okavango ter nacionalni park Chobe in naravni
rezervat Moremi so glavne znamenitosti Bocvane. Na reki Zambezi, med Zambijo in
Zimbabvejem, so spektakularni Viktorijini slapovi, verjetno največja atrakcija v regiji. V
Zambiji so najbolj zanimivi nacionalni parki, v Malaviju pa istoimensko jezero. Velike
Zimbabvejske razvaline so kulturno središče v državi in najlepša arheološka znamenitost
južno od Sahare. V Mozambiku je verjetno najbolj vredna ogleda obala, vendar so mnogi
mnenja, da je arhipelag Bazaruto dragulj tega kraljestva (Southern Africa, 2000, str. 48).
Južna Afrika pokriva ogromno in zelo raznoliko območje, zato se turisti odločajo o
ogledih različnih znamenitosti glede na to, koliko časa imajo na razpolago. Večina
turistov potuje z avtobusi in vlaki, saj je prevoz poceni, vendar včasih traja zelo dolgo, ali
pa potovanje kombinirajo z najetim avtomobilom (Southern Africa, 2000, str. 48).
Najprimernejši čas za potovanje po Južni Afriki je med aprilom in avgustom, lahko pa
tudi februarja, marca, septembra ali oktobra, odvisno od namena potovanja. Meseca julij
in avgust sta najboljša za opazovanje živali, april in maj za deskanje na vodi, junij in julij
za potapljanje, zimski meseci pa za planinarjenje. V času šolskih počitnic se domači
prebivalci največkrat odpravijo na obalo in v parke, tako da so v tem času hoteli zelo
zasedeni (Southern Africa, 2000, str. 50-51).
3.1. Značilnosti turizma
V lovskih rezervatih lahko lovci streljajo živali, vendar morajo plačati določeno
pristojbino. Za mnoge ljudi je to nedopustno, vendar so zneski zelo visoki (nekaj tisoč
ameriških dolarjev za živali, kot so sloni ali levi) in pripomorejo k varovanju okolja in
živalskih vrst. V zadnjih desetih letih je postalo jasno, da če ni prihodkov za lokalno
prebivalstvo, ni nobene iniciative za ohranjanje divjine. Ohranjanje živali zato, ker je to
lepo, preprosto ni več dovolj. Po vsej Južni Afriki vse več lokalnih prebivalcev
vključujejo v varovanje divjine. Prvi primer sta državi Južnoafriška republika in Malavi,
kjer velja nekakšen sporazum good neighbour (dober sosed), kjer imajo vaščani v vaseh,
ki mejijo na rezervate in parke, dostop do njih (npr. da lahko naberejo drva ali slamo za
strehe). Drugi primer je Communal Areas Management Programme for Indigenous
Resources (CAMPFIRE), kar v prevodu pomeni Program za upravljanje domačih virov
na skupnih območjih. Ta program velja v Zimbabveju, kjer imajo lokalni prebivalci v
lasti slone in druge živali, ki naseljujejo njihov prostor in dobijo sredstva od
nadzorovanega lova ali fotografiranja na safarijih. Podobna programa sta v uporabi tudi
v Namibiji in Zambiji (Southern Africa, 2000, str. 30).
Vse več turistov se pritožuje nad visokimi cenami v nacionalnih parkih, še posebno tam,
kjer so razmere podstandardne (izjema je le Južnoafriška republika, kjer so parki zelo
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dobro organizirani, nastanitvene možnosti so odlične, cene pa sprejemljive). Vendar ni
razloga, zakaj turisti iz premožnih zahodnih držav pričakujejo, da bo v državah v razvoju
vse poceni. Če se parki lahko z visokimi cenami vzdržujejo, namesto, da bi propadli, bi
morale biti te cene dobrodošle. V mnogih parkih se dohodki od turistov porabijo za
vodenje in ohranjanje parka, velikokrat pa tudi za lokalno prebivalstvo, ki živi v okolici
parka. Žal pa gre denar prevečkrat v napačne roke in si parki z njim ne morejo pomagati
in tako počasi propadajo (Southern Africa, 2000, str. 40).
3.2. Učinki turizma
Turizem je ena največjih industrij na svetu, zato so učinki turizma na določenih
destinacijah bistvenega pomena. Ti učinki so lahko pozitivni, kot na primer to, da turisti v
Južni Afriki plačajo za ogled atraktivne pokrajine ali zanimive divjine, nekaj tega denarja
pa potem dobijo lokalni prebivalci, ki imajo zaradi tega interes varovati okolje in živali.
Vendar pa ima turizem lahko tudi zelo negativne učinke. Po vsej Južni Afriki je mnogo
primerov, ko so bili domači prebivalci izgnani z njihove zemlje zaradi ureditve naravnih
rezervatov. Leta 1997 se je moralo pleme Sun v Bocvani proti svoji volji preseliti iz
Centralnega rezervata Kalahari. Razlogi pristojnih so bili zavarovati živali ali pa urediti
območje, primerno za turiste. Vendar pa je lokalno prebivalstvo povezano z divjino že
tisočletja. Poleg tega pa turisti ponavadi dobijo napačno sliko o divjini brez prvotnih
prebivalcev zaradi takšnega oglaševanja v turističnih agencijah ali pa v raznih
televizijskih oddajah. Ironično je, da se turizem pogosto nanaša na naravne vire, kot so
zdrava divja populacija, pristna pokrajina in bogata kulturna tradicija, turisti in agencije
pa naredijo zelo malo za ohranitev vsega tega (Southern Africa, 2000, str. 53). Ko neko
turistično znamenitost začne obiskovati preveč turistov, kolikor jih le-ta lahko sprejme,
lahko prevelika masa poškoduje ali uniči naravno ali kulturno okolje. Primer so
Viktorijini slapovi na reki Zambezi, katere si delita državi Zimbabve in Zambija. Leta
1986 jih je obiskalo le 80.000 turistov, leta 1999 pa že 400.000. Predvidevajo, da se bo
število turistov v naslednjih desetih letih povzpelo na milijon. Na obeh straneh reke
Zambezi se je v tem času zgradilo mnogo hotelov in drugih nastanitvenih objektov.
Število prebivalcev se je v mestu ob slapovih močno povečalo, saj so se vanj začeli
preseljevati tudi od drugod zaradi možnosti za zaposlitev. Voda je vse bolj onesnažena,
odplake pa končajo v reki. Zaradi velikega števila turistov in prebivalcev je vse več tudi
odpadkov. Aktivnosti turistov na reki, ki jih ponujajo lokalne turistične agencije, motijo
divje živali in uničujejo naravno rastje. Vse več turističnih agencij v Južni Afriki v svojih
brošurah prodaja tako imenovani ekoturizem - turizem, ki je prijazen okolju. Vendar je to
le reklama, saj kampiranje in ogledovanje živali z avtobusi, avtomobili ali baloni večkrat
bolj uničita naravno okolje kot pa običajne počitnice v hotelu v počitniškem letovišču.
Letovišče Sun Sity v Južnoafriški republiki naj bi bilo najboljši primer ekoturizma na
svetu, saj turistični kompleks nudi kar 4500 zaposlitvenih mest, ostalo naravno okolje ter
živali in rastline v njem pa pustijo pri miru (Southern Africa, 2000, str. 30-31).
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3.3. Bocvana
Slika 7: Zemljevid Bocvane.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.3.1. Turistični promet
Bocvana je primerna za neustrašne in relativno zdrave popotnike. Ta velika brezpotna
prostrana divjina in nešteto tradicionalnih vasi zahtevajo veliko časa, truda in denarja
(Southern Africa, 2000, str. 115). V državi je pet lovskih rezervatov in trije nacionalni
parki. Eden izmed najbolj znanih je park Chobe. Nahaja se blizu Viktorijinih slapov na
meji z Zambijo in Zimbabvejem (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 182).
Turizem je zelo pomembna dejavnost, skoraj v celoti odvisna od gostov iz Južnoafriške
republike (1,02 milijonov tujih gostov, z enodnevnimi obiskovalci vred), in izrazito
osredotočena na zgornji cenovni razred (Natek, 1999, str. 384). Načrti za povečanje
turistične industrije so izgradnja novih hotelov in obnova že obstoječih (Africa south of
the Sahara 1994, 1994, str. 182).
Največ turistov pride iz Južnoafriške republike, Zimbabveja, Namibije, Zambije, Velike
Britanije, Združenih držav Amerike in Nemčije (Millington, 2003, str. 59).
Statistični podatki o številu turistov so bili v preteklih letih pogosto netočni in so se
dostikrat celo izgubili. Zato so se odločili uporabljati nov program, imenovan Razvojni
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projekt turistične statistike v Bocvani (Botswana Tourism Statistics Development
Project), ki ga izvaja Svetovna turistična organizacija (World Tourism Organization).
Program so začeli uporabljati novembra leta 1999, glavni cilj pa je bil vzpostaviti in
razviti statistično bazo v Bocvani, ki naj bi štela število turistov, zasedenost kapacitet,
stroške turistov in statistiko, povezano z dobavo in preskrbo. Turisti že na meji z
Bocvano dobijo posebno kartico, ki predstavlja vir podatkov za turistično statistiko
(število turistov, od kod prihajajo, namen obiska, trajanje obiska, spol in starost turista,
način potovanja). Otroci, ki potujejo s starši, niso vključeni v statistiko. Podatke o številu
prenočitev in s tem posledično tudi podatke o dolžini obiska in izdatkov turista dobijo v
posameznih nastanitvenih objektih, iz katerih naj bi vsak mesec pošiljali podatke. Vendar
za tiste, ki mesečno ne pošiljajo svoje statistike, vlada ne ukrepa. Zato podatki niso točni,
saj se samo manj kot 50 % lastnikov nastanitvenih objektov drži pravil. Zato so v
Bocvani organizirali srečanje hotelirjev z namenom, da razložijo, kako pomembni so ti
podatki (Millington, 2003, str. 60-63).
Tabela 4: Število turistov in dohodki iz turizma v Bocvani v letih 1987, 1988 in 1989.
LETO
1987
1988
1989

ŠTEVILO TURISTOV
881.547
897.648
1.313.237

DOHODKI IZ TURIZMA (dolarji)
71.000.000
63.000.000
74.000.000

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 182.
Graf 4: Število turistov v Bocvani v letih 1987, 1988 in 1989.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 182.
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Iz tabele in grafa je razviden trend naraščanja števila turistov od leta 1987 do 1989. Leta
1988 je Bocvano obiskalo okrog 16.000 turistov več kot leto poprej, leta 1989 pa se je
število povečalo za kar 415.000. Leta 1987 so prihodki iz turizma znašali 71 milijonov
ameriških dolarjev. Kljub povečanju turistov so se naslednje leto dohodki znižali na 63
milijonov. Leta 1989 pa so dosegli 74 milijonov ameriških dolarjev. Glede na porast
števila turistov v tem letu se dohodki niso bistveno povečali (Africa south of the Sahara
1994, 1994, str. 182).
Tabela 5: Število turistov v Bocvani v letih od 1994 do 1997.
LETO
1994
1995
1996
1997

ŠTEVILO TURISTOV
991.000
1.021.000
1.052.000
1.083.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 28
Graf 5: Število turistov v Bocvani od leta 1994 do 1997.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 28
V letih 1994-1997 se je število turistov v primerjavi s prejšnjim preučevanim obdobjem
povečalo. Leta 1994 je Bocvano obiskalo 991.000 turistov, leta 1997 pa že 92.000
turistov več (1.083.000) (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 28).
Po drugih spletnih virih (The Tourism Council of Zambia, 2006) pa se podatki precej
razlikujejo. Leta 1997 naj bi bilo število turistov za kar precej manjše, saj naj bi Bocvano
obiskalo 728.000 turistov, torej 355.000 turistov manj kot navaja zgoraj napisani vir.
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Dohodki so bili za več kot dvakrat višji, kot v obdobju 1987-1989 in so znašali 181
milijonov ameriških dolarjev. Povprečni izdatki na turista dnevno so bili leta 1997 248
ameriških dolarjev (The Tourism Council of Zambia, 2006).
V obdobju 1994-1997 je večina turistov v Bocvano prišla iz Afrike (v povprečju 932.000
turistov vsako leto), ostali pa iz Evrope (80.000 turistov), obeh Amerik (13.000 turistov)
ter Vzhodne Azije in Pacifika (12.000 turistov). V povprečju je vsako leto 954.000
turistov prišlo po cesti, 55.000 z letalom in 45.000 z vlakom. V tem obdobju je bilo na
voljo 1.743 sob v hotelih in drugih prenočitvenih objektih ter 3.264 postelj. Dohodki iz
turizma so v povprečju vsako leto znašali okoli 128 milijonov dolarjev (Compendium of
Tourism Statistics 1994 - 1998, 2000, str. 28).
3.3.2. Turistične znamenitosti države
 Chobe
Chobe je narodni park na severu države, ki se razprostira na 10.570 km2. Večinoma
prevladuje savanska pokrajina, na zahodu pa so obsežna močvirja v kotanji Mababe z
bogatim živalskim svetom (veliki sesalci) (Natek, 1999, str. 384). V parku živi 60.00075.000 slonov, črede štejejo do 500 slonov. Vlada se je odločila, da jih ne bo pobijala,
zato so se zelo namnožili. V ta raj so prišli celo iz Namibije (Southern Africa, 2000, str.
120).
 Delta Okavango
To je notranja delta reke Okavango, ki meri okoli 10.000 km2 in se razprostira sredi sušne
savanske pokrajine (Natek, 1999, str. 384). Med deževnim obdobjem povirni reki
Okavanga, Cuito in Cubango v Angoli, narasteta, njune vodne gmote šele čez nekaj
tednov dosežejo spodnji tok Okavanga. Tedaj postane reka mogočen veletok, razcepi se v
številne rokave in spremeni kotlino Okavanga v eno samo velikansko močvirje (Dežele in
ljudje, 1995, str. 146). Tu so obsežne vodne površine, obraščene s papirusom in drugim
rastjem ter otoki, in vodni tokovi z bogatim rastlinskim in živalskim svetom (Natek,
1999, str. 384). Obširna območja so zavarovana kot narodni parki in živalski rezervati. V
njih je mogoče opazovati na prostosti leve, zebre, žirafe, antilope in slone. V vlažnih
območjih severne Bocvane živijo krokodili, povodni konji in nešteto vrst vodnih ptičev
(Dežele in ljudje, 1995, str. 146). Na vzhodu je naravni rezervat Moremi, velik 4.968 km 2
(Natek, 1999, str. 384). Najprimernejši čas za obisk je med julijem in septembrom, ko je
voda visoka in vreme suho. Večina turistov nekaj dni potuje z drevaki. To je čoln, narejen
iz drevesnega debla. Vozi ga vodič (domačin), prostora pa je še za dve osebi in njuno
prtljago. Vožnja je občasno prekinjena s pristanki na otočkih, kjer si turisti peš ogledajo
otok in živali na njem (Southern Africa, 2000, str. 159).
 Puščava Kalahari
Največji del dežele zavzema Kalahari. Podobo te puščavske pokrajine, ki sega na jugu in
zahodu v Južnoafriško republiko in Namibijo, sestavljajo območja peščenih sipin in
živega peska s skopo vegetacijo trnastega grmičevja. Občasno poletno deževje komajda
vpliva na suha tla, kajti voda vse prehitro ponikne skozi prepustne sloje (Dežele in ljudje,
1995, str. 146).
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 Gaborone
Gaborone je glavno mesto države, večinoma zgrajeno po letu 1966, v katerem sta narodni
muzej in umetnostna zbirka Octagon (Natek, 1999, str. 384).
 Gamsbok
To je narodni park v osrčju Kalaharija, na skrajnem jugozahodu, ki meri 27.566 km2.
Polpuščavska pokrajina, z rdečimi sipinami in grmičastim rastjem, je dostopna samo iz
narodnega parka Kalahari (Natek, 1999, str. 384).
 Makgadikgadi
To je okoli 12.000 km2 velika pokrajina s slanima kotanjama Sua in Ntwetwe na
severovzhodu države. Tam je tudi narodni park Makgadikgadi Pans (4.877 km 2) (Natek,
1999, str. 384).
 Tsodilo Hills
Tsodilo Hills so štirje skalnati osamelci južno od Shakaweja na skrajnem severozahodu,
sredi prostrane savanske ravnine, s številnimi risbami na skalah (večinoma delo Sanov)
(Natek, 1999, str. 384).
3.4. Južnoafriška republika
Slika 8: Zemljevid Južnoafriške republike.

Vir: Travel.over.net., 2006.
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3.4.1. Turistični promet
Južnoafriška republika je spektakularna, kompleksna dežela ter dežela velikih nasprotij:
vrhovi Zmajevih gora so zasneženi, na zahodu (Karoo) je polpuščava, na nasprotni strani
v KwaZulu Natal se bohoti subtropsko rastje, na jugu pa se pod ugodnim podnebjem
razprostira rodovitno območje (Southern Africa, 2000, str 445). Glavni privlačni
dejavniki, zaradi katerih turisti obiščejo to deželo, so podnebje, pokrajina ter naravni
rezervati in parki (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 826). Največji atrakciji sta
Krugerjev narodni park, kjer je možnost opazovanja divjih živali najboljša v Afriki, ter
mesto Cape Town, ki leži na izredni lokaciji na obali pod Mizasto goro. Sistem cest je
odličen, zato lahko turisti potujejo po vsej državi brez problemov. Turisti z manj denarja
lahko po nizki ceni prenočijo v počitniških domovih za mladino, do katerih večinoma
pripelje tudi avtobus (Southern Africa, 2000, str 445). Turizem je pomemben del
ekonomije v tej državi (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 826). Po odpravi
apartheida in preklicu mednarodne zapore se Južnoafriška republika hitro razvija v eno
od velikih turističnih držav z odlično turistično in prometno infrastrukturo, ugodnim
podnebjem in zelo pestrimi pokrajinami (Natek, 1999, str. 416).
Tabela 6: Število tujih turistov v Južnoafriški republiki v obdobju 1994-2004.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ŠTEVILO TURISTOV
3.668.956
4.488.272
4.944.430
5.140.124
5.731.424
5.890.514
5.872.254
5.787.370
6.429.583
6.504.890
6.677.839

Vir: South African Tourism, 2006.
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Graf 6: Število turistov v Južnoafriški republiki v obdobju 1994-2004.
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Vir: South African tourism, 2006.
V letu 2004 je Južnoafriška republika dosegla najvišje število tujih turistov kot kadarkoli
prej. Deželo je obiskalo 6.677.839 turistov, kar je za 2,6 % (172.000 turistov) več kot leto
poprej (2003). Turizem je postal še pomembnejši del južnoafriškega gospodarstva, saj je
bilo v letu 2004 kar 27.000 delovnih mest (5 %) več kot v letu 2003 (South African
tourism, 2006).
V obdobju 1970-1980 je vladala na področju turizma stagnacija. Ko pa je država vstopila
v demokracijo in ko so leta 1990 iz zapora izpustili Nelsona Mandela, se je število
turistov iz leta v leto povečevalo. Leta 1990 je Južnoafriško republiko obiskalo 1.709.554
turistov (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 826). Od leta 1994 do leta 1998 se je
število povečalo za 11 % (od 3.668.956 do 5.731.424 turistov), od leta 1998 do 2001
(5.787.370 turistov) pa se je turistični obisk nekoliko zmanjšal, letna rast je bila le 0,3 %.
Po letu 2002 je sledil ponoven porast za 5 %, ko je Južnoafriško republiko obiskalo že
več kot 6 milijonov turistov letno. Predvidevajo, da lahko v naslednjih letih (po letu
2005) vsako leto deželo obišče 7 milijonov ljudi (South African tourism, 2006).
Iz zgornje tabele lahko razberemo število turistov za obdobje 1994-1998, za katerega
najdemo podatke tudi v knjigi Compendium of Tourism Statistics 1994-1998. Za leta
1994, 1995, 1996 in 1998 se podatki o številu turistov ujemajo, leta 1997 pa je po
podatkih tega vira potovalo v Južnoafriško republiko 5.653.000 turistov (Compendium of
Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 172), kar je za 513.000 turistov več, kot navaja
vir South African Tourism. V tem obdobju je največ turistov prišlo iz Afrike, in sicer
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povprečno 3.637.000 letno, iz ostalih kontinentov oziroma regij pa znatno manj (Evropa
– 782.000, Severna in Južna Amerika – 181.000, Vzhodna Azija in Pacifik – 170.000,
Južna Azija – 17.000, Srednji Vzhod – 12.000). Največ turistov obišče to deželo po cesti
(povprečno 3.356.000 na leto) in z letalom (1.058.000), z vlakom in ladjo pa manj
(24.000 in 23.000). V tem obdobju je bilo na voljo povprečno vsako leto 46.642 sob in
95.160 postelj. Dohodki iz turizma so znašali vsako leto povprečno 2 milijardi 454
milijonov dolarjev (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 172).
Tabela 7: Število turistov iz posameznih držav leta 2003 in 2004 v Južnoafriški
republiki.
DRŽAVA
Lesoto
Svazi
USA
Bocvana
Namibija
Kitajska
Zambija
Kongo
Avstralija
Brazilija

2003
1.284.953
800.686
187.447
791.785
216.313
42.822
114.706
5.893
71.687
17.452

2004
1.470.953
849.176
208.159
802.715
225.882
51.080
121.384
10.947
75.675
21.137

PORAST (%)
14,5
6,1
11
1,4
4,4
19,3
5,8
85,8
5,6
21,1

Vir: South African Tourism, 2006.
Graf 7: Število turistov iz posameznih držav leta 2003 in 2004 v Južnoafriški republiki.
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Tabela 8: Število turistov iz posameznih držav leta 2003 in 2004 v Južnoafriški
republiki.
DRŽAVA
Mozambik
Francija
Zimbabve
Nemčija
Belgija
Indija
Španija
Malezija
Mavricius
Sejšeli

2003
421.201
127.760
563.877
257.018
42.735
41.018
25.597
12.049
15.235
3.913

2004
355.840
109.276
551.113
245.452
37.277
36.172
22.894
10.535
13.806
2.595

UPAD (%)
-15,5
-14,5
-2,3
-4,5
-12,8
-11,8
-10,6
-12,6
-9,4
-33,7

Vir: South African Tourism, 2006.
Graf 8: Število turistov iz posameznih držav leta 2003 in 2004 v Južnoafriški republiki.
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Največ turistov je prišlo v Južnoafriško republiko iz sosednjih držav (55 %), največ iz
Lesota, in sicer v letu 2004 kar 1.470.953 (v tem letu jih je bilo za 14,5 % več kot leta
2003). Države, od koder je prišlo vse več turistov, so poleg Lesota še Svazi, Združene
države Amerike, Bocvana, Namibija, Kitajska, Zambija, Demokratična republika Kongo,
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Avstralija in Brazilija. Največji porast števila turistov, ki obiščejo Južnoafriško republiko,
je bil zabeležen pri turistih iz Demokratične republike Kongo, in sicer kar 85,8 %. Na
drugem mestu ji je sledila Brazilija z 21,1 %, na tretje mesto pa se je uvrstila Kitajska z
19,3 % (South African Tourism, 2006).
Mozambik, Francija, Zimbabve, Nemčjija, Belgija, Indija, Španija, Malezija, Mavricius
in Sejšeli pa so bile države, iz katerih je bilo zaznati upad števila turistov iz leta 2003 na
leto 2004. Leta 2004 je kar 33,7 % turistov manj kot leta 2003 obiskalo Južnoafriško
republiko iz Sejšelov, 15,5 % iz Mozambika, na tretjem mestu po upadu števila turistov
pa je bila Francija s 14,5 % (South African Tourism, 2006).
Tabela 9: Najbolj pozitivna doživetja turistov na potovanju po Južnoafriški republiki.
NABOLJ POZITIVNA DOŽIVETJA
Pokrajina
Nacionalni parki in rezervati
Prijazni ljudje
Dobra infrastruktura
Obisk prijateljev / družine
Nakupovanje
Vrednost denarja
Dobra postrežba
Celo potovanje
Posel

DELEŽ (%)
21,2
13,7
12,5
9,2
7
5,7
5,1
4,8
3,5
3,3

Vir: South African Tourism, 2006.
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Graf 9: Najbolj pozitivna doživetja turistov na potovanju po Južnoafriški republiki.
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Vir: South African Tourism, 2006.
21,2 % turistov meni, da je najbolj pozitivno doživetje čudovita in raznolika pokrajina,
13,7 % meni, da so to rezervati in parki, 12,5 % turistov pa je najbolj prepričala
gostoljubnost prebivalcev (South African Tourism, 2006).
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Tabela 10: Povprečno število nočitev po posameznih kontinentih in državah.
DRŽAVA
AFRIKA
Angola
Bocvana
Kenija
Lesoto
Malavi
Mozambik
Namibija
Nigerija
Svazi
Tanzanija
Zambija
Zimbabve
Ostala Afrika in Srednji Vzhod
AMERIKA
Brazilija
Kanada
ZDA
Ostala Amerika
AZIJA in AVSTRALIJA
Avstralija
Kitajska (tudi Hong Kong)
Indija
Japonska
Ostala Azija in Avstralija
EVROPA
Francija
Nemčija
Italija
Nizozemska
Švedska
Velika Britanija
Ostala Evropa

POVP. ŠT. NOČITEV
9,92
20
4
11
7
8
4
9
14
5
10
9
11
17
15,75
13
20
17
13
17,6
18
21
15
13
21
16
13
18
12
19
19
14
17

Vir: South African Tourism, 2006.

Graf 10: Povprečno število nočitev v Južnoafriški republiki po posameznih kontinentih.
38

Število nočitev

Povprečno število nočitev po posameznih kontinentih
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Afrika

Amerika

Azija in Avstralija

Evropa

Vir: South African Tourism, 2006.
Turisti iz Azije in Avstralije prenočijo v Južnoafriški republiki največ noči, povprečno
17,6 noči. Nekoliko manj turisti iz Evrope, in sicer 16 noči. Na tretjem mestu so turisti iz
Amerike, ki prenočijo povprečno 15,75 noči. Turisti iz Afrike prenočijo v tej državi
najmanj noči, in sicer povprečno 9,92 (South African Tourism, 2006).
Iz grafa je razvidno, da turisti, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, se v državi
zadržujejo dalj časa kot turisti iz bližnjih krajev (South African Tourism, 2006).
Počitnice so še vedno glavni razlog turistov za obisk te dežele, vendar se odstotek le-teh
zmanjšuje na račun povečanja turistov, ki pridejo zaradi obiska prijateljev in družine ali
zaradi nakupovanja. Večina turistov iz Evrope, Avstralije in Združenih držav Amerike
potuje v Južnoafriško republiko na dopust, za turiste iz Indije in Japonske pa je potovanje
službeno. Najzanimivejše dejavnosti turistov so nakupovanje, nočno življenje,
obiskovanje družine in prijateljev, obisk naravnih znamenitosti (parki) in sončenje na
obali (South African Tourism, 2006).
3.4.2. Turistične znamenitosti države
 Krugerjev narodni park
Razprostira se na severovzhodu države ob meji z Mozambikom. Velik je 19.485 km2 in je
eden najbolj obiskanih narodnih parkov na svetu (več kot 900.000 obiskovalcev letno). V
njem lahko turisti občudujejo raznovrstno rastje savanskega gozda in savane ter bogat
živalski svet (Natek, 1999, str. 416). V parku se kažejo številne težave, s katerimi se
danes spopadajo naravovarstveniki. Velik je, a ne brezmejno velik, zato je treba
nadzorovati vse dogajanje znotraj teh meja. Zaradi stalnega pritiska rudarjev in farmarjev
je park ranljiv politično, socialno in gospodarsko. Preživi lahko le s posredovanjem ljudi,
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posebno odvisen pa je od številnih turistov, ki ga obiskujejo (Dežele in ljudje, 1995, str.
161).
 Cape Town
Cape Town je mesto in pristanišče ob atlantski obali, glavno mesto province Zahodne
Kaplandije in sedež zveznega parlamenta (Natek, 1999, str. 416). Mesto na videz ni
podobno drugim afriškim mestom. Podnebje je sredozemsko, stavbe so zgrajene v
evropskem stilu, večina ljudi pa je belcev (Shales, 1997, str. 53). V starem delu mesta,
ob vzhodnem vznožju Signal Hila, si lahko turisti ogledajo meščanske hiše na
Greenmarket square (17.-18. stoletje), staro mestno hišo (1755), Groote kerk (1836),
Trdnjavo dobrega upanja (1666), slikovito malajsko četrt, kulturno-zgodovinski in
Južnoafriški muzej, Narodno galerijo ter Bertramovo hišo (muzej). Zelo zanimiv je tudi
Kirstenboschev botanični vrt. Nad mestom je mogočna Mizasta gora (Table Mountains,
1086 metrov), na katero se lahko povzpne tudi z vzpenjačo. Pred mestom je na morju
otok Robben Island, kjer organizirajo izlet po njem in ogled nekdanjih zaporov, kjer je bil
do leta 1990 zaprt tudi Nelson Mandela, južno od mesta pa je Rt dobrega upanja (naravni
rezervat) (Natek, 1999, str. 416).
 Mizasta gora
Mizasta gora je dobila ime zaradi oblike. Kadar z Indijskega oceana zapiha močan
jugovzhodni veter, kar se dogaja predvsem poleti, dobi gora značilno belo kapo. Ta veter
očisti onesnažen zrak nad mestom, zato ga domačini imenujejo kar doktor (Spoznavamo
Afriko in Novi svet, 2000, str. 26).
Slika 9: Rt dobrega upanja.

Vir: Sirc, 2003.
 Rt dobrega upanja
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Na skrajnem jugozahodu Afrike je eden najbolj znamenitih rtov na svetu, Rt dobrega
upanja, ki ga imajo mnogi zmotno za najjužnejšo točko Afrike. Je končni del približno 40
kilometrov dolgega polotoka, ki razmejuje Atlantski in Indijski ocean. Leta 1487 je plul
okoli njega portugalski pomorščak Bartolomeo Diaz, ko je iskal morsko pot v Indijo.
Danes je območje rta zaradi edinstvenega rastlinstva in živalstva zaščiteno kot naravni
rezervat. Pod mogočnimi klifi živi tudi na tisoče južnoafriških pingvinov (Spoznavamo
Afriko in Novi svet, 2000, str. 26).
 Simonovo mesto
Mesto se nahaja 40 kilometrov južno od mesta Cape Town. Imenuje se po guvernerju
Simonu van der Stelu. Za turiste so najbolj zanimive hiše v viktorijanskem stilu. Izven
mesta na obali, na tako imenovani »Boulders beach«, živi majhna kolonija pingvinov,
vrste jackass penguins - oslovski pingvini (Shales, 1997, str. 70).
Slika 10: Pigvini na Boulders beach.

Vir: Sirc, 2003.
 Johannesburg
Mesto je gospodarsko središče Witwatersranda, ustanovljeno leta 1886 kot naselbina
zlatokopov. V okolici so številni rudniki zlata. Zanimivosti so Stara pošta (1897), 269
metrov visok Strijdom Tower (najvišja stavba v Afriki), Afriški muzej, Južnoafriški
muzej vojaške zgodovine, Johannesburška umetnostna galerija ter zabaviščni park Gold
Reef City v opuščenem rudniku zlata (Natek, 1999, str. 416).
 Pretoria
Pretoria je glavo mesto Južnoafriške republike, ustanovljena leta 1855. Turisti si lahko
ogledajo Mestno hišo, hišo Paula Krugerja, vladno palačo sredi velikega parka, Narodni
muzej kulture, Pretorijski muzej umetnosti, Transvaalski naravoslovni muzej, južno od
mesta pa botanični vrt (Natek, 1999, str. 416).
 Kimberley
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Kimberley je glavno mesto Severne Kaplandije, nastalo po odkritju diamantov (1869).
Znamenitost tega mesta je 800 metrov globoka Velika jama (Big Hole), največja umetno
izkopana jama na svetu, v kateri so včasih kopali diamante. Ob njej je Kimberleyski
rudarski muzej na prostem (Natek, 1999, str. 416).
 Augrabies Falls
To je narodni park ob reki Oranje, ki meri 820 km2. Reka v več slapovih (najvišji 93
metrov, skupaj 191 metrov) pada v 18 kilometrov dolgo sotesko. Zanimivo je tudi
obrečno rastje sredi polpuščavske pokrajine (Natek, 1999, str. 416).
 Pilanesberg
Pilanesberg je narodni park v Severozahodni provinci, velik 500 km2. Zanj je značilna
nenavadna pokrajina davno ugaslih ognjenikov in skalnih vzpetin, porasla z nizkim
gričevjem. Na južnem robu je zabaviščno Sončno mesto (Sun City) (Natek, 1999, str.
416).
 Sun City (Sončno mesto)
Mestu pravijo tudi »Las Vegas » Južne Afrike. V mestu so kompleksi luksuznih hotelov,
restavracij in barov, obkroženi s subtropskim zelenjem. Umetno jezero je namenjeno
jadranju, smučanju na vodi in čolnarjenju. Veliko je plavalnih bazenov in igrišč za
igranje tenisa in golfa, igrišč za kegljanje in drugih športov. Za turiste, ki mesto obiščejo
samo čez dan, so postavljene sobe za preoblačenje in tuširanje. Mesto je polno zabave.
Turisti lahko obiščejo igralnice, diskoteke in gledališča, kjer nastopajo mednarodne
zvezde, prirejajo pop koncerte in različne športne prireditve (South Africa, 1996, str. 47).
 Oranje
Največja reka v državi je Oranje, njeni izviri pa so v gorskem svetu Lesota. Suhi zahod
preteče kot alogena reka: tukaj zgubi zaradi izhlapevanja velik del vode, preden se po
2.000 kilometrih zlije v Atlantik kot mejna reka med Namibijo in Južnoafriško republiko.
Oranje daje deželi največ vode, katero uporabljajo za potrebe kmetijstva in za
pridobivanje električne energije (Dežele in ljudje, 1995, str. 159).
 Zuluji
Najštevilčnejša prebivalstvena skupina so Zuluji. Večina jih živi v avtonomni državi
Kwazulu, veliko pa jih mora zapuščati homelande (domačo zemljo) in delati kot rudarji
ali industrijski delavci. Dokler še lahko ohranjajo tradicionalni način življenja, živijo
Zuluji v velikih (razširjenih) družinah na ograjenih domačijah s kupolastimi kočami,
kritimi s travo (Dežele in ljudje, 1995, str. 162).

Slika 11: Ples plemena Zulu.
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Vir: Sirc, 2003.
3.5. Lesoto
Slika 12: Zemljevid Lesota.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.5.1. Turistični promet
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Lesoto je hribovito kraljestvo, veliko približno kot Belgija in obkroženo z Južnoafriško
republiko (Southern Africa, 2000, str. 177). Glavna turistična atrakcija v Lesotu je
spektakularna gorska pokrajina. V turizmu je največ delovnih mest in prinaša tudi
največje zaslužke (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 483). Večina turistov
prihaja iz Južnoafriške republike (Natek, 1999, str. 430).
Tabela 11: Število turistov in dohodki iz turizma v Lesotu v letih 1987, 1988 in 1989.
LETO
1987
1988
1989

ŠTEVILO TURISTOV
135.000
110.000
169.000

DOHODKI IZ TURIZMA (dolarji)
10.000.000
8.000.000
8.000.000

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 483.
Graf 11: Število turistov v Lesotu v letih 1987, 1988 in 1989.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 483.
V letu 1968 je Lesoto obiskalo 4.000 turistov, devetnajst let kasneje, leta 1987, pa že kar
135.000 turistov, večina iz Južnoafriške republike. Leto kasneje se je število turistov
nekoliko zmanjšalo, in sicer na 110.000, leta 1989 pa povečalo na 169.000 turistov.
Dohodki iz turizma so glede na število turistov v posameznih letih kar zanimivi. Leta
1987 so dohodki znašali 10 milijonov ameriških dolarjev. Leto kasneje, ko se je število
turistov zmanjšalo, so padli na vrednost 8 milijonov in prav tolikšni so bili tudi leto
kasneje, ko pa se je število turistov povečalo za 59.000 (Africa south of the Sahara 1994,
1994, str. 483).
Tabela 12: Število turistov v Lesotu v obdobju 1994-1998.
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LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
253.000
209.000
312.000
313.000
290.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str.107.
Graf 12: Število turistov v Lesotu v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str.107.
Od leta 1994 do leta 1998 je Lesoto obiskalo več turistov kot v prejšnjem preučevanem
obdobju, in sicer v povprečju okoli 275.000 turistov vsako leto. Iz grafa je razvidno, da
število turistov iz leta v leto ni naraščalo, ampak so bili vmesni padci in vzponi (najmanj
turistov je bilo v letu 1995, največ pa v letu 1997). Večina jih je prišla iz Afrike (v
povprečju 234.000 vsako leto), iz Evrope (4.000), obeh Amerik (1.400) ter Vzhodne
Azije in Pacifika (1.200) pa je prišlo v primerjavi z Afriko malo turistov. V povprečju je
vsako leto prišlo po cesti 187.000 turistov, z letalom pa le 8.200. V Lesotu je bilo v
preučevanem obdobju na voljo vsako leto povprečno 1.278 sob in 2.455 postelj. Dohodki
iz turizma so znašali vsako leto povprečno 23 milijonov dolarjev (Compendium of
Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str.107).

45

Tabela 13: Število turistov v Lesotu od leta 1999 do 2003 po posameznih kontinentih in
državah.
LETO
AFRIKA
Južnoafriška republika
Bocvana
Svazi
Mozambik
Zimbabve
Zambija
Kenija
Druge države
Skupaj
AMERIKA
ZDA
Kanada
Druge države
Skupaj
EVROPA
Velika Britanija
Irska
Švedska
Nemčija
Druge države
Skupaj
AZIJA
AVSTRALIJA
Skupaj
SKUPAJ

1999

2000

2001

2002

2003

297.590 287.141 280.371 273.365 225.549
1.312
1.336
1.305
1.272
3.398
893
1.109
1.083
1.056
1.999
204
176
172
168
163
842
1.454
1.419
1.384
2.759
155
253
247
241
663
173
151
148
144
246
1.170
1.084
1.059
1.032
1.006
302.338 292.705 285.804 278.662 235.783
501
181
220
901

554
214
138
905

541
209
135
884

527
203
131
862

536
171
122
829

1.024
944
193
256
2.067
4.484
0
728
728

2.004
517
197
1.320
1.998
6.035
1.509
604
2.113

1.957
504
192
1.289
1.951
5.894
1.473
589
2.062

1.908
492
188
1.256
1.902
5.746
1.436
575
2.011

39.470
10.173
3.881
25.991
39.345
118.860
5.194
289
5.483

308.451 301.758 294.644 287.281 360.955

Vir: Lesotho Tourism Development Corporation, 2006.

Graf 13: Število turistov v Lesotu od leta 1999 do 2003.
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Vir : Lesotho Tourism Development Corporation, 2006.
Število turistov je od leta 1999 do 2002 upadalo, in sicer iz 308.451 turistov na 287.281.
Leta 2003 pa je Lesoto obiskalo 360.955 turistov, kar je za okoli 74.000 turistov več kot
pa leto poprej.
Daleč največji delež v turizmu, skoraj 88 % vseh turistov, predstavljajo turisti iz
Južnoafriške republike. Prav zato je ta država, ki obdaja Lesoto, izvzeta iz afriškega
kontinenta kot celote in je predstavljena posebej. Poleg tega dejstva je pri turistih iz
Južnoafriške republike potrebno omeniti tudi zelo opazen negativni trend v številu
turistov od leta 1999 do 2003. Tako je v letu 2003 Lesoto obiskalo kar preko 70.000 manj
južnoafriških turistov kot v letu 1999. Ostale afriške države ne predstavljajo
pomembnega deleža turizma v Lesotu. Število turistov iz ostalih afriških držav se sicer
povečuje, vendar ne izrazito, tako da tudi v zadnjih letih iz teh držav ne prihaja kakšno
večje število turistov. Izmed teh držav velja omeniti le Bocvano, Svazi in Zimbabve, saj
je v letu 2003 le iz teh držav Lesoto obiskalo preko 1.000 turistov. Podobna ugotovitev
velja tudi za Ameriko, saj v nobenem letu iz obeh ameriških kontinentov Lesoto ni
obiskalo niti 1.000 turistov. Še manj turistov prihaja iz Avstralije, pri čemer je tudi pri
Avstraliji zanimivo, da število turistov v vseh letih upada, najbolj izrazito pa še v letu
2003. Obratno velja za Azijo, iz katere je v preteklih letih prihajalo okoli 1.500 turistov, v
letu 2003 pa preko 5.000. Ne glede na ta izrazit poskok je število azijskih turistov še
vedno izrazito nizko. Najbolj občutno pa v obravnavanih letih narašča število evropskih
turistov. Še v letih 1999-2002 je Lesoto obiskalo le okoli 5.000 evropskih turistov, v letu
2003 pa kar okoli 120.000. Pri tem velja na prvem mestu omeniti Veliko Britanijo, saj je
v letu 2003 Lesoto obiskalo skoraj 40.000 Britancev, v letih pred tem pa le okrog 2.000.
Podoben skok je opaziti tudi pri nemških turistih (v letu 2003 že preko 25.000), nekoliko
manj pri irskih (preko 10.000 Ircev v letu 2003, poprej manj kot 1.000 letno) in švedskih
(skoraj 4.000 v letu 2003, prej pa manj kot 200). Tudi iz ostalih evropskih držav je v letu
2003 Lesoto obiskalo skoraj 40.000 turistov, poprej pa le okoli 5.000. Ravno tako
skokovitemu porastu števila turistov iz Evrope se Lesoto lahko zahvali, da se je v tem
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letu 2003 zaustavil trend upadanja števila turistov, ki ga je povzročalo upadanje števila
gostov iz Južnoafriške republike ter da je število turistov v tem letu celo občutno preseglo
število le-teh v letu 1999.
Graf 14: Delež turistov po kontinentih v obdobju 1999-2003.
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Vir: Lesotho Tourism Development Corporation, 2006.
Tabela 14: Število turistov v Lesotu po mesecih od leta 1999 do 2003.
MESEC
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Skupaj

1999
2000
2001
2002
2003
34.096 33.356 32.570 31.756 33.509
27.882 27.277 26.634 25.968 33.851
27.490 26.894 26.260 25.603 27.112
28.137 27.527 26.878 26.206 27.537
18.723 18.317 17.885 17.438 21.956
20.584 20.137 19.662 19.171 23.796
22.060 21.581 21.072 20.546 27.151
17.418 17.040 16.639 16.223 27.817
13.421 13.130 12.820 12.500 28.526
16.830 16.465 16.077 15.675 37.054
28.289 27.676 27.023 26.348 31.988
53.521 52.359 51.125 49.847 40.658
308.451 301.758 294.644 287.281 360.955

Vir: Lesotho Tourism Development Corporation, 2006.
Graf 15: Število turistov v Lesotu od leta 1999 do 2003 po posameznih mesecih.
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Vir: Lesotho Tourism Development Corporation, 2006.
Največ turistov je obiskalo Lesoto meseca decembra. V letu 1999 jih je bilo 53.521, nato
pa se je število zmanjševalo do 40.658 turistov v letu 2003. Po številu turistov so nato
sledili januar, februar, marec, april in november. Najmanj turistov pa je bilo v obdobju od
maja do oktobra (razen v letu 2003, ko je bilo v oktobru skoraj toliko turistov kot v
decembru), ko je na južni poluti hladno obdobje. Najmanj turistov je obiskalo Lesoto v
mesecu septembru, in sicer povprečno za vsa leta za kar okoli 33.000 turistov manj kot
meseca decembra.
3.5.2. Turistične znamenitosti države
 Maletsunyane
To je 192 metrov visok slap v srednjem delu Lesota, na istoimenski reki, desnem pritoku
Oranja. Imenuje se tudi Lebihanov slap (Natek, 1999, str. 430).
 Sehlabathebe
Sehlabathebe je narodni park, velik 65 km2, v nedotaknjenem gorskem svetu vzhodnega
dela države (Natek, 1999, str. 430).

3.6. Madagaskar
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Slika 13: Zemljevid Madagaskarja.

Vir: Travel.over.net., 2006.
Največja privlačnost Madagaskarja so svojevrsten živalski in rastlinski svet, plaže in
svojstvena kultura (Natek, 1999, str. 438). Malgaška kultura, ki je na afriški celini
enkratna mešanica indonezijskih, afriških, arabskih in evropskih prvin, je živa priča
nenavadne zgodovine (Dežele in Ljudje, 1995, str. 112).
Vrsto let že izvajajo različne projekte za razvoj turizma: Identifikacija potreb za tehnično
pomoč na področju turizma (1981), Razvojno načrtovanje turizma (1982), Študija
gospodarske verodostojnosti turizma (1987), Tečaj za seznanjanje z novostmi v turizmu
za osebje, zaposleno v tej dejavnosti (1988-1989), Vrednotenje današnjega in prihodnjega
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razvoja turizma (1989), Planiranje na območjih turistične dejavnosti (1994), Podeželski
ekoturizem (1997), Turistična statistika (2000) (Technical Cooperation, 2006).
3.6.1. Turistični promet
Tabela 15: Število turistov in dohodki iz Turizma na Madagaskarju v letih 1988, 1989 in
1990.
LETO
1988
1989
1990

ŠTEVILO TURISTOV
35.405
38.954
52.923

DOHODKI IZ TURIZMA (dolarji)
18.000.000
28.000.000
37.000.000

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 515.
Graf 16: Število turistov na Madagaskarju v letih 1988, 1989 in 1990.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 515.
Januarja leta 1989 je vlada predstavila turistični investicijski program, ki naj bi dosegel
100.000 turistov letno do leta 1995. Temeljil je na nenavadni pestrosti divjine
Madagaskarja. V glavnem mestu so zgradili luksuzni hotel z 200 sobami. V enem letu
(1988-1989) je število turistov naraslo od okoli 35.400 do 39.000 turistov letno. Leta
1990 je bilo na otoku 4.208 hotelskih sob, turistov pa že 52.923 (Africa south of the
Sahara 1994, 1994, str. 515). Vendar pa je naslednje leto (1991) število turistov upadlo za
34 %. Madagaskar je takrat obiskalo 34.891 turistov (Africa south of the Sahara 1994,
1994, str. 526).
Leta 1994 je Madagaskar obiskalo 103.000 turistov, leta 1995 pa 115.000. V teh dveh
letih jih je največ prišlo iz Evrope, in sicer v povprečju 54.000 turistov, iz Afrike 7.000,
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iz obeh Amerik 5.000, iz Vzhodne Azije in Pacifika pa le 3.000 turistov letno. Na otok
pride večina turistov z letalom, počitnice pa so glavni namen obiska Madagskarja. V
državi je bilo na voljo leta 1994 in 1995 v povprečju vsako leto okoli 3.000 sob in skoraj
7.000 postelj. Dohodki iz turizma so znašali v povprečju 52 milijonov dolarjev
(Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 113).
V turizem so začeli načrtno vlagati šele leta 1989, tako da je še slabo razvit (v letu 1999
je okoli 83.000 tujih turistov obiskalo Madagaskar) (Natek, 1999, str. 438). Pomanjkanje
hotelov in zelo malo cest, ki so v deževnem obdobju neprevozne, zato privablja le redke
turiste (Dežele in Ljudje, 1995, str. 114).
3.6.2. Turistične znamenitosti države
 Andasibe-Mantadia
To je narodni park ob glavni cesti Toamasina-Antananarivo, velik 128 km2. V gričevnati
pokrajini z degradiranim gozdom in več jezeri je bogat živalski svet (lemurji, priči idr.)
(Natek, 1999, str. 438).
 Ankarana
Ankarana je naravni rezervat na severu otoka, severno od mesta Ambilobe, velik 182
km2. Tu vlada zelo razčlenjen kraški svet z obsežnimi škrapljišči, z gozdom, poraščenimi
ozkimi dolinami in s kraškimi jamami (mdr. 10 kilometrov dolga jama Andrafiabe) ter
bogat rastlinski in živalski svet (Natek, 1999, str. 438).
 Antananarivo
Antananarivo je glavno mesto ter gospodarsko in kulturno središče na osrednjem višavju
(1.305 metrov nadmorske višine). Za turiste so zanimivi slikoviti zgornji del mesta z
ozkimi stopnišči in zavitimi ulicami, velika tržnica Zoma, umetnostni in arheološki
muzej, botanični vrt in zoološki vrt z Muzejem malgaške akademije. Vredna ogleda je
bila tudi nekdanja trdnjava Rova iz 17. stoletja z več lesenimi in zidanimi stavbami, ki je
v celoti pogorela leta 1995 (Natek, 1999, str. 438). V nezaslišanem nasprotju s tropskim
sanjskim svetom turistov na otokih Sainte Marie ob vzhodni in Nosy Be ob
severozahodni obali Madagaskarja je življenje na obubožanem podeželju in v obročih
slumov okrog prestolnice Antananarivo, kjer živijo v bednih bivališčih na mestnih
robovih begunci z dežele. Na otok prihaja vsako leto več turistov zaradi prijetnega
podnebja, slikovitih mest in odličnih plaž (Dežele in Ljudje, 1995, str. 114-115).
 Montagne d’Ambre
To je narodni park v istoimenskem hribovju na severnem delu otoka, velik 182 km 2. V
parku je vulkansko hribovje, poraščeno s tropskim deževnim gozdom, več kraterskih
jezer in slapov ter bogat rastlinski in živalski svet (Natek, 1999, str. 438).

3.7. Malavi
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Slika 14: Zemljevid Malavija.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.7.1. Turistični promet
Turistične brošure razglašajo Malavi za toplo srce Afrike. Pokrajina je čudovita in
Malavijci se zdijo eni izmed najbolj prijaznih ljudi na svetu. Za večino turistov je
največja atrakcija jezero Malavi, ki je razpotegnjeno okoli 500 kilometrov ob vzhodni
meji. Na zahodni obali je vse več hotelov in kampov, potapljanje je vse bolj cenjeno.
Malavi ima nekaj narodnih parkov in rezervatov ter nekaj zelo prijetnih poti za pešačenje
in izlete (Southern Africa, 2000, str. 201). Turistični potencial države Malavi so obsežna
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območja divjih živali, plaže ob jezeru Malavi, odlični razgledi ter prijetna klima (Africa
south of the Sahara 1994, 1994, str. 541).
Turizem se je v Malaviju razvijal po nekoliko drugačni poti. Država nima ogromnih
narodnih parkov in rezervatov, ki bi privabljali številne turiste. Namesto tega pa je jezero
Malawi postalo zadnji postanek za tako imenovane popotnike z nahrbtnikom, ki potujejo
od vzhodne do Južne Afrike (Briggs, 1996, str. 11 -12). Jezero je del kotline reke
Zambezi (Wellington, 1955, str. 7). Država je bila v času apartheida edina država severno
od reke Zambezi, ki je ohranjala stike z jugom, zato so še vedno močno odvisni od
turizma Južnoafriške republike. Število turistov je zelo neenakomerno razporejeno. Ob
jezeru se zbira na stotine turistov, drugod po državi pa ni sledi turistov, čeprav ima
Malavi poleg jezera še mnogo drugih atrakcij, kot so gore, gozd in parki (Briggs, 1996,
str. 11-12).
Tabela 16: Število turistov v Malaviju v letih 1988, 1989 in 1990.
LETO
1988
1989
1990

ŠTEVILO TURISTOV
99.424
117.069
129.912

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 541.
Graf 17: Število turistov v Malaviju v letih 1988, 1989 in 1990.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 541.
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Število turistov iz leta v leto narašča. Leta 1988 je Malavi obiskalo 99.424 turistov, leto
kasneje 117.069, leta 1990 pa že 129.912 turistov (Africa south of the Sahara 1994, 1994,
str. 541).
Tabela 17: Število turistov v Malaviju v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
163.000
192.000
194.000
206.000
178.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 114
Graf 18: Število turistov v Malaviju v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 114.
V obdobju 1994-1998 je Malavi obiskalo več turistov kot v prejšnjem preučevanem
obdobju, in sicer povprečno okoli 186.000 letno. Število turistov je od leta 1994 do 1997
naraščalo (od 163.000 do 206.000 turistov), leta 1998 pa jih je bilo 28.000 manj (178.000
turistov). Največ turistov je prišlo iz Afrike (vsako leto povprečno 227.000), iz Evrope
jih je bilo povprečno 28.000, iz obeh Amerik pa le okoli 5.000. Večina turistov se je v
Malavi odpravila po cesti (povprečno 84.000), nato z letalom (povprečno 49.000), z
železnico pa bolj malo turistov (povprečno 4.000). V tem obdobju je bilo na voljo
povprečno 1.665 sob, dohodki iz turizma pa so znašali povprečno 10 milijonov dolarjev
letno (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 114).
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V zadnjem desetletju se je število turistov v primerjavi s prejšnjim desetletjem močno
povečalo, v letu 1999 je Malavi obiskalo okoli 230.000 turistov (Natek, 1999, str. 440).
3.7.2. Turistične znamenitosti države
 Blantyre
Blantyre je največje mesto in gospodarsko središče, ustanovljeno leta 1876 kot
misijonska postaja. V mestu sta vredna ogleda misijonska cerkev svetega Mihaela in vseh
angelov (1888 – 91) in Narodni muzej (Natek, 1999, str. 440).
 Lake Malawi
To je narodni park, velik 94 km2, na južnem koncu Malavijskega jezera. Obsega otok
Domwe, večji del polotoka Nankumba in okoliško jezero z bogatim ribjim svetom.
Prevladuje gričevnata pokrajina, pokrita s savanskim gozdom. Je del svetovne Unescove
dediščine (Natek, 1999, str. 440).
 Zomba
Zomba je mesto na jugu države, katero je bilo glavno mesto protektorata Njasaland in
Malavija do leta 1975, zdaj pa je samo sedež parlamenta. Za turiste so zanimive številne
stavbe iz kolonialnega obdobja, mdr. Guvernerjeva palača, misijonska cerkev, golfklub
(1923) in botanični vrt (Natek, 1999, str. 440).
 Plato Zomba
Plato je razdeljen na dva dela. Na južnem delu vodi pot do vrha, kjer je hotel, kamp in
nekaj prostorov za piknik. Na platoju so potoki, slapovi in jezera, kjer je dovoljeno
ribarjenje (Southern Africa, 2000, str. 274).
 Liwonde
Liwonde je nacionalni park, v katerem si turisti lahko ogledajo mnogo vrst divjih živali,
še posebno pa slone, povodne konje in veliko število ptičev (Southern Africa, 2000, str.
201).
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3.8. Mavricius
Slika 15: Zemljevid Mavricuisa.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.8.1. Turistični promet
Otok leži okoli 1.600 kilometrov vzhodno od Madagaskarja. Zanj so značilne neskončne
plantaže sladkornega trsa, mešanica različnih kultur in čudovite lagune v Indijskem
oceanu. Večina turistov se nastani v luksuznih hotelih ob plaži ter opravi le nekaj
ogledov, večinoma pa se odpravijo nakupovat. Vendar je poskrbljeno tudi za tiste z manj
denarja, kateri se lahko nastanijo v apartmajih po zmernih cenah povsod na otoku (Singh,
1998, str. 52).
Med afriškimi otoki velja Mavricius za turistični raj, ki potrjuje vse klišeje o tropsko
idealiziranih obrežjih iz slikanic s palmami, zibajočimi se v mehki topli sapici pred
modrino Indijskega oceana. Ta podoba pa bolj malo ustreza resnici; tako imenovani
mavricijski orkani med deževnim obdobjem v prvi polovici leta lahko postanejo zelo
neprijetni in povzročajo na otoku vedno znova precejšnjo škodo. Otok ima številne skrite
čare in kar lahko moti turista, so predvsem še danes nezaceljene rane kolonialnega
izkoriščanja. Otok je v zadnjih letih doživel za Afriko izjemen gospodarski napredek, ne
samo zaradi politike in v izvoz naravnane industrializacije, ampak tudi zaradi razvoja
turizma. Mavricijski ribiči nalovijo ogromno raznovrstnih školjk, ki jih največ prodajo
dopustnikom (Dežele in Ljudje, 1995, str. 118-119). Turisti obiščejo Mavricius zaradi
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plaž, pokrajine, ugodne klime in mešanice različnih kultur (Africa south of the Sahara
1994, 1994, str. 593).
Zaradi slikovite pokrajine, dolgih plaž in ugodnega podnebja je Mavricius privlačen zlasti
za obiskovalce iz Evrope. Najpomembnejša turistična središča so na severu (Grand Baie,
Trou aux Biches) in na vzhodni obali (Ile aux Cerfs, Belle Mare) (Natek, 1999, str. 448).
Tabela 18: Število turistov na Mavriciusu leta 1990, 1991 in leta 1992.
LETO
1990
1991
1992

ŠTEVILO TURISTOV
291.550
300.670
330.880

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 593.
Graf 19: Število turistov na Mavriciusu v letih 1990, 1991 in 1992.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 593.
Turizem je tretji najpomembnejši vir zaslužka, takoj za sladkorjem in tekstilno industrijo.
Število turistov je v obdobju 1970-1989 naraslo od 27.650 turistov do 263.400 turistov
letno. V primerjavi z letom 1988 (245.000 turistov) se je leta 1989 število povečalo za
17,8 %. Leta 1990 je Mavricius obiskalo že 291.550 turistov, leto kasneje se je število
povečalo na 300.670, leta 1992 pa so gostili že 330.880 turistov. Največ jih je bilo iz
Reuniona (24,9 %), Francije (20,6 %) in Južnoafriške republike (13 %), pomemben delež
pa so prispevali turisti tudi iz Nemčije, Velike Britanije in Italije. Leta 1990 je bilo na
otoku 4.603 hotelskih sob. Gradnja turističnih letovišč je povzročila veliko okoljske
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škode, zato je vlada ustavila gradnjo hotelov že leta 1990. V turističnih dejavnostih je
zaposlenih okoli 10.000 ljudi (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 581).
Tabela 19: Število turistov na Mavriciusu v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
416.000
437.000
509.000
558.000
579.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 121.
Graf 20: Število turistov na Mavriciusu v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 121.
V obdobju 1994-1998 se je število turistov še povečevalo, povprečno je otok obiskalo
500.000 turistov na leto. Največ jih je bilo leta 1997, in sicer 558.000 (Compendium of
Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 121). Po drugih virih pa naj bi tega leta otok
obiskalo 536.000 turistov, torej 22.000 turistov manj kot navaja zgornji vir (The Tourism
Council of Zambia, 2006). Največ turistov je v obdobju 1994-1998 prišlo iz Evrope
(povprečno 286.000 na leto) in Afrike (povprečno 154.000 letno), iz Vzhodne Azije in
Pacifika (21.000), Južne Azije (12.000) in obeh Amerik (5.000) pa je prišlo manj turistov.
Večina jih je prišla z letalom, in sicer povprečno 472.000 letno, po morju pa je priplulo
povprečno 8.000 turistov letno. Na otoku je bilo na voljo povprečno 6.521 sob in 13.500
postelj. Dohodki iz turizma so vsako leto znašali povprečno 445 milijonov dolarjev
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(Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 121), po drugih virih pa 504
milijonov, izdatki turista pa 940 dolarjev dnevno (The Tourism Council of Zambia,
2006).
3.8.2. Turistične znamenitosti države
 Chamarel
Chamarel je 100 metrov visok slap na reki Denis na jugozahodni strani otoka, blizu
istoimenske vasi (Natek, 1999, str. 448). Je najvišji slap na otoku (Singh, 1998, str. 152).
 Grand Bassin
To je kratersko jezero v osrednjem delu otoka, sveti kraj za mavricijske hindujce (Natek,
1999, str. 448).
 Port Louis
Port Louis je glavno mesto in pristanišče na severozahodni obali (Natek, 1999, str. 448).
V mestu živi okoli 150.000 prebivalcev. Mesto podnevi zelo oživi, ponoči pa je mirno in
tiho (Mauritius, Reunion & Seyshelles, 1998, str. 100). Turisti si lahko ogledajo
Katedralo svetega Ludvika (1932), mošejo Jumah (1850), trdnjavo Fort Adelaide nad
mestom (1838) ter Naravoslovni muzej (Natek, 1999, str. 448).
 Rodrigues
Rodrigues je hribovit vulkanski otok 560 kilometrov vzhodno od Mauritiusa (104 km2).
Je pristanišče in upravno središče Port Mathurin. Zanimive so kraške jame na
jugozahodnem delu otoka (Caverne, Patate) (Natek, 1999, str. 448).
 Black River Gorges National Park (Nacionalni park v soteski Črne reke)
Park se razprostrira na sredini otoka. Tu se turisti lahko sprehajajo po edini gorski poti na
otoku, obiščejo kratersko jezero Grand Bassin ali pa si ogledajo spektakularne slapove. V
parku živijo opice, medvedi in divji prašiči (Singh, 1998, str. 137 - 138).
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3.9. Mozambik
Slika 16: Zemljevid Mozambika.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.9.1. Turistični promet
V Mozambiku se je pred nekaj več kot desetimi leti končala 17-letna državljanska vojna.
Vendar se je kljub vojni turizem opomogel, čeprav je Mozambik najmanj razvita
turistična država v regiji (Southern Africa, 2000, str. 289). Pred več kot dvajsetimi leti pa
je Mozambik obiskalo več turistov kot Južnoafriško republiko in Zimbabve skupaj
(Briggs, 1997, str. 7). Največja atrakcija so lepe plaže in očarljiva kultura, umetnost in
glasbena tradicija. Zaradi prostranosti in še vedno razvijajoče prometne infrastrukture je
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potovanje po Mozambiku zelo težko in naporno. Na severu potovanje zahteva veliko časa
in volje (Southern Africa, 2000, str. 289).
Tabela 20: Število turistov v Mozambiku v letih 1972, 1974 in 1981.
LETO
1972
1974
1981

ŠTEVILO TURISTOV
292.000
69.000
1.000

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 605.
Graf 21: Število turistov v Mozambiku v letih 1972, 1974 in 1981.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 605.
Turizem je bil v Mozambiku visoko donosna dejavnost. Leta 1972 je bilo v tej državi 282
hotelov, motelov in penzionov z vsem skupaj 5.195 sobami in 292.000 obiskovalci
(Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 605). Turizem je bil dobro razvit predvsem
na južnem delu obale (plaže v okolici Maputa) in v lovskih rezervatih v notranjosti
(Natek, 1999, str. 453). Leta 1978 so vse turistične agencije prenehale delovati, nato pa je
leta 1984 Frelimo sprejel delegacijo iz Južnoafriške republike, s katero so potekali
pogovori o ponovnem razvoju turizma. Še istega leta je Mozambik skupaj z Južnoafriško
republiko osnoval turistično podjetje za razvoj turizma na otoku Inhaca. Poskušali so tudi
ponovno privabiti turiste iz Zimbabveja. Leta 1981 je državo obiskalo le še 1.000
turistov. Leta 1984 so ugotovili, da so bili upi z dejanskim sodelovanjem z Južnoafriško
republiko prenagljeni, saj so, razen obalnih otokov in soseščine Maputa, varnostni
problemi ovirali izboljšave v tem zelo nestanovitnem sektorju. V osemdesetih letih so
prenovili nekatere hotele (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 605). V 90 letih
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poskušajo turizem spet razviti, predvsem za potrebe turistov iz Južnoafriške republike
(Natek, 1999, str. 453). Po spletnih straneh in drugi literaturi ni mogoče najti podatkov o
številu turistov za zadnji dve desetletji (od leta 1981 naprej), saj zaradi nerazvitosti
države takšnih statistik verjetno sploh ne delajo.
3.9.2. Turistične znamenitosti države
 Bazaruto
Bazaruto je narodni park na istoimenskem otočju, južno od Beire, velik 150 km2. Obsega
štiri manjše otoke s palmami in belimi plažami ter okoliško morje z bogatim živalskim
svetom (Natek, 1999, str. 453).
 Gorongosa
To je narodni park v srednjem delu države, severozahodno od Beire, velik 3.777 km2.
Prevladuje slikovita savanska pokrajina z bogatim živalskim svetom (veliki sesalci). Park
je bil zelo prizadet v državljanski vojni in je zdaj delno obnovljen (Natek, 1999, str. 453).
 Maputo
Maputo je glavno mesto, največje pristanišče in gospodarsko središče. Ob starem
pristanišču je zanimiva portugalska trdnjava in stari del mesta s stavbami iz kolonialnega
obdobja. Turisti pa si lahko ogledajo še Narodni muzej umetnosti, Naravoslovni muzej in
botanični vrt (Natek, 1999, str. 453).
 Mozambik
Mozambik je okoli 3 kilometre dolg otok pred severno obalo. Od 10. stoletja je
pomembna naselbina arabskih trgovcev, do leta 1907 pa je bil glavno mesto portugalske
kolonije. Za turiste so zanimive številne stavbe iz kolonialnega obdobja, mdr.
guvernerjeva rezidenca (muzej) s kapelo, muzej cerkvene umetnosti v nekdanji bolnišnici
in trdnjava svetega Sebastijana. Je del svetovne dediščine Unesca (Natek, 1999, str. 453).
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3.10. Namibija
Slika 17: Zemljevid Namibije.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.10.1. Turistični promet
Namibija je država z zelo bogatimi naravnimi bogastvi ter država s podedovano
infrastrukturo evropskih priseljencev na eni strani in država z nacionalno kulturo
njihovega porekla na drugi strani (Southern Africa, 2000, str. 351).
Turizem igra zelo pomembno vlogo v gospodarstvu. Glavna turistična atrakcija Namibije
so nacionalni parki in rezervati (The Tourism Council of Zambia, 2006). Po
osamosvojitvi postaja turizem vse pomembnejši, s poudarkom na tako imenovanem
ekoturizmu (Natek, 1999, str. 456).
Predsedniški gospodarskosvetovalni odbor v Namibiji pravi, da je statistika o številu
turistov v njihovi državi zelo netočna. Statistične podatke o turizmu pripravljata turistična
industrija in vlada, ki pa sta si velikokrat v nasprotju. Prvi obtožujejo vlado, da definira
preveč širok pojem, kdo je turist. Ministrstvo za okolje in turizem se zaveda, da podatki,
pridobljeni na mejnih prehodih in na drugih točkah, kjer ljudje prihajajo v državo, ne
predstavljajo resnične podobe o številu turistov. Prav tako pa so zaskrbljeni nad
nekontroliranim razvojem turistične industrije in so mnenja, da bi se moral turizem začeti
razvijati na podeželju. Minister za kmetijstvo opozarja na slabo ponudbo v odmaknjenih
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območjih, še posebej v turističnih objektih, ki so last države, kjer je ponudba pod
standardom. Meni, da bi morali izboljšati in nadgraditi turistične kapacitete, ki jih
upravlja vlada, ter jih tako narediti bolj atraktivne za turiste, s tem pa bi vzpodbudili tudi
privatni sektor, da stori enako. Opozarja tudi na dejstvo, da nekatere namibijske turistične
agencije, ki hranijo vse svoje prihodke v tujini, državo s tem prikrajšajo za pomembne
devizne prilive. Po njegovem mnenju bi morala centralna banka uveljaviti ukrepe za
preprečevanje prakse, po kateri turisti plačujejo turističnim agencijam na njihove račune
v tujini, še zlasti, ker takšna praksa ni značilna samo za turistični sektor. Na drugi strani
pa Zveza namibijskih turističnih združenj (Fenata) odgovarja, da tovrstna praksa vendarle
ni tako močno razširjena, kot trdi minister za kmetijstvo. Poudarjajo, da ni logično, da bi
turisti plačevali, turistična podjetja pa zadrževala vsa sredstva na tujih računih, saj morajo
veliko svojih stroškov kriti tudi v Namibiji. Komite za turizem zagovarja vzpostavitev
sistema samoreguliranja turistične panoge pod nadzorstvom namibijskega sveta za
turizem, saj bi se s tem izognili nepotrebnemu upravnemu reguliranju turizma. Izraža tudi
skrb nad naraščajočim kriminalom, saj Namibija za turiste ni več varna destinacija.
Zaskrbljeni so tudi nad previsokimi cenami nastanitvenih objektov in prevelikim
razraščanjem turističnih zmogljivosti, ki so pod ustreznim standardom, kar odvrača
turiste, namesto da bi jih pritegnilo (Tabby, 1999).
Leta 1991 je državo obiskalo 282.000 turistov, večina jih je bilo iz Južnoafriške
republike. Z raznimi študijami so predvidevali, da lahko število turistov do leta 1997
naraste do 635.000 (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 624).
Od leta 1994 do leta 1998 je število turistov naraščalo, in sicer od 326.000 do kar
560.000 turistov letno. Leta 1997 je po podatkih tega vira Namibijo obiskalo 502.000
turistov (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 128), po navedbah
drugega vira pa 410.000 turistov (The Tourism Council of Zambia, 2006). Največ jih je v
obdobju 1994-1998 prišlo iz Afrike, in sicer povprečno 388.000 letno, iz Evrope jih je
prišlo 102.000, iz obeh Amerik pa je obiskalo Namibijo povprečno 9.000 turistov letno.
Večina turistov se je pripeljala z letalom. V preučevanem obdobju je bilo na voljo
povprečno 2.705 sob in 5.630 postelj. Dohodki iz turizma so znašali povprečno 283
milijonov dolarjev letno (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 128),
po drugih podatkih pa 210 milijonov ameriških dolarjev, izdatki na turista na dan pa 512
ameriških dolarjev (The Tourism Council of Zambia, 2006).
Tabela 21: Število turistov, ki so vsaj enkrat prenočili v Namibiji v obdobju 1994-98.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
326.000
399.000
461.000
502.000
560.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 128.
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Graf 22: Število turistov, ki so vsaj enkrat prenočili v Namibiji v obdobju 1994-98.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 128.
V letu 2002 je Namibijo obiskalo 747.201 turistov. Vendar to število ne predstavlja
realnega stanja, saj ministrstvo za okolje in turizem imenuje turista tudi tistega, ki obišče
svoje sorodnike in tudi prebivalce Južnoafriške republike, ki med ribolovno sezono
potujejo do obale s svojimi prevoznimi sredstvi, ulovijo toliko rib, kolikor morejo in se
nato vrnejo domov, ne da bi zapravili kaj denarja v Namibiji, saj prinesejo s seboj hrano
in šotore. Statistika za to leto kaže, da je 56,8 % vseh, ki so obiskali Namibijo, prišlo na
počitnice, kar je več kot 400.000 turistov. Med njimi je 83 % evropskih turistov.
Vprašljiva je tudi verodostojnost podatkov o številu turistov, namreč ena oseba je lahko
šteta na več mestih. To kaže naslednji primer: nekdo pride z letalom v Namibijo, nato se
poda na izlet v Bocvano, se vrne v Namibijo, obišče Viktorijine slapove v Zimbabveju in
se nato vrne v Namibijo, od koder se vrne domov. Ta oseba vstopi v državo trikrat in je
trikrat šteta kot turist. Različne so tudi definicije turista. Ena izmed njih pravi, da je turist
obiskovalec Namibije, ki prenoči v hotelu ali drugih turističnih objektih in se udeleži
turističnih aktivnosti. Pod to definicijo niso šteti poslovneži, ki potujejo v Namibijo
zaradi službenih obveznosti, in obiskovalci iz Angole in Južnoafriške republike, ki
obiščejo svoje sorodnike v Namibiji. Spet druga definicija pa pravi, da je turist vsakdo, ki
prenoči v državi vsaj eno noč, a ne ostane za več kot dvanajst mesecev (The Namibia
Economist 2001-2004, 2006).
3.10.2. Turistične znamenitosti
 Puščava Namib
Hladna in sušna puščava Namib leži med Atlantikom in Jugozahodnoafriškim višavjem,
ki se z mogočno geološko stopnjo, Veliko robno stopnjo, strmo spušča k obali. Razteza
se vzdolž obale Namibije in je zaradi skrajno majhne količine in nerednosti padavin eno
najbolj sušnih območij na svetu. V jeziku tamkajšnjih ljudi pomeni namib praznino. Na
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južnem delu se dviga nekaj največjih peščenih sipin na svetu. Potekajo v smeri od severa
proti jugu, dolge so 32 in več kilometrov, visoke pa tudi po 300 metrov. Benguelski
morski tok, ki teče od Rta dobrega upanja proti severozahodu do ekvatorja, prinaša ob
namibijsko obalo hladno vodo. Zaradi tega toka ima Namib nenavadno podnebje in
ekosistem. V puščavi ni pravih padavin, vendar doseže vlažnost nad puščavo točko
zasičenosti. Megla in rosa omogočata življenje vrsti ustrezno prilagojenih rastlin in živali.
Zato, ker ni dežja, ostaja večina rečnih korit suhih vse leto ali celo več let zapovrstjo.
Vendar je območje zelo zanimivo in po svoje zelo očarljivo. V novejšem času je enkratno
naravno okolje Namiba postalo bolj znano javnosti, zato prihaja tja vse več turistov
(Dežele in Ljudje, 1995, str. 144 -145).
Slika 18: Puščava Namib.

Vir: Sirc, 2003.
 Namib-Naukluft
To je naravni rezervat v puščavi Namib, med Swakopmundom in Lüderitzom, velik
49.768 kvadratnih kilometrov. Značilnosti rezervata so peščena puščava z zlatordečimi
sipinami, gruščnate puščave, slane kotanje in z globokimi kanjoni razčlenjen Veliki rob
(mdr. Kuiseb Canyon) ter slana kotanja Sossusvlei (Natek, 1999, str. 456).
 Etosha
Etosha je narodni park v severni Namibiji, velik 22.270 kvadratnih kilometrov. V
osrednjem delu je 4800 kvadratnih kilometrov velika slana kotanja (Etosha Pan) sredi
savanskih prostranstev (Natek, 1999, str. 456). V deževnem obdobju se v tej ravni udorini
nabere voda in tako postane napajališče številnih živalskih vrst: zeber, gnujev, slonov,
levov in drugih (Dežele in Ljudje, 1995, str. 142). V parku je 114 vrst sesalcev, 340
različnih ptičev, 16 vrst plazilcev, ena vrsta ribe ter nešteto vrst žuželk (Southern Africa,
2000, str. 391)
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 Swakopmund
Mesto je letovišče ob obali Atlantskega oceana s številnimi stavbami iz nemškega
kolonialnega obdobja, mdr. Hohenzollernova in Woermannova hiša, stara železniška
postaja in Swakopmundski muzej (Natek, 1999, str. 456).
 Windhoek
Windhoek je glavno mesto ter gospodarsko in kulturno središče države sredi višavja
(1278 metrov nadmorske višine). Za turiste so najbolj zanimive Stara trdnjava (18901892, zdaj muzej), neoromanska Kristusova cerkev (1907-1910), stavba parlamenta
(1912), telovadnica (1913), v kateri je leta 1976 zasedala tako imenovana Turnhallska
konferenca, Državni muzej in Narodna galerija (Natek, 1999, str. 456).
 Epupa
To je slikovit slap (visok 60 metrov) v globoki soteski na spodnjem toku reke Kunene
(Natek, 1999, str. 456).
 Hoba
Hoba je okoli 60 ton težak meteorit zahodno od Drootfonteina (Natek, 1999, str. 456).
 Khorixas
To je manjše mesto na severu države. Zahodno od njega je Okameneli gozd z okoli 250
milijonov let starimi okamenelimi drevesi (Natek, 1999, str. 456).
 Fish river canyon (Kanjon Ribje reke)
Ribja reka, ki se pridruži reki Oranje približno 70 kilometrov južno od kanjona, je na
tisoče let dolbla kanjon, ki je 160 kilometrov dolg, do 500 metrov globok ter 17
kilometrov širok (Southern Africa, 2000, str. 439). Kanjon nudi čudovite in spektakularne
razglede med pešačenjem ob kanjonu (Southern Africa, 2000, str. 351). V njem je ob
izviru vroče vode zdravilišče Ai-Ais (Natek, 1999, str. 456).
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3.11. Reunion
Slika 19: Zemljevid Reuniona.

Vir: Travel.over.net., 2006
3.11.1. Turistični promet
Ta očarljiv otok večkrat primerjajo s Havaji, saj je na otoku čudovita pokrajina, prijetna
klima, otok pa je tudi vulkansko aktiven. Otok je raj za pohodnike. Turisti, ki so
navdušeni nad pohodništvom v Nepalu in Novi Zelandiji, bodo ravno tako navdušeni nad
Reunionom, saj zagotavlja podobno kvalitetno pohodništvo, le z eksotičnim tropskim
pridihom. Reunion je v celoti francoski, to se pozna ne le po zunanjem videzu, ampak
tudi v kulturi oblačenja, govorjenja in prehranjevanja. Otok sicer ne velja za eno izmed
cenejših destinacij, vendar se lahko tudi z zmernimi denarnimi sredstvi obišče vse glavne
znamenitosti 2.510 km2 velikega otoka (Singh, 1998, str. 174).
Turizem na otoku Reunion se hitro razvija. Cilj razvoja turizma so večji denarni
prejemki, do katerih bi prišli zaradi vse večjih investicij v tem sektorju, kar pa naj bi
pripomoglo k zmanjševanju trgovskega primanjkljaja in k povečanju števila delovnih
mest (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 696).
Brez državnega denarja iz Pariza otok ne more preživeti. Ta denar se steka v edino
napredujočo dejavnost na otoku, v turizem in z njim povezano gradbeno industrijo.
Reunion ima eno najboljših cestnih omrežij na širšem afriškem območju in udobje
francosko urejenih hotelov, h katerim sodi tudi hrana. Vendar čaka turista tudi srečanje z
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lakoto, plemensko in državljansko vojno, človeško bedo in političnimi boleznimi celine.
Po drugi strani pa spet ni v Afriki, temveč na sanjskem turističnem otoku, kjer se na trgih
otoškega glavnega mesta Sant-Denisa zbirajo v slogu francoske savoir-vivre (olike) črnci,
mešanci in belci. Pravo lepoto Reuniona pa turist odkrije na visokodvigajočih se slepih
cestah v ognjeniškem gorskem svetu otoka, ki se s Piton de Neigesom dviga 3.069
metrov visoko. Tokovi staljene lave iz ognjenika naredijo globok vtis na turiste. Pomen
turizma narašča. V zadnjih letih so zgradili številne hotele in ceste (Dežele in ljudje,
1995, str. 120-121).
Turizem je postal pomemben šele v 90 letih. Turiste privlačijo zlasti slikovita vulkanska
pokrajina, plaže in prijetno podnebje (Natek, 1999, str. 501).
Leta 1989 je bilo na otoku 29 hotelov z vsem skupaj 1.256 sobami. Tega leta je bilo
število turistov večje za 19 % od prejšnjega leta, leta 1990 pa za 10,2 %. Leta 1991 je
186.000 turistov obiskalo Reunion, kar pa je za 7,1 % manj kot leta 1990. Največ jih je
bilo iz Francije (129.700 turistov), Mauritiusa (29.500 turistov) in Madagaskarja (7.700
turistov) (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 696).
Od leta 1994 do leta 1998 se je število turistov povečevalo, in sicer od 263.000 do
391.000 turistov letno. Otok je obiskalo vsako leto povprečno 32.000 turistov več. Največ
turistov je prišlo iz Evrope (povprečno 290.000 vsako leto) in Afrike (povprečno 41.000),
povprečno 1.000 turistov pa je vsako leto prišlo iz obeh Amerik, Vzhodne Azije in
Pacifika ter iz Južne Azije. Vsi turisti so se na otok pripeljali z letalom. V obdobju 19941998 je bilo na voljo povprečno 1.890 sob in 3781 postelj. Dohodki iz turizma so vsako
leto znašali povprečno 268 milijonov dolarjev (Compendium of Tourism Statistics 19941998, 2000, str. 152).
Tabela 22: Število turistov, ki so vsaj eno noč prenočili na Reuniunu
v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
263.000
304.000
347.000
370.000
391.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 152.
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Graf 23: Število turistov, ki so vsaj eno noč prenočili na Reunionu
v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 152.
Natek v knjigi Države sveta 2000 navaja, da je leta 1999 otok obiskalo 347.000 tujih
turistov (večinoma iz Francije), kar je za 44.000 turistov manj kot leto poprej (Natek,
1999, str. 501).
3.11.2. Turistične znamenitosti države
 Saint-Denis
Glavno mesto na severni obali otoka je poznano zaradi slikovite kreolske arhitekture. V
njem so vredni ogleda mestna hiša, katedrala (1829 – 32), Muzej Leon Dierx v nekdanji
škofijski palači (1845), Naravoslovni muzej in okrog njega park iz 19. stoletja (Natek,
1999, str. 501). Mesto je mnogim znano kot Pariz v Indijskem oceanu (Singh, 1998, str.
214).
 Piton de la Fournaise
To je 2.510 metrov visok delujoči ognjenik na jugovzhodnem delu otoka z dvema
vršnima kraterjema in številnimi parazitskimi kraterji, iz katerih so se izlili slikoviti lavni
tokovi (Natek, 1999, str. 501). Ko je leta 1977 ognjenik izbruhnil, je lava tekla do cerkve
Notre Dame de la Lava (4,5 kilometre južno od mesta Piton), se pred cerkvijo razcepila
na dva toka in jo obšla, nato pa se znova združila v en tok (Singh, 1998, str. 230).
 Cilaos
Cilaos je termalno zdravilišče v istoimenski kotanji (okoli 100 km 2) na južni strani gore
Piton des Neiges ob izvirih tople vode (30-39 °C) (Natek, 1999, str. 501). Zdravilišče ima
velik bazen, savno, telovadnico in možnosti za nastanitev (Singh, 1998, str. 254).
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3.12. Svazi
Slika 20: Zemljevid Svazija.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.12.1. Turistični promet
Svazi je ena redkih monarhij in najmanjša država v južni polovici Afrike. Vredno je
obiskati vrhove gora in si ogledati umetnosti ročnih del tamkajšnjih prebivalcev. Ogled
Svazija je prijeten postanek potovanja med Mozambikom in Južnoafriško republiko
(Southern Africa, 2000, str. 637). Najpomembnejša sta hotelsko-igralniška kompleksa v
dolini Ezulwini pri Mbabaneju in v Piggs Peaku (Natek, 1999, str. 481).
V Svazi turisti ponavadi pridejo samo čez vikend. Država je odvisna od turističnega trga
Južnoafriške republike, saj je Svazi premajhen za samostojno mednarodno turistično
destinacijo. Dežela ima ogromno posebnosti, ki privabljajo tuje turiste, vključno z
osmimi naravnimi rezervati z vrsto živali, spektakularno gorsko pokrajino, bogato
zgodovino, ponuja pa tudi različne aktivnosti, kot so jahanje, golf in ribarjenje. Znan je
tudi po kazinojih in nočnem življenju (Index of/country_profiles/swaziland, 2006).
Gospodarstvo v Svaziju ponuja premalo delovnih mest, tako da iščejo mnogi ljudje delo v
Južnoafriški republiki po zakoniti ali nezakoniti poti. V nasprotni smeri potujejo
južnoafriški dopustniki, zaradi katerih je postal turizem pomembna dohodkovna postavka
Svazija (Dežele in ljudje, 1995, str. 148).
72

V državi Svazi je bil turizem v 80 letih 20. stoletja močno zatrt zaradi gospodarske
recesije in močne konkurence hotelskih kompleksov v Južnoafriški republiki, od koder je
prišla večina turistov. Po letu 1985 pa se je povečalo število turistov, predvsem
poslovnežev. Kasneje se je še povečalo število turistov iz Južnoafriške republike kot
odgovor na politične nemire v državi. Po letu 1992 pa je gospodarska recesija znova
zmanjšala obisk. Srce turistične industrije v Svaziju je v Ezulwini valley, kjer se
razprostirajo hoteli južnoafriške hotelske verige. Leta 1990 je prišlo v Svazi 287.796
turistov, leta 1991 pa nekaj več (289.500 turistov). Leta 1990 je bilo največ turistov iz
Južnoafriške republike, in sicer 130.778, ter iz Velike Britanije, od koder je prišlo 52.172
turistov (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 877-879).
Tabela 23: Število turistov, ki so vsaj eno noč prenočili v Svaziju
v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
336.000
300.000
339.000
340.000
319.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 177.
Graf 24: Število turistov, ki so vsaj eno noč prenočili v Svaziju v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 177.
Število turistov je v obdobju 1994-1998 precej nihalo. Leta 1994 je Svazi obiskalo
336.000 turistov, naslednje leto pa 36.000 turistov manj. Do leta 1997 se je število zopet
povečalo na 339.000 turistov, nato pa se naslednje leto zopet zmanjšalo na 319.000
turistov letno. Največ turistov je prišlo iz Afrike (povprečno 245.000 letno) in Evrope
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(povprečno 40.000), z ostalih kontinentov oziroma regij pa je prišlo povprečno manj kot
10.000 turistov (Severna in Južna Amerika – 8.000, Južna Azija in Pacifik – 7.000,
Srednji Vzhod – 2.000). Največ turistov je v Svazi pripotovalo po cesti, in sicer
povprečno 283.000 letno, Z letalom jih je prišlo povprečno 16.000, z vlakom pa
povprečno 8.000 turistov letno. V tem obdobju je bilo na voljo povprečno 1210 sob in
2324 postelj. Dohodki iz turizma so znašali povprečno 39 milijonov dolarjev letno
(Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 177).
Tabela 24: Število turistov v Svaziju v letih od 1999 do 2003.
LETO
1999
2000
2001
2002
2003

ŠTEVILO TURISTOV
438.966
421.407
398.423
414.360
509.994

Vir: Index of/country_profiles/swaziland, 2006.

Graf 25: Število turistov v Svaziju v obdobju 1999-2003.
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Vir: Index of/country_profiles/swaziland, 2006.
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Število turistov se je od leta 1999 do 2001 zmanjševalo, in sicer od 438.966 na 398.423
turistov. Leta 2002 je Svazi obiskalo več turistov (414.360) kot leto poprej, vendar še
vedno manj kot leta 1999 in 2000. V letu 2003 pa je sledil precejšen skok glede na ostala
leta. Svazi je tega leta obiskalo za kar 23,1 % več turistov kot leta 2002. Število se je
povečalo iz 414.360 na 509.994 turistov. Dohodki iz turizma so narasli za 22,2 %. Rast
števila turistov in dohodkov je rezultat raznolikosti turistične ponudbe za vse vrste
turistov. Nastanitvene zmogljivosti so rangirane od zelo dragih hotelov za petične goste
do cenejših prenočišč za tako imenovane »backpackerje« (popotniki z nahrbtnikom)
(Index of/country_profiles/swaziland, 2006).
3.12.2. Turistične znamenitosti države
 Lobamba
Lobamba je kraljeva prestolnica v dolini Ezulwini ob glavni cesti Mbabane-Manzini.
Turisti si lahko ogledajo kraljevo palačo, Narodni muzej z etnografskim muzejem na
prostem, stavbo parlamenta in spominsko hišo kralja Sobhuze II. V bližini je naravni
rezervat Milwane, velik 45 km2 (Natek, 1999, str. 481).
 Malolotja
To je naravni rezervat v hribovitem svetu na severozahodu, velik 182 km2, z bogatim
rastlinskim in ptičjim svetom. Zanimiva je soteska Nkomati z brzicami in slapovi (Natek,
1999, str. 481). V rezervatu so dobro označene poti za ogled celotnega območja (Index
of/country_profiles/swaziland, 2006).
 Mkhaya Game Reserve
To je naravni rezervat, v katerem živi zelo redek črni nosorog (Southern Africa, 2000, str.
637).
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3.13. Zambija
Slika 21: Zemljevid Zambije.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.13.1. Turistični promet
Za samostojnega potnika je potovanje po Zambiji lahko velik izziv. Razdalje med večjimi
mesti so zelo velike, potovanje z avtom ali javnim prevozom pa zahteva veliko
vztrajnosti, še posebej, če zaidemo z glavne poti. Toda ravno ta izziv je za mnoge turiste
tista prava atrakcija Zambije. Država ima nekaj narodnih parkov, za turiste z malo časa in
veliko denarja pa nekaj najboljših prenočišč na safariju v vsej Južni Afriki (Southern
Africa, 2000, str. 657). Leta 1990 je bilo v tej državi kar 19 narodnih parkov (Africa
south of the Sahara 1994, 1994, str. 986). Parka Lunagwa in Kafue sodita s svojim
bogastvom vrst in velikim številom živali med najbolj zanimiva naravovarstvena
območja. Posebna privlačnost so Walking Safaris, na katerih se skupine po največ šest
ljudi pod vodstvom oboroženega čuvaja odpravijo peš do živalskih čred (Dežele in ljudje,
1995, str. 136). Z Zimbabvejem si deli Viktorijine slapove in reko Zambezi, ki sta dve
turistični atrakciji regije (Southern Africa, 2000, str. 657).
Zambija podpira turizem, ker turizem proizvaja denar, je delovno intenzivna panoga,
ustvarja delovna mesta, širi učinke po vsej državi, proizvaja dohodek za vlado, je močen
člen povezovanja z drugimi gospodarskimi sektorji in ima zmožnost širjenja oziroma
povečanja dodane, novo ustvarjene vrednosti. Turisti porabijo denar za nastanitev, hrano,
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pijačo, zabavo, oblačila, darila, spominke, osebno nego, farmacevtske izdelke,
kozmetiko, notranji prevoz, izlete ipd. Turistična industrija pa porabi denar za plače,
davke, pooblastila, glasbo in zabavo, vstopnine, nakup hrane in pijače, nakup zalog,
popravila in vzdrževanje, trženje, elektriko, vodo, gorivo, transport, licence, zavarovanje
… Predlagane kategorije turizma v Zambiji so visoko-, srednje- in nizkocenovni turizem.
V kategoriji visokocenovnega turizma so tuji turisti, ki plačajo za nastanitev in
komercialno turistično ponudbo. Ta kategorija prinese največ dobička v nacionalno
gospodarstvo. V srednjecenovno kategorijo se štejejo turisti, ki so nastanjeni pri
prijateljih ali sorodnikih. Tudi ta kategorija prinaša velike dobičke, vendar manjše kot
prva. V nizkocenovni turizem pa sodijo domači turisti, ki nimajo izvozne vrednosti, saj ne
prispevajo k povečanju nacionalnega gospodarstva. Vendar pa z uporabo turističnih
produktov vseeno prispevajo k razvoju turizma. Njihovo trošenje v turističnem sektorju
zmanjšuje odtekanje sredstev iz gospodarstva in ima pomemben učinek na kroženje
denarnih sredstev. V Zambiji imajo naslednje poglede na turizem v prihodnosti:
- turizem se mora razvijati skladno s trajnostnim varovanjem okolja,
- turistični programi se morajo razvijati tako, da bo hkrati ohranjena in v največji
možni meri poudarjena lepota zambijskega naravnega okolja,
- turizem se mora razvijati v skladu s svobodno gospodarsko pobudo, to pomeni
odstranjevanje upravnih in drugih ovir za razvoj, sezonskost, donosnost, dostopnost
in širjenje kapacitet,
- poleg ustvarjanja novih delovnih mest je potrebno položiti temelje za nepretrgan
razvoj turizma tudi v prihodnjih desetletjih (The Tourism Council of Zambia, 2006).
Tabela 25: Število turistov in dohodki iz turizma v Zambiji v letih 1987, 1988 in 1989.
LETO
1987
1988
1989

ŠTEVILO TURISTOV
121.000
108.000
113.000

DOHODKI IZ TURIZMA (dolarji)
6.000.000
5.000.000
5.000.000

Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 986.
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Graf 26: Število turistov v Zambiji v letih 1987, 1988 in 1989.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 986.
Število turistov se je iz leta 1987 zmanjšalo za 13.000 (iz 121.000 na 108.000), naslednje
leto pa je opazen porast turistov, in sicer na 113.000. Dohodki iz turizma so bili leta 1987
6 milijonov ameriških dolarjev, dve leti kasneje, ko se je število turistov zmanjšalo, pa so
bili dohodki za en milijon nižji (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 986).
Tabela 26: Število turistov, ki so vsaj eno noč prespali Zambiji v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
141.000
163.000
264.000
341.000
362.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 205.
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Graf 27: Število turistov, ki so vsaj eno noč prespali Zambiji v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 205.
V obdobju 1994-1998 je opaziti trend naraščanja števila turistov, in sicer od 141.000 leta
1994 do 362.000 leta 1998. Največ jih je prišlo iz Afrike (povprečno176.000 letno in iz
Evrope (povprečno 45.000 letno), na tretjem mestu po številu so turisti iz Vzhodne Azije
in Pacifika (16.000), na četrtem turisti iz Severne in Južne Amerike (13.000), iz
Srednjega Vzhoda pa je prišlo le malo turistov (3.000). Največ jih je pripotovalo po cesti,
in sicer povprečno vsako leto 184.000, z letalom 37.000, z vlakom pa jih je povprečno
prišlo le 6.000 letno. V tem obdobju je bilo na voljo povprečno 3978 sob in 6938 postelj.
Dohodki iz turizma so znašali 60 milijonov dolarjev letno (Compendium of Tourism
Statistics 1994-1998, 2000, str. 205).
3.13.2. Turistične znamenitosti države
 Viktorijini slapovi
Viktorijini slapovi so mogočni slapovi na reki Zambezi, v bližini mesta Maramba (tudi
Livingstone). Okoli 1,6 kilometra široka reka (povprečni pretok je 935 m3/s) pada 108
metrov globoko v ozko sotesko. So del svetovne Unescove dediščine (Natek, 1999, str.
496).
 Ngonye Falls
To so okoli 20 metrov visoki slapovi na Zambeziju, 300 kilometrov nad Viktorijinimi
slapovi (Natek, 1999, str. 456).
 Lower Zambezi
Lower Zambezi je narodni park na levem bregu Zambezija, velik 4.000 km2 in se
razprostira nasproti zimbabvejskega parka Mana Pools. Za turiste je zanimiva slikovita
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soteska Mpata Gorge na Zambeziju, gozdnata strukturna stopnja nad obalno ravnino in
bogat živalski svet (Natek, 1999, str. 456).
 South Luangwa Nacional Park
To je nacionalni park, v katerem se turisti peš podajo na safari skozi divjino. Ta park je
eden izmed najboljših v Afriki po razgledu, različnih vrstah živali, dostopnosti in
nastanitvenih zmogljivostih. V parku so velike črede slonov, levi, bivoli, žirafe, leopardi,
antilope in ogromno vrst ptičev (Southern Africa, 2000, str. 693).
3.14. Zimbabve
Slika 22: Zemljevid Zimbabveja.

Vir: Travel.over.net., 2006.
3.14.1. Turistični promet
Tradicija in kultura se združujeta z najboljšo infrastrukturo na kontinentu (poleg
Južnoafriške republike), tako da ta dežela velja za skoraj popolno afriško turistično
destinacijo (Southern Africa, 2000, str. 715).
V pokrajinsko izredno mikavnem Zimbabveju je vrsta zanimivih narodnih parkov.
Narodni park Hwange (prej Wankie) je največje varstveno območje v Zimbabveju s
prvotno in v veliki meri nedotaknjeno naravo. Tukaj živijo skoraj vse afriške savanske
živali. Varstvo narave je zgledno in število živalskih vrst še danes izjemno veliko. Za
ohranitev ekološkega ravnovesja je potreben reden odstrel živali. Premožni turisti se zato
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lahko »kot v dobrih starih časih« odpravijo na lov na veliko divjad, na slone, leve, žirafe
in nekatere druge živali (Dežele in ljudje, 1995, str. 130).
V Zimbabveju je prišlo do sprave med gospodarskimi potrebami in potrebami človeka po
naravnem okolju in divjini. Mnogi ranči in kmetije so se združili v ogromne parke, kjer
se razvija turizem in kjer v naslednjih letih lahko podvojijo njihovo naravno dediščino
(Tingay, 1994, str. 5).
Tabela 27: Število turistov in dohodki iz turizma v Zimbabveju v letih 1987, 1988 in
1989.
LETO
ŠTEVILO TURISTOV
DOHODKI IZ TURIZMA (dolarji)
1987
372.000
32.000.000
1988
449.000
24.000.000
1989
474.000
40.000.000
Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 1011.
Graf 28: Število turistov v Zimbabveju v letih 1987, 1988 in 1989.
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Vir: Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 1011.
Leta 1987 je bilo v Zimbabveju 372.000 turistov, leto kasneje 449.000, leta 1989 pa že
474.000 turistov. Dohodki iz turizma v teh letih niso samo naraščali, ampak so se v letu
1988 spustili za kar 8 milijonov, leta 1989 pa narasli za 16 milijonov. Leta 1992 je
Zimbabve obiskalo 500.000 turistov, vendar manj kot leto poprej, ko je v državo prišlo
50.000 turistov več (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 1011). Osem let kasneje
(leta 1997) je bilo v državi že kar 1.894.000 turistov, dohodki so znašali 250 milijonov,
izdatki na turista dnevno pa 132 ameriških dolarjev (The Tourism Council of Zambia,
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2006). Turistične atrakcije so Viktorijini slapovi in narodni parki, vedno več zanimanja
pa je tudi za ribarjenje in plezanje (Africa south of the Sahara 1994, 1994, str. 1011).
Tabela 28: Število turistov v Zimbabveju v obdobju 1994-1998.
LETO
1994
1995
1996
1997
1998

ŠTEVILO TURISTOV
1.139.000
1.582.000
1.793.000
1.549.000
2.401.000

Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 206.
Graf 29: Število turistov v Zimbabveju v obdobju 1994-1998.
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Vir: Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str. 206.
V obdobju 1994-1998 je število turistov naraščalo, izjema je bilo le leto 1997, ko se je
število turistov zmanjšalo za 200.000 od prejšnjega leta. Leta 1998 je Zimbabve obiskalo
že kar 2.401.000 turistov. Največ jih je prišlo iz Afrike (povprečno 1.147.000 letno) in
Evrope (povprečno 193.000 letno), iz Južne in Severne Amerike (59.000) ter iz Vzhodne
Azije in Pacifika (46.000) jih je prišlo dosti manj. Večina turistov je pripotovala po cesti,
in sicer povprečno 1.383.000 vsako leto, z letalom jih je priletelo povprečno 279.000, z
vlakom pa le povprečno 29.000 letno. V tem obdobju je bilo v Zimbabveju na voljo
povprečno vsako leto 4475 sob in 8721 postelj. Dohodki iz turizma so znašali vsako leto
okoli 181 milijonov dolarjev (Compendium of Tourism Statistics 1994-1998, 2000, str.
206).
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Turizem je bil do novega tisočletja zelo pomembna dejavnost, izrazito prilagojena
potrebam turistov iz Južnoafriške republike (Natek, 1999, str. 499).
Od začetka novega tisočletja pa ni več tako. V Zimbabveju so pričakovali velik zaslužek
v turizmu z edinstvenim dogodkom sončnega mrka 21. junija 2001, ki naj bi bil viden po
skoraj vsej državi. Toda večina turistov si je mrk ogledala v sosednji Zambiji, čeprav je
manj razvita kot Zimbabve, vendar pa je miroljubnejša.
Država je postala zaradi invazije trgovskih farm vojnih veteranov in nasilja, ki sta sledila
izidom parlamentarnih volitev, nevarna destinacija za turiste. Pomanjkanje kuriva in
deviz sta še nadaljnje oslabila turistični sektor. Neodvisni vojni veterani so ubili vsaj
trideset opozicijskih somišljenikov in osem belih kmetov, na silo pa so okupirali več kot
1.600 kmetij. Skupina nekdanjih borcev je v tem letu napadla letovišče ob Viktorijinih
slapovih, kjer so nadlegovali turiste. Ti napadi so bili mednarodno medijsko zelo
odmevni, zato so rezultati tega danes vse bolj vidni (Machipisa, 2001).
V primerjavi s številom turistov v pred novim tisočletjem jih je leta 2000 samo še četrtina
obiskala Zimbabve. Decembra 2000 je bilo zasedenih manj kot 20 % hotelskih sob.
Turizem, ki je bil vse od poznih osemdesetih let 20. stoletja v porastu med 20 in 40 %, je
zdaj na robu propada. Ko so se pričeli težki časi, je tudi svetovno znani Sheraton Hotel s
petimi zvezdicami zelo zmanjšal obseg poslovanja in odpustil precej delavcev. Okoli
5.000 delavcev v turizmu je izgubilo delovna mesta, več kot sto turističnih agencij je
propadlo, hotelske verige pa so začasno ustavile razširjene programe. Turistov je zelo
malo, pa še ti so nezadovoljni in se pritožujejo nad politično krizo v državi. Rezultati
delovanja in donosnosti ene najboljših verig hotel v državi, Rainbow Tourism Group
(Mavrična Turistična Skupina), kažejo kruto realnost, s katero se sooča zimbabvejski
turizem. Hoteli in agencije občutijo 14 % upad, kar pomeni izgubo v obratovanju v višini
104 milijonov zimbabvejskih dolarjev (1,9 milijona ameriških dolarjev) (Machipisa,
2001).
Upanje za oživitev turizma je odvisno od vladnih ukrepov glede osnovnih problemov in
vprašanj, ki zadevajo državo. Potrebno bi bilo uveljaviti vrsto ukrepov, na primer
dopustiti turistični panogi status izvoznika, izboljšati dobave goriv in zaustaviti nasilje na
kmetijah. Zimbabvejski turistični sektor prispeva do 6 % bruto domačega proizvoda in
zaposluje okoli 200.000 ljudi. Letno prinese 400 milijonov ameriških dolarjev v tujih
valutah. Država je že izgubila skupni projekt z Zambijo, in sicer projekt izgradnje več
milijonov vrednega turističnega kompleksa, prav tako pa tudi druge razvojne programe,
ki so jih načrtovali za Viktorijine slapove. Upad tujih turistov je močno vplival tudi na
zračni promet, po podatkih British Airways se je tudi število poslovnih potovanj
dramatično zmanjšalo. British Airways meni, da se bodo zadeve uredile in ne namerava
ukiniti poletov v Zimbabve. Avstralski Quantas, nemška Lufthansa in Austrian Airlines
pa so med tem že zapustili Zimbabve. In med tem, ko se tuji turisti izogibajo Zimbabveju,
tudi na tisoče državljanov zapušča državo v upanju na boljše življenje (Machipisa, 2001).
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3.14.2. Turistične znamenitosti države
 Harare
Harare je glavno mesto ter gospodarsko in kulturno središče države v pokrajini
Mashonaland (1.483 metrov nadmorske višine). Za turiste so zanimivi Botanični vrt,
Narodna galerija, Muzej kraljice Viktorije, v okolici pa si lahko ogledajo slikovite
Epworthske gugajoče se skale in jame Domboshawa s skalnimi risbami ljudstva San
(Natek, 1999, str. 499).
 Hwange
To je narodni park na zahodu države ob meji z Bocvano, velik 14.651 km2. Prevladuje
nizkotravna savana in savanski gozd z bogatim živalskim svetom, zlasti velikimi sesalci
(sloni, nosorogi, antilope) in ptiči (Natek, 1999, str. 499). Ko je bil leta 1929 proglašen za
naravni rezervat, so ga lovci in naseljenci dodobra opustošili, danes pa ima Hwange
največjo gostoto živali izmed vseh parkov na svetu (Tingay, 1994, str. 43).
 Chimanimani
To je narodni park v gorovju Binga ob meji z Mozambikom, velik 171 km2. Prevladuje
razčlenjena gorska pokrajina (najvišji vrh Binga, 2.438 metrov) s slapovi in slikovitimi
jamami (Natek, 1999, str. 499).
 Khami
Khami so izkopanine glavnega mesta države Torwa, ki je nastala po razpadu
Monomotape in dosegla vrhunec v 15. stoletju. V okolici so slikovite skalne vzpetine. So
del svetovne Unescove dediščine (Natek, 1999, str. 499).
 Mana Pools
To je narodni park na desnem bregu Zambezija, velik 2.196 km 2. Ob reki so mrtvice, v
notranjosti je savanska pokrajina z bogatim živalskim in rastlinskim svetom. Park je del
svetovne Unescove dediščine (Natek, 1999, str. 499).
 Veliki Zimbabve
To so mogočni ostanki naselbine iz 12. – 14. stoletja. Sredi grmičaste pokrajine je okoli
250 metrov dolgo, do 10 metrov visoko in spodaj do 5 metrov široko kamnito ovalno
obzidje. Za obzidjem je 10 metrov visok okrogel stolp, v okolici pa več ostankov stavb in
muzej. So del svetovne Unescove dediščine (Natek, 1999, str. 499).
 Matopos
Matopos je narodni park južno od Bulawaya, velik 432 km 2. Za turiste so zanimive
slikovite skalne vzpetine, na katerih so velike granitne skale, nastale s preperevanjem
matične kamnine, jame z risbami na skalah, na vzpetini Malindidzimu pa grob Cecila
Rhodesa, ustanovitelja Rodezije (1853-1902) (Natek, 1999, str. 499).
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4. SWOT-ANALIZA
Razvojne možnosti turizma v Južni Afriki sem opredelila na podlagi SWOT-analize, kjer
so naštete slabosti, nevarnosti, prednosti in priložnosti.
PREDNOSTI:
 Razvitost turizma – turizem je najbolj razvit v Severni in Južni Afriki (po številu
turistov regija Južna Afrika močno izstopa).
 Postaja vse bolj popularna destinacija.
 Območje kontrastov, mešanica različnih kultur, ljudi ter veličastne pokrajine, kjer
divje živali svobodno živijo v svojem naravnem okolju.
 Raznolik relief (doline, kotline, ravniki, planote, gore, puščava, vulkanska
pokrajina), ki je zelo atraktiven za turiste.
 Ugodno podnebje (tropsko, na skrajnem jugu mediteransko).
 Raznolik živalski (lev, gepard, leopard, žirafa, slon, bivol, nosorog, povodni konj,
krokodil, zebra, hijena, gnu, veliko vrst ptičev in antilop …) in rastlinski svet
(tropsko rastje, savana, stepa, puščavsko rastje, izjemne posamezne vrste – npr.
baobab) – živalski in rastlinski svet sta dva izmed glavnih razlogov turistov za
obisk Južne Afrike.
 Za turista Južne Afrike so reke glavna značilnost (zagotavljajo vodo v večini
rezervatov in parkov ter aktivnosti, kot so ribarjenje, rafting in vožnja s kanujem).
 Puščava je zelo zanimiva za turiste.
 Rudna bogastva (nekateri rudniki so organizirani za ogled).
 Različna plemena zelo zanimiva za turiste, ki prihajajo izven Afrike (pr.: pleme
Zulu v Južnoafriški republiki).
 Vsaka od držav v Južni Afriki ima ogromno naravnih znamenitosti, ki so
zanimive za turiste – najbolj priljubljeni so številni narodni parki in rezervati, v
katerih si turisti lahko ogledajo divje živali v naravnem okolju (Krugerjev narodni
park v Južnoafriški republiki, Etosha v Namibiji, Chobe v Bocvani), v
Južnoafriški republiki je vredno ogleda svetovljansko mesto Cape Town, Mizasta
gora in Rt dobrega upanja, v Lesotu Zmajeve gore, v Svaziju lovski rezervat,
najboljši kraj za opazovanje redkega črnega nosoroga, v Namibiji puščavske
sipine v Sossusvlei in Kanjon Ribje reke, v Bocvani delta Okavango in puščava
Kalahari, na reki Zambezi, med Zambijo in Zimbabvejem, so Viktorijini slapovi,
verjetno največja atrakcija v regiji, v Malaviju pa istoimensko jezero, zanimive so
tudi Velike zimbabvejske razvaline, v Mozambiku pa obala in arhipelag Bazaruto.
 Nastanitvene možnosti po različnih cenah (za turiste z veliko denarja in za turiste
z malo manj denarja).
 Gostoljubnost lokalnih prebivalcev.
 Stalne letalske zveze.
 Večino leta je ugodno za potovanje po regiji.
 Turizem nudi delovna mesta.
 Turizem je močen člen povezovanja z drugimi gospodarskimi sektorji.
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SLABOSTI:
 Višji in obrobni deli planot se strmo spuščajo proti obrežnim nižinam, tako da je
prehod z obale v notranjost zelo težak (zato večina turistov potuje po cesti ali z
letalom, po morju pa zelo malo).
 Slaba prometna infrastruktura, razen v Južnoafriški republiki, na Reunionu in v
Zimbabveju.
 Pomanjkanje hotelov in drugih nastanitvenih zmogljivosti (Madagaskar).
 Statistika o številu turistov je v nekaterih državah zelo netočna.
 Različne definicije turista (Namibija) – zato so podatki o številu turistov zelo
netočni.
 Neenakomerna razporeditev turizma.
 Ponekod podstandardne nastanitvene zmogljivosti.
 Nezaceljene rane kolonialnega izkoriščanja.
 Rasizem (kljub temu, da je apartheidmže dobro desetletje odpravlken, so še vedno
vidne posledice in mnoge turiste to moti).
PRILOŽNOSTI:
 Hiter razvoj turizma v zadnjih letih, postal je ena vodilnih gospodarskih
dejavnosti z velikim vplivom na narodno gospodarstvo, regionalni razvoj,
zaposlovanje, ter na način življenja številnih prebivalcev na območjih, kjer se
odvija turistična dejavnost.
 Mednarodni turizem pripomore k ohranjanju divjih živali (tujci plačujejo za
oglede živali in za komercialni lov - nekaj tega denarja gre lokalnim ljudem ali pa
državi, z denarjem lahko spodbujajo življenje v divjini in varujejo okolje).
 Nov program v Bocvani za ugotavljanje števila tujih turistov in drugih podatkov,
povezanih s turizmom, imenovan »Razvojni projekt turistične statistike v
Bocvani«, ki ga izvaja Svetovna turistična organizacija.
 Različni projekti za razvoj turizma (Madagaskar).
 Turizem je visoko donosna dejavnost.
 Ekoturizem (Namibija).
 Walking safari (majhna skupina turistov se peš odpravi na ogled divjih živali).
 Po vsej Južni Afriki vse več lokalnih prebivalcev vključujejo v varovanje divjine.
 Turisti plačujejo za ogled atraktivne pokrajine in divjine, nekaj tega denarja pa
gre tudi lokalnim prebivalcem, ki imajo zato interes varovati okolje.
NEVARNOSTI:
 Kriminal (predvsem v velikih mestih).
 Gospodarska recesija (Svazi, Zimbabve) – turistična infrastruktura se zato ne
more graditi ali izboljševati.
 Politično nemirne razmere (v Zimbabveju, Zambiji, državljanska vojna v
Mozambiku v prejšnjem desetletju ipd.).
 Nekontroliran razvoj turistične industrije (npr. v Namibiji).
 Visoke cene v nekaterih nacionalnih parkih in rezervatih, še posebno tam, kjer so
razmere podstandardne.
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 Bolezni (turiste je strah, da ne bi na potovanju dobili kakšne bolezni).
 Mavricijski orkani med deževnim obdobjem v prvi polovici leta povzročajo
veliko škodo.
 Denar od vstopnin v narodnih parkih in rezervatih gre prevečkrat v napačne roke
in si parki z njim ne morejo pomagati ter tako počasi propadajo.
 Izgon domačih prebivalcev z njihove zemlje zaradi ureditve naravnih rezervatov.
 Prevelika masa turistov na določenih lokacijah (Viktorijini slapovi) – velika
obremenitev okolja.
 Nekatere aktivnosti turistov motijo živali in uničujejo okolje (kampiranje, rafting,
prevelik promet v parkih ipd.).
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5. PRIMER POTOVANJA PO DELU REGIJE – OD MESTA CAPE TOWN DO
VIKTORIJINIH SLAPOV
Aprila leta 2003 sem se udeležila potovanja od mesta Cape Town v Južnoafriški republiki
do Viktorijinih slapov na reki Zambezi v Zimbabveju. To potovanje je vključevalo
večino glavnih znamenitosti regije, zato je ta tura med turisti med daleč
najpriljubljenejšimi in se tudi največ turistov odloči za to vrsto ture. Na naslednjih
straneh so po posameznuh dnevih predstavljene nekatere najpomembnejše in najbolj
obiskane atrakcije Južne Afrike.
Slika 23: Potovanje od Cape Towna v Južnoafriški republiki do Viktorijinih slapov v
Zimbabveju.

Vir: Nomad Africa, 2006.

1. dan: JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA – GORSTVO CEDERBERG: Potovanje smo
začeli v mestu Cape Town v Južnoafriški republiki in se nato odpravili proti severu
države v regijo z imenom Cederberg Mountain. Popoldan je bil namenjen spoznavanju
itinerarija, vozila in opreme.
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Slika 24: Pogled na Mizasto goro in mesto Cape Town pred njo.

Vir: Sirc, 2003.
Slika 25: Sprehajališče na Waterfrontu v mestu Cape Town.

Vir: Sirc, 2003.
2. dan: NAMAQUALAND – REKA GARIEP: Po celodnevni vožnji proti severu smo
prečkali Namaqualand in prispeli do reke Gariep. Večer je bil namenjen medsebojnemu
spoznavanju udeležencev potovanja.
3. dan: NAMIBIJA – REKA ORANJE, KANJON RIBJE REKE: Ta dan smo imeli
prosto dopoldne, ki smo ga lahko izkoristili za poldnevno vožnjo s kanuji po reki Oranje.
Popoldne pa smo se odpravili do drugega največjega kanjona na svetu, po imenu Fish
River Canyon (Kanjon Ribje reke).
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Slika 26: Reka Oranje.

Vir: Sirc, 2003.
Slika 27: Kanjon Ribje reke.

Vir: Sirc, 2003.
4. dan: PUŠČAVA NAMIB – NARODNI PARK NAUKLUFT: Pot smo nadaljevali v
odmaknjeno zaledje puščave Namib. Šotore smo postavili pozno popoldne in si nato
ogledali še manjši kanjon v kraju Sesriem.
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Slika 28: Kanjon v Sesriemu.

Vir: Sirc, 2003.
5. dan: SIPINE SOSSUSVLEI – NARODNI PARK NAUKLUFT: V zgodnjih jutranjih
urah smo se pripeljali do vznožja Dune 45 (Sipine 45) in se nato peš odpravili nanjo. Po
približno 45 minutah smo imeli možnost videti puščavo iz čisto drugačne perspektive. Ta
dan smo se tudi vsak v lastni režiji ali pa pod vodstvom lokalnih vodičev odpravili
raziskovat puščavo.
Slika 29: Sipine v puščavi Namib.

Vir: Sirc, 2003.
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Slika 30: Posušeno drevo v puščavi.

Vir: Sirc, 2003.
6. in 7. dan: SWAKOPMUND: Po celodnevni vožnji skozi puščavo smo proti večeru
prispeli v Walvis Bay (zaliv Walvis) in nato v mesto Swakopmund, kjer smo ostali še
naslednji dan. Tudi tu smo imeli možnosti preizkusiti nekaj dodatnih aktivnosti: vožnja s
štirikolesniki, bordanje na sipinah, panoramski polet, skok s padalom, ribarjenje itd.
Slika 31: Glavna ulica v mestu Swakopmund.

Vir: Sirc, 2003.
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8. dan: SPITZKOPPE: Zapustili smo civilizacijo in se odpravili v notranjost proti
Spitzkoppe, svetemu kraju ljudstva San, kjer smo si ogledali njihove slikarije na skalnatih
stenah. Tu smo imeli možnost plezanja po skalah. Prenočili smo v popolni divjini.
Slika 32: Spitzkoppe.

Vir: Sirc, 2003.
Slika 33: Slikarije na steni ljudstva Sun.

Vir: Sirc, 2003.
9. dan: Ta dan je sledila celodnevna vožnja do narodnega parka Etosha.
10. in 11. dan: NARODNI PARK ETOSHA: V parku smo imeli dva dni na razpolago, da
si ogledamo divje živali in obiščemo tako imenovane “water holes” (kotanje, napolnjene
z vodo), kjer se živali največ zadržujejo.
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Slika 34: Narodni park Etosha.

Vir: Sirc, 2003.
12. in 13. dan: SEVERNA NAMIBIJA: Dvanajsti dan je sledila vožnja do kraja Rundu
ob reki Kavango. Naslednji dan pa smo obiskali tamkajšnjo vas Ovambo. V prostem času
smo imeli možnost udeležiti se različnih aktivnosti: vožnje s čolni po reki Kavango,
tradicionalnega plesa, jahanja.
Slika 35: Vas Ovamba.

Vir: Sirc, 2003.
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Slika 36: Vaški otroci.

Vir: Sirc, 2003.
14., 15. in 16. dan: BOCVANA – DELTA OKAVANGO: Odpravili smo se v delto reke
Okavango, kjer smo preživeli tri dni. Naša prevozna sredstva so bila drevaki. V delti smo
si na otočkih ogledali tamkajšnje divje živali.
Slika 37: Reka Okawango.

Vir: Sirc, 2003.
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Slika 38: Vožnja z drevaki.

Vir: Sirc, 2003.
17. dan: NAMIBIJA – NARODNI PARK CAPRIVI: Sledila je vožnja do parka Caprivi,
kjer smo prenočili ob reki Zambezi.
18. dan: BOCVANA – NARODNI PARK CHOBE: Pripeljali smo se v kamp ob reki
Chobe. Popoldne smo preživeli na vožnji s posebnimi tovornjaki za ogled divjih živali in
na ladji po reki, kjer smo si ogledali živali v vodi.
Slika 39: Čreda slonov v parku Chobe.

Vir: Sirc, 2003.

Slika 40: Povodni konji v reki Chobe.
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Vir: Sirc, 2003.
19. in 20. dan: ZIMBABVE – VIKTORIJINI SLAPOVI: Prispeli smo na našo zadnjo
destinacijo. Tu se je bilo mogoče vključiti v veliko dodatnih aktivnosti, kot so: vožnja po
reki Zambezi, rafting, ogled slapov z letalom, ogled slonov, skok z elastiko (bungee
jumping) ipd.
Slika 41: Viktorijini slapovi na reki Zambezi.

Vir: Sirc, 2003.

Slika 42: Viktorijini slapovi.
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Vir: Sirc, 2006.
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6. PONUDBA TURISTIČNIH AGENCIJ V SLOVENIJI IN ŠTEVILO
SLOVENSKIH TURISTOV TER PRIMERJAVA Z OSTALIMI KONTINENTI
6.1. Turistične agencije v Sloveniji in število slovenskih turistov
Tabela 29: Turistične agencije v Sloveniji, ki ponujajo destinacije v Južno Afriko, in
približno število slovenskih turistov /leto, ki so potovali v to regijo.
ŠT. TUR. AGENCIJA
1
Kompas
2
Trud
3
Avantura
4
Interconti
5
Triton
6
Imperial Travel
7
Carintia
8
TAO
9
Ilirika
10
Linda
11
Partner
12
Van Gogh
13
Odpotuj.net

DESTINACIJA
JAR*, JAR – Bocvana, Namibija
JAR, Namibija
JAR, Namibija, Madagaskar
JAR, Namibija
JAR, JAR - Bocvana
Mavricius
Marvicius
JAR, Madagaskar
JAR, Mavricius
JAR - Bocvana
JAR
JAR - Bocvana
Mavricius

ŠT. SLO. TUR./LETO
100
42
40
33
10
5
4
3
nimajo podatkov
nimajo podatkov
nimajo podatkov
nimajo podatkov
nimajo podatkov

*JAR – Južnoafriška republika

Vir: Turistične agencije, navedene v zgornji tabeli, januar 2006.
Od vseh slovenskih turističnih agencij, ki imajo predstavljene svoje ponudbe na spletnih
straneh (teh je okrog petdeset), dvanajst agencij ponuja potovanje v regijo Južna Afrika.
Ponudbe so več ali manj osredotočene na pet držav, in sicer na Južnoafriško republiko,
Bocvano, Namibijo, Madagaskar in otok Mavricius, nekateri programi pa vključujejo še
Svazi, ki leži znotraj Južnoafriške republike, in mejna predela Zambije in Zimbabveja.
Preko telefonskih klicev sem v sedmih agencijah dobila podatke o številu slovenskih
turistov, ki v enem letu potujejo na jug Afrike; teh je približno 233. V ostalih petih
agencijah niso imeli oziroma niso želeli povedati podatkov, zato je podatek o številu
slovenskih turistov, ki so potovali v Južno Afriko, zelo netočen. Med slednjimi
agencijami so namreč tudi priznane in dobro poznane agencije (npr. Ilirika), s katerimi
potuje večje število ljudi.
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Graf 30: Število turistov, kateri so potovali v posamezne države Južne Afrike z
nekaterimi slovenskimi turističnimi agencijami.
Število turistov v posameznih turističnih agencijah
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Vir: Turistične agencije, navedene v grafu, januar 2006.
6.1.1. Turistična agencija Kompas
Agencija Kompas ponuja tri programe potovanj, in sicer Uvertura v Južno Afriko za 8
dni za ceno 475.101 SIT, Čari Južne Afrike z Viktorijinimi slapovi in Bocvano za 15 dni
za ceno 842.627 SIT ter Namibija za 11 dni za ceno 621.968 SIT (Kompas, Izleti in
potovanja, 2006). Z agencijo v enem letu potuje okoli 100 slovenskih turistov (Turistična
agencija Kompas, 2006).
 Primer programa agencije Kompas: Čari Južne Afrike z Viktorijinimi slapovi in
Bocvano (15 dni, 842.627 SIT)
Osnovni podatki o potovanju:
Datumi odhodov: 29. 10., 28. 12., 18. 2., 19. 4.
Čas potovanja: 15 dni/ 12 noči
Najmanjše št. potnikov: 15 oseb
Vizumi: južnoafriški, zimbabvejski, bocvanski
Številka produkta: 10220
Prevoz: letalo
100

Program potovanja:
1. dan: LJUBLJANA – EVROPA – CAPE TOWN: Zbirališče potnikov bo v poznih
popoldanskih urah na letališču Brnik in polet letala do enega od evropskih letališč in
naprej do Cape Towna. Večerja na letalu in nočni let.
2. dan: CAPE TOWN: Dopoldne prihod v Cape Town ter ogled znamenitosti mesta,
imenovanega tudi Kaapstad, ki se s svojimi obalami, pečinami in pogorjem, ki ga
obdaja, uvršča med najlepša mesta na svetu. Botanični vrtovi, ki so v središču Cape
Towna in hranijo mnoge vrste rastlin iz Afrike in drugih celin, se raztezajo pred
poslopjem parlamenta in anglikansko katedralo svetega Jurija. Malajska četrt v Cape
Townu je naseljena z indonezijskimi muslimani in Malajci, ki so jih Nizozemci pripeljali
kot sužnje in še danes dajejo svojstven pečat mestu. Vožnja z vzpenjačo na Mizasto goro
(v ugodnih vremenskih razmerah), od koder je prečudovit pogled na mesto in okolico.
Prevoz do hotela, nastanitev in prenočevanje.
3. dan: CAPE TOWN - RT. DOBREGA UPANJA - CONSTANTIA UITSIG - CAPE
TOWN: Po zajtrku vožnja po prekrasnih zalivih Camps Bay, Hout Bay do legendarnega
rta, ki ga je leta 1487 dosegel pomorec Bartholomeo Diaz in ga poimenoval Cabo da Boa
Esperanca-Rt dobrega upanja. Deset let kasneje ga je na svoji poti v Indijo prvi obplul
Vasco da Gama. Danes je celotno območje spremenjeno v narodni park. Popoldne
nadaljevanje vožnje do mesta Simon's Town, nato v vinorodno območje pokrajine
Zahodni rt. Postanek za pokušino vin na farmi Constantia Uitsig in ogled kleti. Povratek
v Cape Town in prenočevanje.
4. dan: CAPE TOWN - WORCESTER - WILDERNESS: Zajtrk in vožnja do botaničnega
parka Kirstenbosch, kjer si bomo ogledali lepo urejen park zanimivih rastlinskih vrst. V
mestu Worcester si bomo ogledali muzej na prostem Kleinplasie in izvedeli več o
življenju nizozemskih naseljencev v prejšnjih stoletjih. Nato vožnja skozi pokrajino
Little Karo in kraje Robertson, Swellendam in Mossel Bay do Wildernessa. Nastanitev v
hotelu in prenočevanje.
5. dan: WILDERNESS - OUDTSHOORN - WILDERNESS: Po zajtrku se bomo odpeljali
v bližnji Oudtshoorn, znano "pernato prestolnico". Oglede bomo pričeli z obiskom farme
nojev, kjer bomo izvedeli marsikaj zanimivega o življenju nojev in jih lahko celo jezdili.
Ogledali si bomo naravno jamo Cango, ki ima zanimivo Veliko jamo, dolgo 107 in
visoko 16 m. Malo prostega časa in prenočevanje.
6. dan: WILDERNESS - PORT ELIZABETH - DURBAN: Po zajtrku vožnja z avtobusom
mimo letoviškega kraja Plettenberg Bay in nato po zanimivi vrtni cesti - Garden Route skozi naravni park Tsitsikamna. Postanek v parku in ogled. "Vrtna cesta" je ena najlepših
v Južni Afriki, še zlasti v času njihove pomladi (naš mesec november). Prihod v Port
Elizabeth in polet letala za Durban. Če bo čas dopuščal, krajši panoramski ogled
mestnega jedra: ura Vasca da Game, mošeja, mestna hiša in South Beach. Prevoz do
hotela, nastanitev in prenočevanje.
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7. dan: DURBAN – HLUHLUWE: Po zajtrku nadaljevanje poti po pokrajini Natal ob
Indijskem oceanu. Zelena pokrajina je porasla s sladkornim trsom, glavno poljedelsko
kulturo. Ogled vasi plemena Zulu Dumazulu ter njihovih tradicionalnih plesov in pesmi.
Pri Zulujih sledi tradicionalno kosilo. Popoldne nadaljevanje vožnje do kraja Hluhluwe.
Krajši safari in prvo srečanje z afriškimi živalmi. Nastanitev in prenočevanje v lodgu.
8. dan: HLUHLUWE – SWAZILAND: Po zajtrku vožnja skozi kraljevino Swazi. Krajši
postanek ob poti in ogled tradicionalnega podeželskega naselja ter nekaj prostega časa v
glavnem mestu Mbabane. Dežela Swazi je majhna, lepa državica, ki je bila nekoč
britanski protektorat, leta 1968 pa je postala samostojna kraljevina. Vožnja do hotela,
nastanitev in prenočevanje.
9. dan: SWAZILAND - KRUGERJEV NARODNI PARK: Po zajtrku vožnja skozi mejni
prehod Jeppe's Reef in naprej do največjega narodnega parka na afriški celini Krugerjevega narodnega parka. Park je bil odprt leta 1898, dolg je 350 km in obsega
površino 20.000 km2. Nastanitev v kočah - lodgih in prenočevanje.
10. dan: KRUGERJEV NARODNI PARK: Zajtrk, nato celodnevni safari po Krugerjevem
narodnem parku, kjer živijo edinstveni primerki belih in črnih nosorogov, žirafe, levi,
pavijani, leopardi ter gepardi, 34 vrst gazel, 20 vrst opic. Morda boste uspeli videti vseh
pet velikih: slona, leva, leoparda, bivola in nosoroga. Prenočevanje v lodgu.
11. dan: KRUGERJEV NARODNI PARK – PRETORIA: Po zajtrku vožnja po slikoviti
panoramski cesti skozi pokrajino Draken-sberg, obisk kanjona Blyde River, občudovali
pa boste tudi različne oblike skalnih formacij, ki jih je oblikovala erozija skozi milijone
let. Nadaljevanje poti skozi pokrajino Transvaal in kraje Lydenberg, Belfast in Witbank
do glavnega mesta Pretorie. Nastanitev v hotelu in prenočevanje.
12. dan: PRETORIA - JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS: Po zajtrku ogled
prestolnice Pretorie in nekaterih mestnih znamenitosti: Union Buildings in spomenik
Vortrekker. Vožnja na letališče v Johannesburg in polet za Viktorijine slapove. Sledi
ogled zimbabvejskega dela Viktorijinih slapov. Največji slapovi Afrike (najvišji slapovi
na svetu - 97 m višine, 1.690 m širine, pretok vode 45.000.000 l/min) so po mnenju dr.
Livingstona, ki jih je odkril, takšni, kakršna bi morala biti podoba raja. Nastanitev v
lodgih in prenočevanje.
13. dan: VICTORIA FALLS - CHOBE - VICTORIA FALLS: Po zajtrku celodnevni izlet
do tromeje med Zimbabvejem, Namibijo in Bocvano in ogled narodnega parka Chobe.
Po prestopu meje vkrcanje na ladjico in plovba po reki Chobe (pritok Zambezija) ter
opazovanje živali. Kosilo in popoldne safari z jeepi po narodnem parku Chobe. Vrnitev
na Viktorijine slapove, prenočevanje.
14. dan: VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG – EVROPA: Po zajtrku nadaljevanje
ogleda slapov. Možnost ogleda Viktorijinih slapov s helikopterjem ali odhod v Zambijo
(doplačilo vodniku na kraju samem po predhodni najavi), vendar odvisno od trenutnih
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razmer. Pozno popoldne odhod letala za Johannesburg in nadaljevanje leta za Evropo.
Večerja na letalu in nočni let.
15. dan: EVROPA – LJUBLJANA: Prestop na letalo proti Ljubljani in pristanek na
letališču Brnik v opoldanskih urah.
V ceno je vključeno:
-

navedeni letalski prevozi v ekonomskem razredu
avtobusni in ostali prevozi po programu
12 prenočevanj z zajtrki v dvoposteljnih sobah (hoteli 3/4* oz. lodge na safariju)
1 kosilo
ogledi in vstopnine po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
DDV
slovensko vodenje
organizacija potovanja

Obvezna doplačila:
- ob prijavi letališke in varnostne pristojbine - 58.000 SIT/osebo
- doplačila ob prijavi – vizumi - 38.000 SIT/osebo
- doplačilo za enoposteljno sobo - 102.783 SIT/osebo
Vir: Kompas, Izleti in potovanja, 2006.
6.1.2. Turistična agencija Trud
Okoli 42 slovenskih turistov v enem letu potuje na jug Afrike z agencijo Trud (Turistična
agencija Trud, 2006). Ponujajo potovanje v Namibijo za 13 dni za ceno 609.000 SIT
(najmanj 20 potnikov) oziroma 639.000 SIT (najmanj 12 potnikov), letalske karte za
destinacije Antananarivo (Madagaskar) za ceno 193.500 SIT, Cape Town (Južnoafriška
republika) za ceno 153.500 SIT, Johannesburg (Južnoafriška republika) za ceno 136.800
SIT in Windhoek (Namibija) za ceno 99.900 SIT (Trud, Potovanja, 2006).
6.1.3. Turistična agencija Avantura
Turistična agencija Avantura ponuja programe za potovanje v tri države, in sicer v
Južnoafriško republiko za 12 dni za ceno 555.000 SIT, v Namibijo za 14 dni za ceno
559.000 SIT (Avantura, Destinacije, 2006) in na Madagaskar za 18 dni za ceno 619.000
SIT (Avantura, Madagaskar, 2006). Z Avanturo v dobi enega leta potuje okoli 40
Slovencev (Turistična agencija Avantura, 2006).
 Primer programa agencije Avantura: Madagaskar, otok divje džungle, živali ter
rajskih plaž Indijskega oceana (18 dni, 619.000 SIT)
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Osnovni podatki o potovanju:
Datum odhoda: 19. 12.
Čas potovanja: 18 dni
Najmanjše št. potnikov: 10 oseb
Prevoz: letalo
Program potovanja:
1. dan: BENETKE - PARIZ – ANTANANARIVO: Ob 06.00 se dobimo na letališču v
Benetkah, od koder ob 07.20 poletimo proti Parizu, kjer pristanemo ob 09.10 in nato ob
10.15 nadaljujemo z neprekinjenim letom do Antananariva, z letalsko družbo Air France.
Obroki in pijača v letalu. V glavnem mestu Madagaskarja pristanemo ob 22.55. po
krajevnem času. Po opravljenih carinskih formalnostih sledi prevoz do hotela,
namestitev, nočitev. Organiziran bo avtobusni prevoz Ljubljana – Benetke, cena je
odvisna od števila zainteresiranih potnikov.
2. dan: ANTANANARIVO – ANTSIRABE: Po zajtrku si bomo ogledali mesto, ki leži na
1.305 metrih nadmorske višine ter obiskali park, kjer bomo srečali mnogo simpatičnih
lemurjev. Sledi vožnja do nekaj ur oddaljenega mesta Antsirabe, ki je poznan predvsem
po dragih kamnih. Skozi čudovito in hribovito pokrajino riževih teras bomo prispeli v
mesto Antsirabe. Sledi ogled tovarne, kjer drage kamne skrbno obdelujejo. Prevoz do
hotela, namestitev, nočitev.
3. dan: ANTSIRABE – FIANARANTSOA: Zajtrk. Prevoz do glavnega mesta istoimenske
province Fianarantsoa, ki predstavlja kulturno središče Madagaskarja in prestolnico
plemena Betsileo. Ta najrodovitnejša provinca je znana predvsem po pridelovanju vina
in čaja. Ogled mesta. Namestitev, prosto za samostojno odkrivanje mesta. Nočitev.
4. dan: FIANARANTSOA – RANOHIRA: Po zgodnjem zajtrku sledi prevoz proti mestu
Ranohira. Na poti se bomo ustavili v mestu Ambalavao, ogled mesta in znane vinoteke,
kjer bomo lahko poiskusili njihovo vino ter nadaljevali z ogledom tovarne, kjer še vedno
ročno izdelujejo papir iz vlaken drevesa, imenovanega avoha. Ambalavao, ob-enem
predstavlja tudi trgovski center južne pokrajine Becileo in slovi po svojih ljudeh,
umetnosti in umetni obrti. Sledi prevoz do 12 km oddaljenega Narodnega parka Anja,
kjer bomo občudovali posebno vrsto lemurjev, ki nas bodo zabavali s svojimi
nenavadnimi
repki.
Prevoz
do
hotela,
namestitev,
večerja,
nočitev.
5. dan: RANOHIRA: Zajtrk. Ta dan je namenjen celodnevnemu trekingu po Narodnem
parku Isalo. V parku se bomo srečali z dramatično pokrajino kanjonov in endemične
favne in flore. Povratek v hotel, večerja, nočitev.
6. dan: RANOHIRA- TULEAR – IFATY: Zajtrk. Na poti proti Tulearu nas bodo
pozdravljala za Madagaskar značilna drevesa baobabi. V Tulearu bomo obiskali
Arboretum, ki je s svojim neobičajnim rastlinskim svetom resnično vreden ogleda.
Vožnja do obmorskega mesteca Ifaty, namestitev, nočitev.
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7. dan: IFATY: Zajtrk in prosto za samostojno odkrivanje mesteca ali poležavanje ob
toplem morju Indijskega oceana. Nočitev.
8. dan: IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO – ANDASIBE: Po zajtrku se bomo
odpeljali do najbližjega letališča v Tulear, od koder bomo poleteli proti Antananarivu ter
nato nadaljevali vožnjo skozi čudovito pokrajino riževih teras in slapov do kraja
Andasibe. Namestitev v prijetnem lodgu. Nočitev.
9. dan: ANDASIBE - AKANIN'NY NOFY: Zajtrk. Vožnja do Narodnega parka Mantadia,
ki leži v gričevnati pokrajini z več jezeri ter bogatim živalskim svetom, kjer bomo
opazovali ptiče ter najmanjše med lemurji, vrsto Indri Indri, kameleone ter druge
plazilce. Povratek do lodga ter večerni sprehod po neokrnjeni naravi, ki se nam bo v
temnih urah prikazala v povsem drugačni podobi. Nočitev.
10. dan: ANDASIBE - AKANIN'NY NOFY: Zajtrk. Vožnja do Manambata, od koder se
bomo s čolni odpeljali do mesteca Akanin'ny Nofy, kar pomeni gnezdo sanj. Nastanitev,
nočitev.
11. dan: AKANIN'NY NOFY: Sledi celodnevni izlet do jezera Ambitable. Dan nam bo
prehitro minil v raziskovanju čudovite narave. Povratek v hotel, nočitev.
12. dan: AKANIN'NY NOFY – TAMATAVE: Zajtrk. Z motornim čolnom se bomo
popeljali po zanimivih kanalih Pangalanes do Tamatave. Prevoz do hotela, namestitev in
nočitev.
13. dan: TAMATAVE - SAINTE MARIE: Po zajtrku sledi prevoz do letališča, od koder
bomo poleteli proti otoku Sainte Marie. Prevoz do hotela, namestitev, prosto.
14. - 16. dan: SAINTE MARIE: Počitnice na osnovi nočitev z zajtrkom. Na otoku se nam
ponujajo možnosti izletov, obiska ribiške vasice, piratskega pokopališča in še mnogo
mnogo več. Lahko pa bomo le uživali na čudovitih plažah Indijskega oceana.
17. dan: SAINTE MARIE – ANTANANARIVO: Po zajtrku sledi prevoz do letališča, od
koder poletimo proti Antanarivu, od koder se bomo odpeljali še na zadnji ogled mesta, si
ogledali tržnico ... Večerja v tipični restavraciji v mestu ter prevoz nazaj na letališče.
18. dan: ANTANANARIVO - PARIZ – LJUBLJANA: Ob 01.20 poletimo proti Parizu,
kjer pristanemo ob 10.25 in nato ob 15.25 nadaljujemo s poletom proti Benetkam, kjer
pristanemo ob 17.10 in s tem se naše potovanje tudi konča. Organiziran bo avtobusni
prevoz Benetke-Ljubljana, cena je odvisna od števila zainteresiranih potnikov.
V ceno je vključeno:
- letalski prevoz Benetke-Pariz-Antananarivo-Pariz-Benetke, Tulear-Antananarivo,
Tamatave-Sainte Marie-Antananarivo
- prevoz s klimatiziranim kombijem oziroma mini busom po Madagaskarju
- spanje v dvoposteljnih sobah v hotelih s 3 *** na osnovi nočitev z zajtrkom
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-

oziroma polpenziona, kot je navedeno v programu
ogledi po programu, vožnja s čolnom, vstopnine, angleško govoreči vodnik,
slovenski spremljevalec in organizacijski stroški

Obvezna doplačila:
- letališke pristojbine cca. 45.000,00 SIT
- vizum cca. 30 EURO
- dodatna hrana, pijača, dodatni izleti po vaših željah, storitve po vaših naročilih,
oziroma vse, kar ni navedeno v programu
Vir: Avantura, Madagaskar, 2006.
6.1.4. Turistična agencija Interconti
V enem letu se 33 turistov odloči za potovanje s turistično agencijo Interconti (Turistična
agencija Interconti, 2006). Turisti lahko izbirajo med dvema državama, in sicer med
Namibijo za 14 dni (cena ni znana) in Južnoafriško republiko s Svazijem za 12 dni za
ceno 400.000 SIT (Interconti, Potovanja, 2006).
 Primer programa agencije Interconti: Namibija (14 dni, cena ni znana)
Osnovni podatki o potovanju:
Datum odhoda: 1. 7.
Čas potovanja: 14 dni
Prevoz: letalo
Program potovanja:
1. dan: LJUBLJANA – WINDHOEK
2. dan: WINDHOEK - OTJIWARANGO /cca 200 km/: Po prihodu v Windhoek vožnja do
Okahandja s postankom na znameniti rokodelski tržnici. Nadaljevanje poti v
Otjiwarongo. Prihod in namestitev v lodgu. Če bo čas še dopuščal, sprehod po lodgu.
Večerja. Nočitev.
3. dan: OTJIWARONGO - ETOSHA /cca 415 km/: Zajtrk. Vožnja v Etosho. Med potjo
postanek pri jezeru Otjikoto. Kosilo. Prvi safari po Etoshi, ki se razteza na 20.000
kvadratnih kilometrov površine in v katerem domuje 114 vrst živali in 340 vrst ptičev.
Večerja in nočitev v Mokuti Lodgu.
4. dan: ETOSHA: Zajtrk. Celodnevni safari po parku Etosha. Kosilo v restcampu.
Večerja in nočitev v Mokuti lodgu.
5. dan: ETOSHA: Zajtrk. Po zajtrku celodnevni safari po Etoshi. Kosilo v restcampu in
večerja ter nočitev v Okaukuejo restcampu.
6. dan: ETOSHA - PALMWAG /cca 225 km/: Zajtrk. Zgodnji odhod proti pokrajini
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Damarland in naprej proti pokrajini Palmwag, značilni po pokrajini, posuti z rdečimi
okroglimi skalami. Kosilo v lodgu. Po kosilu safari po Palmwagu. Z malo sreče bomo
videli oryxe, hartmanove gorske zebre in slone. Večerja in nočitev v Palmwag lodgu.
7. dan: PALMWAG - TWYFELFONTEIN /cca 170 km/: Zajtrk. Vožnja v Twyfelfontein
... Kosilo v Twyfelfontein lodgu. Po kosilu obisk področja, znanega po stenskih
poslikavah, starih več kot 3000 let. Večerja in nočitev v Twyfelfontein lodgu.
8. dan: TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND /cca 340 km/: Zajtrk. Po zajtrku vožnja
proti Uisu, malemu mestecu, od koder bomo lahko videli najvišji vrh Namibije,
Brandberg. Kosilo v restavraciji. Nadaljevanje poti v Swakopmund. Po prihodu večerja
in nočitev v pensionu.
9. dan: SWAKOPMUND - ZALIV WALVIS /cca 60 km/: Zajtrk. Po zajtrku vožnja v
zaliv Walvis in vožnja z ladjo po laguni ter ogled delfinov in kitov ... Kosilo, postreženo
na ladji. Povratek in prosto popoldne z možnostjo fakultativnih izletov. Polet preko
puščavskih sipin ali dveurno raziskovanje sipin. Večerja v restavraciji. Nočitev v
pensionu.
10. dan: SWAKOPMUND - SOLITAIRE /410 km/: Zajtrk. Izlet v mesečevo dolino in
postanek ob znameniti Welwitchia Mirabilis, tisočletna rastlina, značilna samo za
namibijsko puščavo. Kosilo na poti. Vožnja proti reki Kuiseb, ki se upira širjenju
puščavskih sipin proti severu. Nato vožnja po puščavi preko Solitaira do našega lodga.
Večerja in nočitev v Solitaire lodgu.
11. dan: SOLITAIRE - SOSSUSVLEI /340 km/: Čaj, kava in keksi. Zgodnji odhod v
namibijsko puščavo na raziskovanje sipin Sossusvlei, ki veljajo za ene najvišjih
puščavskih sipin na svetu. Piknik-zajtrk v puščavi. Povratek in kosilo v Sossusvlei
lodgu. Nadaljevanje ogleda in vožnja do soteske Sesriem. Večerja in nočitev v Solitaire
lodgu.
12. dan: SOLITAIRE - WINDHOEK /cca 340 km/: Zajtrk. Vožnja v Windhoek in
transfer na letališče. Vožnja v Ljubljano /seveda z letalom/.
13.dan: LJUBLJANA
Vir: Interconti, Potovanja, 2006.
6.1.5. Turistična agencija Triton
Agencija Triton ponuja dva programa, ki sta enaka kot pri agenciji Kompas, in sicer
Uvertura v Južno Afriko za 8 dni za ceno 475.100 SIT in Čari Južne Afrike z
Viktorijinimi slapovi in Bocvano za 15 dni za ceno 842.620 SIT (Triton, Potovanja,
2006). Z njo potuje na jug Afrike okoli 10 slovenskih turistov letno (Turistična agencija
Triton, 2006).
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6.1.6. Turistična agencija Imperial Travel
Otok Mavricius je destinacija, ki jo ponuja agencija Imperial Travel. Cene potovanja za
sedem nočitev se gibljejo od 527.000 do 841.000 SIT, odvisno, v katerem hotelu so turisti
nastanjeni (Imperial Travel, Mauritius-zima 2006, 2006). Z agencijo se na otok letno
odpravi 5 turistov (Turistična agencija Imperial Travel, 2006).
 Primer programa agencije Imperial Travel: Mavricius
Ponudba:
Imperial Travel bo poskrbel za celotno potovanje, od vozovnice, hotelske namestitve do
izletov. Za transfer z letališča do hotela lahko izberete tudi helikopter. Tako doživetje je
nekaj nepozabnega in zagotovo Vam bo ostalo še dolgo v spominu.
Izberite namestitev v hotelih s 4* ali 5* in vaše potovanje bo res sanjsko. Za vse, ki si
želite najvišji standard namestitve, je hotel Le Siant Geran s 6* prava izbira. Vsi hoteli
ponujajo odlično hrano, večerno zabavo in številne vodne športe. Nekateri hoteli
ponujajo tudi zasebne vile z lastnim bazenom in 24 urno sobno strežbo.
Dan lahko preživite na peščeni plaži, se sprostite v toplicah ali se odpravite pod vodno
gladino in zaplavate med živopisanimi tropskimi ribami.
Palme, peščene plaže, sinjemoder ocean, nasadi sladkornega trsa, nizko gorovje so poleg
več kot 1000 vrst rib in značilnosti, ki vas bodo prepričale, da je Mauricius pravi tropski
raj.
Na Mauriciusu lahko izberete tudi med številnimi poldnevnimi in celodnevnimi izleti v
notranjost otoka ali se na katamaranu predajate toplim sončnim žarkom, tudi ko v Evropi
običajno sneži.
Prijazno osebje v agenciji Imperial Travel, ki je specializirana za potovanja na
Mauricius, vam bo z veseljem pripravilo program, ki bo ustrezal vašim željam in
zahtevam.
Vir: Imperial Travel, Mauritius-zima 2006, 2006.
6.1.7. Turistična agencija TAO
Povprečno trije slovenski turisti se letno odpravijo v Južnoafriško republiko in na
Madagaskar s turistično agencijo TAO (Turistična agencija TAO, 2006), kjer pri prvi
destinaciji potujejo 15 dni, pri drugi pa 11 dni. Cena ni znana (Tao, Afrika, 2006).
Ponujajo pa tudi letalske vozovnice do Johannesburga za ceno 166.600 SIT (Tao,
Letalske vozovnice, 2006).

108

6.1.8. Turistična agencija Ilirika
Ilirika ponuja dva programa, in sicer Mavricius za 15 dni za ceno od 262.500 SIT naprej
ter Južnoafriško republiko za 8 dni od 192.800 SIT naprej do 13 dni od 265.100 SIT
naprej (Ilirika, Lastminute ponudbe, 2006). Pri agenciji ne vedo, koliko slovenskih
turistov se letno odpravi v ti dve državi, saj števila ne beležijo (Turistična agencija Ilirika,
2006).
6.1.9. Turistična agencija Linda
Turisti se pri agenciji lahko odločajo med štirimi različnimi programi. Prvi je potovanje
od Južnoafriške republike do Viktorijinih slapov za 13 dni za ceno 555.000 SIT. Lahko
pa potujejo samo po Južnoafriški republiki 8 dni za ceno 449.900 SIT. Tretji program
vsebuje destinacijo Namibija – Viktorijini slapovi za 15 dni za ceno 559.000 SIT. Zadnji
program pa ponuja samo Namibijo za 11 dni za ceno 545.000 SIT (Linda, Potovanja,
2006). V agenciji niso imeli časa, da bi mi sporočili število slovenskih turistov, ki
potujejo z njimi. Pravijo, da to ni njihova naloga (Turistična agencija Linda, 2006).
6.1.10. Turistična agencija Partner
V tej agenciji imajo turisti, ki si želijo odpotovati na jug Afrike, na voljo samo en
program, in sicer Južnoafriška republika za 12 dni za ceno 499.000 SIT (Partner,
Potovanja, 2006). Tudi tu ne beležijo števila turistov (Turistična agencija Partner, 2006).
6.1.11. Turistična agencija Van Gogh
Agencija Van Gogh prav tako ponuja samo en program; potovanje od Južnoafriške
republike do Viktorijinih slapov za 12 dni. Cena ni znana (Van Gogh, Potovanja, 2006).
V agenciji ne beležijo števila turistov (Turistična agencija Van Gogh, 2006).
6.1.12. Turistična agencija Odpotuj.net
Turisti se lahko odločajo med ponudbo treh programov, in sicer Mavricius za 8 dni za
ceni 214.249 SIT, Južnoafriška republika za 8 dni od 222.443 SIT naprej in Namibijo za
prav tako 8 dni od 200.753 SIT naprej (Odpotuj.net, Potovanja, 2006). O številu turistov
nimajo podatkov (Turistična agencija Odpotuj.net, 1006).
6.2. Primerjava z drugimi kontinenti
6.2.1. Delež slovenskih turistov
Leta 2004 se je 1.013.000 (59,3 %) prebivalcev Slovenije, starih nad 15 let, udeležilo
turističnega potovanja. 15,0 % jih je odšlo na poslovno potovanje, kar znaša 25,2 % od
tistih, ki so šli na turistično potovanje. 56,5 % pa jih je odšlo na daljše zasebno potovanje,
kar je 95,2 % od tistih, ki so šli na turistično potovanje (Statistični urad republike
Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva 2004, 2004).
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Tabela 30: Turistična potovanja slovenskih turistov v tujino po najbolj obiskanih
kontinentih leta 2004.
KONTINENT
Svet - skupaj
Evropa
Severna Amerika
Srednja in Južna Amerika
Afrika
Bližnji Vzhod
Azija

DELEŽ TURISTIČNIH POTOVANJ
100 %
97,10 %
0,30 %
0,40 %
0,90 %
0,90 %
0,40 %

Vir: Statistični urad republike Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega
prebivalstva 2004, 2004.
Iz tabele je razvidno, da večina slovenskih turistov (97,1 odstotkov) potuje po Evropi. Na
ostale kontinente potuje manj kot 1 odstotek slovenskih turistov. Če primerjamo ostale
kontinente med seboj, imata Afrika in Bližnji Vzhod največji delež, in sicer 0,9 odstotka.
Sledita jima Srednja in Južna Amerika ter Azija z 0,4 odstotka, v Severno Ameriko pa
potuje le 0,3 odstotka slovenskih turistov (Statistični urad republike Slovenije, Anketa o
turističnih potovanjih domačega prebivalstva 2004, 2004).
Glede na zgoraj napisane podatke (1.013.000 Slovencev je odšlo na daljše turistično
potovanje, 0,9 % jih je odšlo v Afriko), lahko s križnim izračunom izračunamo, koliko
Slovencev je potovalo v Afriko. Teh je približno 9.117 (1.013.000 * 0,9 / 100).
Ker pa želimo izvedeti, kolikšen delež Slovencev je potoval samo v Južno Afriko, pa
moramo vključiti še število turistov, pridobljeno s povpraševanjem v slovenskih
turističnih agencijah. Kot sem že omenila, je s sedmimi agencijami potovalo približno
233 Slovencev, od petih agencij pa ni podatka. Glede na razpoznavnost, kvaliteto in
velikost teh petih agencij, lahko sklepamo, da z njimi ni potovalo več kot 50 ljudi. Če te
prištejemo k že znani številki (233 + 50), dobimo rezultat 283, zaokroženo na 280. Tako
lahko izračunamo delež, ki znaša približno 3,07 % (280 * 100 / 9117). To pomeni, da
približno 3 % slovenskih turistov, tistih, ki potujejo v Afriko, na leto odpotuje v Južno
Afriko, oziroma približno 0,03 % vseh slovenskih turistov (280 * 100 / 1.013.000). Ta
ocena je zelo približna, saj so vsi podatki netočni.
6.2.2. Izdatki na turista
Povprečni dnevni izdatki turista so najmanjši na potovanju po Evropi, saj znašajo okoli
8.000 SIT. V Aziji izdatki znašajo okoli 20.000 SIT, v Afriki pa še za okoli 6.000 SIT
več. Največji izdatki so na Bližnjem vzhodu, kjer znašajo okoli 28.000 SIT (Statistični
urad republike Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva 2004,
2004).
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Tabela 31: Povprečni dnevni izdatki slovenskega turista na turističnem potovanju leta
2004.
DESTINACIJA
Evropa
Afrika
Bližnji vzhod
Azija

POVPREČNI DNEVNI IZDATKI
7.950 SIT
26.266 SIT
28.198 SIT
20.172 SIT

Vir: Statistični urad republike Slovenije, Anketa o turističnih potovanjih domačega
prebivalstva 2004, 2004.
Tabela 32: Cene posameznih potovanj z različnimi turističnimi agencijami.
POTOVANJE
Uvertura v Južno Afriko (Kompas, Triton)
Južna Afrika z Viktorijinimi slapovi in Bocvano (Kompas, Triton)
Namibija (Kompas)
Namibija (Trud)
Južnoafriška republika (Avantura)
Namibija (Avantura)
Madagaskar (Avantura)
Namibija (Interconti)
Južnoafriško republiko s Svazijem (Interconti)
Mavricius (Imperial Travel)
Južnoafriška republika (TAO)
Madagaskar (TAO)
Mavricius (Ilirika)
Južnoafriška republika (Ilirika)
Južnoafriška republika - Viktorijini slapovi (Linda)
Južnoafriška republika (Linda)
Namibija – Viktorijini slapovi (Linda)
Namibija (Linda)
Južnoafriška republika (Partner)
Južnoafriška republika - Viktorijini slapovi (Van Gogh)
Mavricius (Odpotuj.net)
Južnoafriška republika (Odpotuj.net)
Namibija (Odpotuj.net)

ŠT. DNI

Vir: Turistične agencije, navedene v zgornji tabeli, 2006.
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18

CENA (SIT)
475.101
842.627
621.968
609.000
555.000
559.000
619.000

14

ni znana

12
7

400.000
527.000

15

ni znana

11

ni znana

15

12

262.500
192.800
555.000
449.900
559.000
545.000
499.000

12

ni znana

8

214.249
222.443
200.753

8
15
11
13
12
14

8
13
8
15
11

8
8

Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko ocenimo približne povprečne dnevne izdatke
turista, če potuje z navedenimi turističnimi agencijami in jih primerjamo s statističnimi
podatki v tabeli 3.
Povprečno število dni je približno 11, povprečna cena pa približno 470.000 SIT. Če ceno
delimo s številom dni, dobimo povprečne dnevne izdatke turista. Ti znašajo približno
42.727 SIT.
V primerjavi s povprečnimi dnevnimi izdatki turista za celotno Afriko, ki znašajo 26.266
SIT, so izdatki za Južno Afriko za okoli 16.000 SIT višji. Razlog za takšno razliko lahko
iščemo v oddaljenosti te regije. V celotni Afriki so namreč všteti stroški potovanja tudi
severne sredozemske Afrike, ki je precej bližje Evropi (zato so stroški za prevoz z
letalom občutno nižji), hkrati je ta del Afrike tudi zelo turistično razvit; za to območje je
značilen masovni turizem, na jug pa se odpravi le malo ljudi.
Razliko lahko pojasnimo tudi na primeru. Stroški prevoza potovanja v Tunizijo s
čarterskim poletom se gibljejo okoli 30.000 SIT. Za prevoz v Južnoafriško republiko pa
bi odšteli okrog 200.000 SIT. Razlika v ceni je torej okoli 170.000 SIT. Če to število
delimo s povprečnim številom dni (11), ki smo ga dobili v tabeli 4, dobimo rezultat
približno 15.500 SIT. Ta vrednost pa je skoraj enaka kot vrednost (16.000 SIT), pri kateri
so povprečni dnevni izdatki v Južni Afriki višji od celotne Afrike.
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7. SKLEP
V diplomskem delu predstavljena regija Južna Afrika se razprostira južno od Kongove
kotline in Jezerskega višavja. Na severovzhodu je meja regije porečje reke Zambezi, na
severozahodu država Angola, na jugu, zahodu in vzhodu pa dva oceana, Atlantski in
Indijski. Spada predvsem v tropsko cono, razen na skrajnem jugu, kjer je podnebje
podobno mediteranskemu. Na podnebje vplivajo zlasti vetrovi, morski tokovi in
nadmorska višina. Posledično se tu razprostira savana, na višjih predelih stepa, na samo
omejenih območjih tropski gozd, na zahodu pa puščava. Prav tako je tudi razporeditev
prsti odvisna od podnebnih razmer. Vrste sesalcev, plazilcev in ptičev so zelo različne in
so glavni razlog turističnih obiskov Južne Afrike. Divje živali si lahko ogledajo v
njihovem naravnem okolju po mnogih narodnih parkih in rezervatih. Reke so atraktivne
za mnogo turistov, saj je na njih možnih veliko aktivnosti. Najbolj znana reka v regiji je
Zambezi.
Leta 1998 je v Južni Afriki živelo preko sto milijonov ljudi, od bušmanskih lovcev in
hotentotskih živinorejcev do belcev v urbanih območjih. Temnopolti prebivalci so v
podrejenem gospodarskem in družbenem položaju. Šolski sistem je osnovan na način,
kakršnega so prinesli priseljenci iz kolonialnih držav. Večina prebivalcev je kristjanov ali
pa animistov in totemistov. Angleščina je v skoraj vseh državah uradni jezik, prebivalci
pa govorijo tudi mnogo domačih jezikov. Brezposelnost prebivalcev je velika, denarja pa
je malo, od tod izvirajo lakota in bolezni. Plodne zemlje je malo, zato so tudi pridelki
skromni. Pridelki, namenjeni za izvoz, prihajajo izključno s plantaž, ki so v rokah
Evropejcev. Za regijo sta značilna tradicionalno prehrambeno poljedelstvo in
komercialno poljedelstvo. Industrija je razvita samo v najbogatejših državah. Temelj
gospodarstva Južne Afrike je veliko bogastvo rud, in sicer zlata, platine, diamantov,
kroma, mangana, urana, bakra, cinka, premoga. Prometna infrastruktura je, razen
nekaterih izjem, slabo razvita.
Južna Afrika iz leta v leto privablja vse več turistov, ki so željni videti ogromno naravnih
in kulturnih znamenitosti. Najbolj obiskani so narodni parki in rezervati (predvsem
Krugerjev park v Južnoafriški republiki, Etosha v Namibiji in Chobe v Bocvani), mesto
Cape Town v Južnoafriški republiki, Zmajeve gore v Lesotu, puščava Namib in kanjon
Ribje reke v Namibiji, delta Okavango v Bocvani, Viktorijini slapovi na reki Zambezi
med Zambijo in Zimbabvejem, jezero Malawi v Malaviju, Velike Zimbabvejske
razvaline in arhipelag Bazaruto v Mozambiku.
Države, ki spadajo v regijo, se po nastanitvenih zmogljivostih, razvoju turizma, dohodkih
iz turizma, predvsem pa v podatkih za število turistov za posamezna leta zelo razlikujejo,
zato jih ne moremo obravnavati skupaj.
V Bocvani je pet lovskih rezervatov in trije nacionalni parki. Eden izmed najbolj znanih
je park Chobe. Turizem je zelo pomembna dejavnost, izrazito osredotočena na zgornji
cenovni razred. Največ turistov pride iz sosednjih držav in Evrope. Od leta 1999
uporabljajo poseben statistični program za ugotavljanje števila turistov in drugih
podatkov, povezanih s turizmom. V preučevanih letih je razviden trend naraščanja števila
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turistov, leta 1997 je Bocvano obiskalo preko milijon turistov. Glavne turistične atrakcije
so poleg parka Chobe še delta Okavanga, puščava Kalahari, glavno mesto Gaborone,
park Gamsbok, pokrajina Makgadikgadi in skalnati osamelci Tsodilo Hills.
Južnoafriška republika je zelo raznolika dežela z mnogimi atrakcijami kot so Krugerjev
narodni park, mesto Cape Town, Mizasta gora, Rt dobrega upanja, Simonovo mesto,
mesta Johannesburg, Pretoria, Kimberley in Sun City, parka Augrabies Falls in
Pilanesberg, reka Oranje in pleme Zulu. Turizem je pomemben del ekonomije v državi.
Po odpravi apartheida se hitro razvija v eno od velikih turističnih držav z odlično
turistično in prometno infrastrukturo. Število turistov iz leta v leto hitro narašča, leta
2004 je deželo obiskalo že skoraj sedem milijonov turistov. Največ jih pride iz sosednjih
držav in Evrope ter Severne in Južne Amerike.
Lesoto je obkroženo z Južnoafriško republiko, od koder prihaja največ turistov. V
preučevanih letih se je število turistov zmanjševalo in naraščalo, vendar se v splošnem
število povečuje. Leta 2003 je Lesoto obiskalo že skoraj štiristo tisoč turistov, kar je za to
majhno kraljestvo kar precej. Turizem prinaša tudi največje zaslužke. Glavni turistični
znamenitosti sta slap Maletsunyane in park Sehlabathebe.
Največje privlačnosti Madagaskarja so svojevrsten živalski in rastlinski svet, plaže in
mešanica različnih kultur. Število turistov narašča, leta 1995 jih je bilo več kot sto tisoč.
Največ jih pripotuje iz Evrope. V turizem so začeli načrtno vlagati šele pred nekaj leti,
tako da je še slabo razvit, že vrsto let pa izvajajo različne projekte za razvoj turizma.
Turistične znamenitosti države so parki Andasibe-Mantadia, Ankarana in Montagne
d’Ambre ter glavno mesto Antananarivo.
Za večino turistov je največja atrakcija Malavija istoimensko jezero, kamor pripotuje
največ turistov. Ima tudi nekaj narodnih parkov in rezervatov (Lake Malawi in Liwonde),
zanimivi pa sta tudi mesti Blantyre in Zomba ter plato Zomba. Še vedno so močno
odvisni od turistov iz Južnoafriške republike. V preučevanih letih je število turistov
naraščalo, leta 1999 je državo obiskalo preko dvesto tisoč turistov, največ iz držav
Afrike.
Mavricius vsako leto znova privabi več turistov, največ iz Evrope. Leta 1998 je otok
obiskalo skoraj šesto tisoč turistov. Večina se jih nastani v luksuznih hotelih ob plaži.
Turizem je tretji najpomembnejši vir zaslužka, takoj za sladkorjem in tekstilno industrijo.
Gradnja turističnih letovišč je povzročila veliko okoljske škode, zato je vlada ustavila
gradnjo hotelov. Glavne atrakcije otoka so slap Chamarel, kratersko jezero Grand Bassin,
glavno mesto Port Louis, vulkanski otok Rodrigues in narodni park v soteski Črne reke.
Mozambik je najmanj razvita turistična država v regiji, saj se je pred nekaj več kot
desetimi leti končala nekaj letna državljanska vojna. Pred več kot dvajsetimi leti je
državo obiskalo več turistov kot Južnoafriško republiko in Zimbabve skupaj, po vojni leta
1981 pa le še okoli tisoč. V 90 letih poskušajo turizem ponovno razviti, predvsem za
potrebe turistov iz Južnoafriške republike. Za turiste so zanimivi parka Bazaruto in
Gorongosa, glavno mesto Maputo in otok Mozambik.
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Turizem v Namibiji igra zelo pomembno vlogo v gospodarstvu. Po osamosvojitvi je
poudarek predvsem na ekoturizmu. Glavne turistične atrakcije so puščava Namib, parka
Etosha in Namib-Naukluft, mesta Windhoek, Swakopmund in Khorixas, slap Epupa,
meteorit Hoba in kanjon Ribje reke. Statistika o številu turistov je zelo netočna, razvoj
turistične industrije pa nekontroliran. Vse več je tudi kriminala, zato Namibija za turiste
ni več varna destinacija. Število turistov je sicer v preučevanih letih naraščalo, leta 2002
jih je bilo preko sedemsto tisoč. Največ jih pripotuje v Namibijo iz Evrope.
Turizem na otoku Reunion se hitro razvija. Otok je francoski in brez denarja iz Pariza ne
more preživeti. Denar se steka v edino napredujočo dejavnost na otoku, v turizem in z
njim povezano gradbeno industrijo. Ima eno najboljših cestnih omrežij na širšem
afriškem območju. Pomen turizma še narašča, v zadnjih letih so zgradili številne hotele in
ceste. Število turistov narašča, leta 1999 je na otok prišlo preko tristo tisoč turistov.
Največ jih je pripotovalo iz Evrope, tako kot na preostalih dveh otokih Južne Afrike.
Zanimivi so predvsem glavno mesto Saint-Denis, delujoči ognjenik Piton de la Fournaise
in termalno zdravilišče Cilaos.
V najmanjši državi Južne Afrike, Svaziju, lahko turisti obiščejo prestolnico Lobambo ter
naravna rezervata Malolotja in Mkhaya Game Reserve. Država je odvisna od turističnega
trga Južnoafriške republike. V 80 letih 20. stoletja in po letu 1992 je bil turizem močno
zatrt zaradi gospodarske recesije, nato pa se je število turistov začelo povečevati. V
preučevanih letih so si sledili padci in vzponi, leta 2003 pa je Svazi obiskalo že preko
petsto tisoč turistov, največ iz držav Afrike.
Ravno tako kot v ostalih državah Južne Afrike je tudi v Zambiji v preučevanih letih
število turistov naraščalo. Leta 1998 je državo obiskalo skoraj štiristo tisoč turistov,
največ iz držav Afrike. Zambija močno podpira turizem, saj v njem vidijo le pozitivne
učinke. Turistične znamenitosti države so Viktorijini slapovi, slapovi Ngonye Falls ter
parka Lower Zambezi in South Luangwa Nacional Park. Posebna privlačnost so Walking
Safaris, na katerih se skupine po največ šest ljudi pod vodstvom oboroženega čuvaja
odpravijo peš do živalskih čred.
V pokrajinsko izredno mikavnem Zimbabveju so za turiste zanimivi glavno mesto
Harare, parki Hwange, Chimanimani, Matapos in Mana Pools, izkopanine Khami ter
mogočni ostanki naselbine Veliki Zimbabve. Poleg Južnoafriške republike ima država
najboljšo infrastrukturo. Število turistov je najprej močno naraščalo, leta 1998 je
preseglo dva milijona turistov. Največ jih je prišlo iz držav Afrike. Od začetka novega
tisočletja pa se je število turistov zaradi političnih nemirov močno zmanjšalo. Leta 2000
jih je v primerjavi z letom 1998 samo še četrtina obiskala Zimbabve.
Razvojne možnosti turizma v regiji sem opredelila na podlagi SWOT-analize. Glavne
prednosti so, da postaja regija vse bolj popularna destinacija, ugodno podnebje, reke
nudijo aktivnosti na vodi, raznolik živalski in rastlinski svet, številni narodni parki in
rezervati ter da je večino leta ugodno za potovanje po regiji. Slabosti so predvsem težak
prehod z obale v notranjost, slaba prometna infrastruktura, pomanjkanje hotelov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti, neenakomerna razporeditev turizma ter posledice apartheida.
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Priložnosti so hiter razvoj turizma, mednarodni turizem, ki pripomore k ohranjanju divjih
živali, različni projekti za razvoj turizma ter nova delovna mesta. Nevarnosti so predvsem
naraščujoč kriminal in politično nemirne razmere, prevelika masa turistov na določenih
lokacijah, nekatere aktivnosti turistov motijo živali in uničujejo okolje ter izgon domačih
prebivalcev z njihove zemlje za ureditev rezervatov.
Po raziskovanjih ponudbe na slovenskem trgu, dvanajst turističnih agencij (Kompas,
Trud, Avantura, Interconti, Triton, Imperial Travel, TAO, Ilirika, Linda, Partner, Van
Gogh, Odpotuj.net) ponuja potovanje v Južno Afriko. Ta so osredotočena na pet držav, in
sicer na Južnoafriško republiko, Bocvano, Namibijo, Madagaskar in otok Mavricius,
nekateri programi pa vključujejo še Svazi in mejna predela Zambije in Zimbabveja.
Približno 233 slovenskih turistov vsako leto potuje v regijo, največ z Agencijo Kompas.
Na podlagi razpoložljivih podatkov in predvidevanj na podlagi le-teh lahko rečemo, da
okoli 0,03 % slovenskih turistov potuje v Južno Afriko, vendar je ta podatek zelo
približen. Dnevni izdatki na turista znašajo približno 42.727 SIT.
Turizem v regiji je v zadnjih letih močno napredoval. Število turistov se iz leta v leto
povečuje, vendar pa so velike razlike med posameznimi državami regije, tako v razvoju
turizma, številu turistov, nastanitvenih zmogljivosti in dohodkih iz turizma. Učinki
turizma so lahko pozitivni, na primer, da nekaj denarja od vstopnin dobijo tudi lokalni
prebivalci, ki imajo zaradi tega interes varovati okolje in živali. V skoraj vseh državah je
turizem ena glavnih dejavnosti, ki prinese kar opazen delež dohodkov v državo, nudi pa
tudi veliko delovnih mest. Vendar pa ima turizem lahko tudi negativne učinke. Mnogo je
primerov, ko so bili domači prebivalci izgnani s svoje zemlje zaradi ureditve naravnih
rezervatov. Na nekaterih lokacijah prevelika masa turistov uničuje naravno okolje in moti
živali. Turizem je tako lahko rešitelj okolja, lahko pa ima tudi zelo negativne učinke.
Nedvomno pa je turizem eno izmed bistvenih okoljskih vprašanj in največja naraščajoča
gospodarska dejavnost tako v regiji kot na splošno, zato ga je nemogoče prezreti.
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8. SUMMARY (POVZETEK)
Every year South Africa attracts more and more tourists, who want to see huge natural
and cultural sights. The most visited places in region are national parks (Kruger National
Park in Sauth Africa, Etosha in Namibia and Chobe in Botswana), Cape Town in South
Africa, Drakensberg Range in Lesotho, the desert Namib and Fish River Canyon in
Namibia, Okavango Delta in Botswana, Victoria falls on the river Zambezi between
Zambia and Zimbabwe, lake Malawi in Malawi, the Great Zimbabwe Ruins and Bazaruto
Archipelago in Mozambique.
Tourism in South Africa has made a big progrees in the last few years. The number of
tourists is increasing from one year to another, but there are big differences between
countries in the region, as in the develompent of tourism, the number of tourists,
accommodation capacites so in the income of tourism. The majority number of tourists
visits South Africa and Botswana, while the poorest attendance of tourists is in
Mozambique. In most countries tourism is a very important branche that brings a large
income and plays a very important role in the development and recognition of the
country.
The effects of tourism are both positive and negative. For example, some money from
entrance fees is also given to local inhabitants, whos interest is consequently to protect
the environment and of the animals. But there are also many of examples, where the local
residents were exiled from their own land because of the settlement national parks or
game reserves. In some areas a crowd of tourists destroys natural environment and
disturbs animals.
The main advantages of tourism in the region are warm climate, numbers of national
parks and game reserves, heterogeneous animal and vegetal world, river activities and
tourist season over the whole year. Weaknesses are particulary difficult passage from the
coast to the interior of land, weak traffic infrastructure, not enough accommodation
capacities, irregular arrangement tourism and consequences of aparheid. Opportunities
are fast development of tourism, international tourism that helps to preserve wild animals,
different projects for tourism and new employments. Increasing criminal and politicaly
unstability, crowds of tourists in certain specifis areas, some activities that disturb
animals and destroy environment and exile of the local residents from their own land are
the main threats to the tourism in this region.
The research made on Slovenian market shows that twelve tourist agencies offer a
journey to South Africa. The journeys are centred on five counties: South Africa,
Botswana, Namibia, Madagaskar and Mauritius. Approximately 0,03 % of Slovenian
tourists travel to this region every year, most with the Kompas Agency. Daily expences
of tourist amount to approximately 42.727 Slovenian tolars.
Tourism is undoubtedly one of the essential environmental questions and one of the most
increasing economic activities as much in South Africa as generally and it is impossible
to overlook it.
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