Pressinformation

Nordens första riktiga safaribil
tar dig närmare viltet
7 meter lång, 1,85 meter bred, 8 kvadratmeter fönsteryta, kameragluggar och med
fjärrstyrda lampor för nattliga turer är den nya safaribilen på Eriksberg Hotel & Nature
Reserve en upplevelse i sig själv. Anpassad för att ge en maximal upplevelse av det
vilda djurlivet utanför.
Med den nya Toyota Land Cruiser Gameviewer, som har väldigt lite gemensamt med
ursprungsmodellen, kan nu Nordens största vilthägn nyttjas på ett sätt som inte har varit
möjligt tidigare. Bilen är anpassad för att ta ut besökarna i alla klimat när som helst på dygnet
– från heta sommardagar till isande vinternätter.
–

Vi vill komma så nära viltet som möjligt för att verkligen skapa närvaro och maximera
naturupplevelsen, alla dagar om året, och med många valmöjligheter. Kanske gillar du
sundowner med mat och dryck i solnedgången eller så vill du lägga all tid på att se så
många arter som möjligt, säger Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Bilen är en kraftigt modifierad, fyrhjulsdriven Toyota Land Cruiser, vars original vanligen syns
på savannen eller i bushen på den afrikanska kontinenten. Den har byggts om av en
specialfirma i Nederländerna och är nu helt klar för premiärturen. Satsningen ska dessutom
flytta Norden och Sverige till den internationella scenen för safariupplevelser.
–

Bilen är en del i Eriksbergs satsning för att nå ut på den internationella marknaden. Varför
åka till Afrika – när du kan åka till Blekinge? avslutar Per-Arne Olsson.

Fakta om Toyota Land Cruiser Gameviewer
Safaribilen, en 4x4 Toyota Land Cruiser, har under fyra månader byggts om av FD 4x4 Centre
i Nederländerna för att passa Eriksbergs behov. Den är baserad på Toyota Landcruiser HZJ79
pickups specialutgåva i samband med dess 30-årsjubileum.
Modifikationer och specialutrustning:








Förlängt chassi med 85 centimeter för att skapa gott utrymme för åtta (8) gäster i den
bakre kabinen.
Fjärrstyrda speciallampor för att safarin ska kunna upplevas även på natten.
Speciellt utformad kabin med skjutbara fönster för att optimera för fotografering och så
att alla gäster har utsikt och kan uppleva ljud, ljus och lukt.
Två stora uppfällbara takluckor för den som vill spana med kikare eller fotografera.
Uppvärmning och luftkonditionering för bra klimat.
Strömuttag för laddning av kameror och telefoner vid alla sittplatser.
Inbyggd kyl för mat och dryck.

Om safari på Eriksberg Hotel & Nature Reserve
Väl på safari kan besökarna på den milslånga turen uppleva reservatets värden och se
kronvilt, dovvilt, vildsvin, mufflonfår, visenter, davidshjortar och ett rikt fågelliv med bland annat
havsörn. Vid mörkersafari finns det dessutom möjlighet att se flera nattaktiva rovdjur som
rävar och minkar, samt även fladdermöss och ugglor som gömmer sig och vilar under dagen.
Totalt finns det över 1 600 djur i området och alla rör sig fritt.
Eriksberg är ett naturreservat i Karlshamns kommun, Blekinge, och består av 1 358 hektar,
varav 409 hektar vatten. Den inhägnade delen är drygt 900 hektar, vilket innebär att Eriksberg
är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. De olika
verksamhetsområdena på gården är: restaurang, hotell och konferens, event, turism, skog,
naturvård, jakt och fiske. Eriksberg ägs sedan 2008 av Rune Anderssons Mellby Gård.
För mer information eller om ni är intresserade av att uppleva safarikänslan och teståka,
vänligen kontakta Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg Hotel & Nature Reserve, på telefon
0733-67 90 52.
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