Tilläggsresa Rovos Rail
Efter våra resor som slutar i Sydafrika eller Victoriafallen finns möjlighet att förlänga med världens lyxigaste tågresa, Rovos Rail. Att på räls resa genom Afrika är
en upplevelse i sig, men att resa i Rovos Rails komfortabla kupéer i exklusiv viktoriansk stil, med utsökta måltider och förstaklassig serivce gör det till en oförglömlig
upplevelse. Beroende på var er resa med Rovos Rail börjar varierar programmet,
nedan är program för resan ifall ni reser från Victoriafallen till Pretoria.
Dag 1 Avresa Victoriafallen					
Transport på eftermiddagen till Rovos Rail där röda mattan rullas ut och vi välkomnas ombord på världens mest exklusiva tåg. Tåget går i lagom takt för att vi
ska hinna njuta av omgivningarna som vi reser igenom. Längs vägen stannar vi
också till för att göra spännande utflykter. Alla kupéer är sviter utrustade med
luftkonditionering, kassaskåp, bekväma sängar och privat badrum med dusch
och wc. När vi har installerat oss ombord, kan vi njuta av en välsmakande middag medan Zimbabwes fantastiska natur och djur kan upplevas från en fönsterplats ombord.
Hotell: Rovos Rail / Pullman Svit
Måltider: Middag
Dag 2 Hwange nationalpark					
Tidig morgon kommer vi fram till Hwanges nationalparks södra delar. Här väntar en safari i öppna safarifordon i soluppgången vid ett närliggande vattenhål
där vilt samlas för att dricka. Vi är tillbaka ombord tåget på förmiddagen och kan
stärka oss med en härlig brunch medan tåget rullar genom Zimbabwes vildmark.
Från Rovos Rails utsiktsvagn kan vi luta oss tillbaka i bekväma fåtöljer och soffor
och njuta av alla de vackra naturscenerier med vilda djur och fåglar som vi reser
igenom. På kvällen närmar vi oss gränsen mot Botswana och tåget stannar till
för en övernattning ombord.
Hotell: Rovos Rail / Pullman Svit
Måltider: Frukost, lunch, afternoon tea, middag
Dag 3 Ledig tid					
Idag åker vi över gränsen till Botswana och passerar mäktiga baobabträd eller
apbrödsträd. Träden kan bli över 1 000 år gamla och de äldsta träden kan bli 20
meter höga och ha en diameter på omkring 11 meter. Trädet suger upp enorma
mängder med vatten som det sparar i stammen för att klara långa perioder av
torka. Landskapet skiftar till röda och orangea toner när vi reser genom ökenlandskapet. Vi passerar ytterligare en landsgräns idag när vi kommer till Sydafrika. Här reser vi genom bergskedjan Magliesberg där vi kan njuta av en fantastisk
utsikt över grönskande dalgångar och floder.
Hotell: Rovos Rail / Pullman Svit
Måltider: Frukost, lunch, afternoon tea, middag
Dag 4 Ankomst Pretoria - Avresa Skandinavien				
Efter frukost kommer vi fram till Pretoria och tågresan med Rovos Rail har nått
sitt slut. Här väntar vår lokalchaufför som kör oss till flygplatsen i Johannesburg
där vi sedan påbörjar vår resa hem till Skandinavien igen eller vidare för nya
äventyr. Ett eventuellt flygtillägg kan komma att tillkomma, se vidare information under prisinformationen.
Hotell: Måltider: Frukost
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Prisuppgifter Rovos Rail
Avresa månad

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

1 oktober 2018 - 30 september 2019

4 dagar

18 950 kr

29 800 kr

1 oktober 2019 - 30 september 2020

4 dagar

20 500 kr

31 250 kr

Avresedatum varierar beroende på Rovos Rails avgångsdatum.
I priset ingår:

•
•
•
•
•

4 dagar/3 nätters tågresa med 5* Rovos Rail i en Pullman-svit.
Frukost, lunch och middag samt Afternoon tea ombord tåget.
All dryck ombord tåget.
Transport tur och retur tågstationen enligt resebeskrivningen.
Inträden och utflykter med Rovos Rails egna egnelsktalande lokalguide enligt resebeskrivning.

I priset ingår ej:
•
Eventuellt flygtillägg, flygskatter och visumkostnad.
•
Dricks.
•
Uppgradering till Deluxe eller Royal svit.
•
Reseförsäkring.
•
Avbeställningsskydd.
Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.
Det finns även möjlighet att uppgradera till lyxigare tåghytt eller att resa i motsats riktning ”Pretoria-Victoriafallen”.
Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
Ett mindre flygtillägg kan tillkomma beroende på var orginalresan slutar och hur nära inpå avresa som tilläggsresan
bokas, vänligen kontakta Thabela Travel för information om detta.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
Vänligen ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.
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