Rese
enärerna
as omdömen o
om en re
esa i Na
amibia m
med
Eldsllandet.c
com i ok
ktober 2
2016

Alla delltagare. Frånn vänster: Alve,
A
Rainerr, Elias, Agneta, Mats, Jonny, Chr
hrister, Carin
n,
Cecilia, Lasse, Görran och Cleo
opas.
Siffrornna är ett gennomsnitt av de 8 inlämnnade omdöm
men. 5 är bäästa betyg o ch 1 sämstaa.
1. Hur vvar din ressa totalt settt?

5

2. Hur vvar serviceen inför ressan?

5

ormationen
n inför resa
an?
3. Hur vvar den skrriftliga info

5

4. Hur överensstämde beskrivningen avv resan meed verkligheeten?
5. Hur vvar färdled
daren?

5

5

Carin E
Erlandsson: 5+
5 Väldigt bra
b kunskapper både fråån Alve och
h från den lookala guiden
n samt
kocken som bidrogg med goda middagar.
Mats Sttenhag: Kom
mbinationen
n av en svennsk färdledaare med tydlligt ansvar fför upplägg
g samt
fotomom
menten sam
mt en lika erffaren lokal färdledare var
v oslagbarr. De lirade ihop. Lokaala
guiden bbjöd på sig själv och deelade med ssig av sitt liv
v och hur det är att leva
va i Namibiaa.
Samtidiigt var han förträfflig
f
i sitt guidandde med masssor av kunsskap och erffarenhet av Etosha
dess växxt- och djurrliv. Här fan
nns från bäggge färdledaarna ett engaagemang attt fungera i
samverkkan med delltagarna. Såå föredömliggt!

6. Hur var informationen under resan?

5

7. Hur var färdledarens kunskaper?

5

Agneta Vistam: 5 för Alve och 5 för lokala guiden
8. Hur var login?

5

Carin Erlandsson: Bra. Lodgerna väldigt funktionella. Tälten helt OK!
9. Hur var transporterna?

5

Carin Erlandsson: Bra!!! Visst är det skumpigt och ibland långt – men annars får vi ju inte se
något!
10. Hur var maten?

4,8

Carin Erlandsson: Suverän med enkla medel. Gott! Lite mycket mackor – men det är OK.
11. Skulle du rekommendera resan till andra?

Ja, från alla 9 resenärerna.

Göran Erlandsson: Absolut, men bara till dem som jag tror skulle klara av denna typ av
förhållanden.
Carin Erlandsson: Absolut, men det gäller att alla vet att det är på dessa villkor: tält, värme,
mm.

12. Varför?
Göran Erlandsson: Upplevelseresa framför nöjesresa.
Carin Erlandsson: Det gäller att man förstår värmen – men man får uppleva fantastiska saker.
Agneta Vistam: Det har varit en fantastisk resa på alla sätt. Det vore roligt om andra kunde få
uppleva samma sak.
Cecilia Liljedahl: Massor av upplevelser – ett mål – att lära mer om foto.
Jonny Ullström: Resan ger inte bara exceptionella fotomöjligheter utan även outplånliga
intryck.
Lars Rafstedt: En personlig resa för dem med ett specialintresse.
Christer Nilsson: Full av upplevelser
Mats Stenhag: För att resan var välplanerad och svarade väl upp mot beskrivningen, väl
utnyttjad tid, upp tidigt!
13. Vad lockade dig att resa på just denna resa?

Göran Erlandsson: Namibia och Alve
Carin Erlandsson: Genom att vi rest med Alve tidigare, vet vad han kan och resans karaktär
passar oss – foto förstås!
Agneta Vistam: Sen jag såg en bild av Death Vlei för flera år sen har det varit min drömresa.
När jag träffade Alve på fotomässan förra året så blev det bara självklart att jag skulle följa
med.
Cecilia Liljedahl: Liten grupp. Kände till färdledaren. Enkelt boende som ger mer gemenskap
i längden och allmänt är trevligare!
Lars Rafstedt: Från start dels att det var en resa för foto, det intresserade och dels till ett
ganska okänt land.
Christer Nilsson: Kombination av fotoresa och att se nya miljöer.
Mats Stenhag: Fokus på foto lockade mig. All information om resan andades äkta
engagemang och var ärligt beskriven. Inga floskler eller försköningar. Resan i sig innebar
långa tider för transport i bil men upplägget med:
1. ”Insprängda” hotellnätter i mitten
2. Ofta två övernattningar på samma ställe
3. Gemensamma luncher och middagar då och då på restaurang
gjorde att resandet blev överkomligt. Tidiga morgonrutiner gav mer innehåll och minskade
stress på de platser vi stannade. Att få tid!
14. Vilka förändringar skulle du vilja föreslå?
Göran Erlandsson: Nej, inga
Agneta Vistam: Bara en liten sak: bättre kommunikation mellan bilarna.
Jonny Ullström: Kanske minska antalet dagar i tält.
Lars Rafstedt: Svårt att säga. Jag tycker det dels var bra avvägning mellan besök vid vissa
speciella platser och dels lagom tid för Etosha.
Christer Nilsson: Bättre kommunikation mellan bilarna.
Mats Stenhag: Tror att besöket hos Himba-folket bör övervägas, tyvärr. I mitt möte med
kvinnorna i byn kändes allt OK och relativt jämställt när det handlade om att se på hantverk
och förhandla om pris. Men när det kom till fotografering märktes tydligt hur besvärade de
var, de led! Detta i kombination med byns lokala guides ”patriarkala uttalande” om ”våra”
kvinnor signalerade makt, över- och underordning. Det blev svårt att hantera.
15. Övriga kommentarer om resan:

Göran Erlandsson: Ett minne för livet. Mkt bra service o ledarskap. Gett mitt fotograferande
en ny dimension. Har gått från automatfotograferande till manuellt fotograferande. Detta hade
aldrig skett utan denna resa.
Carin Erlandsson om punkt 14 och 15: Fotot har fått en helt ny dimension! Så mycket jag lärt
mig. Dessutom har Alve hjälpt oss/mig att köpa ett bra objektiv innan resan. Bonus! Jag är
supernöjd med upplägget och allt vi fick ta del av!
Jag är lite tveksam till Himba-byn. Det känns lite jobbigt att understödja den typen av
”turistattraktion” där männen styr och tar beslut över kvinnorna. Beklämmande. Jag var inte
bekväm att ta kort och möta kvinnorna som inte ens har möjlighet att prata för sig själva.
Hade de kunnat förmedla sina egna tankar hade det varit bättre.
Som helhet: En fantastisk resa och ett minne för livet! TACK!
Om någon är intresserad av att höra hur resan varit kan de gärna höra av sig till mig.
Agneta Vistam: En helt fantastisk resa som sagt! Alves kunnighet och intresse var guld värt.
Den lokala guiden var en underbar, duktig guide och chaufför. Maten var jättebra. Kanske lite
väl många mackluncher men naturligtvis svårt att få till det på annat sätt.
Vill gärna åka med Alve fler gånger!
Cecilia Liljedahl om 14 och 15: Besöket hos Himba var jobbigt. Jobbigt att fotografera
kvinnorna som satt som utställningsföremål. De måste väl ändå tidigare haft annan funktion
än att fläta håret … Bidrar vi till förtryck av kvinnorna?
Lars Rafstedt: Trevlig nivå på allt, dessutom en outstanding reseledare.
Mats Stenhag: En av bilarna havererade mitt under game drive i Etosha! Lugnt och vänligt
men bestämt tog Alve befälet och tillsammans med lokala guiden säkrade han gruppens
känsla av trygghet samtidigt som ringa tid föll bort från game driven. Föredömligt!

Kommentarer från researrangören Alve Henricson
1. Besöket i Himbabyn kommer att tas bort från schemat på kommande resor.
2. För att kommunikationen mellan bilarna ska vara bra har radio inskaffats. Mobiltäckning
saknas ofta.
3. För dem som inte vill bo i tält kan samma resa organiseras med boende i bungalows. Det
kräver att tillräckligt många anmäler intresse. Priset på resan kommer i så fall att bli avsevärt
mycket högre och bokningar bör göras med mycket god framförhållning eftersom dessa
bostäder ofta är fullbokade.

