Tilläggsresa Victoriafallen & safari
Upplev ett av världens största vattenfall, Victoriafallet och oslagbart safari i
Chobe nationalpark. I Zimbabwe bevittnar vi hur Zambezifloden dundrar ner i
fallen. Grannlandet Botswana dukar istället upp för genuint safari där vi utforskar savannerna under en heldagsutflykt till Chobe nationalpark. Chobes djurrikedom är imponerande, här hittar vi bland annat många av Afrikas elefanter.
Dag 1 Övernattning i Johannesburg				
Övernattning i Johannesburg på flygplatshotell innan avresa.
Hotell: City Lodge O.R.Tambo
Måltider: Frukost
Dag 2 Ankomst Victoriafallen				
Flyg från Johannesburg till Victoriafallen i Zimbabwe (ingår ej). Den förste vite
mannen som beskådade Victoriafallen var Dr David Livingstone som 1855 kom
paddlande längs Zambezifloden och döpte den efter Englands drottning. Detta
är ett av världens största vattenfall, dubbelt så högt som Niagarafallen. Victoriafallen som ligger på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia anses vara en
av världens vackraste platser. I dånet från denna naturkraft kan vi se färgstarka
regnbågar avteckna sig mot fallet och i forsdimman frodas regnskogen. Efter
transport till vår lodge checkar vi in och tillbringar eftermiddagen på egen hand.
Hotell: A´Zambezi River Lodge
Måltider: Frukost
Dag 3 Victoriafallen				
Efter en smakrik frukost på hotellet ger vi oss ut på en cirka två timmars guidad rundtur vid fallen. U
 nder 1800-talet när Kololo-stammen levde i området så
kallade de vattenfallet för ”Mosi-os-Tunya”, vilket betyder ”Röken som dundrar”.
Den kunniga lokalguiden tar oss på en härlig promenad, vi stannar till vid flera
vackra utsiktsplatser med magiska vyer. Till eftermiddagen finns ett flertal andra aktiviteter att följa med på för egen kostnad. Boka kanske en helikoptertur
över fallen för unika, kittlande upplevelser. Andra aktiviteter innefattar bland
annat ortens elefantprojekt eller besök på hantverksamarknaden. I området
gömmer sig också restaurangen The Boma som dukar upp för spännande middagar med shower i äkta Afrikansk anda. Här kan vi kan bland annat smaka antilop, krokodil och delikatessen mopanemaskar.
Hotell: A´Zambezi River Lodge
Måltider: Frukost
Dag 4 Safari Botswana - Chobe nationalpark				
Idag har det blivit dags att helt byta miljö. Tidig morgon gör vi oss klara för en
heldagstur i grannlandet Botswana. Där ska vi idag få uppleva förstklassigt safari
i Chobe nationalpark. Chobe anses vara ett av Afrikas bästa viltreservat och här
finns inte mindre än 120 000 elefanter, vilket är den största koncentrationen på
hela kontinenten. Det finns här också möjligheten att se chobebuskbocken och
pukuantilopen som bara finns i denna del av Afrika. När vi långsamt rör oss
fram på savannen i våra öppna safarifordon stöter vi titt som tätt på de ståtliga
vilddjuren, lunchen äter vi under ett längre stopp i skuggan av ett träd. Några
nyfikna babianer iakttar oss på distans. Senare på kvällen är vi tillbaka på lodgen
med fyllda kamerarullar.
Hotell: A´Zambezi River Lodge
Måltider: Frukost, lunch
Dag 5 Avresa Victoriafallen
Idag checkar ut och får transport till Victoriafallens flygplats. Fyllda med nya
härliga upplevelser säger vi hejdå och påbörjar vår resa hem igen.
Hotell: Måltider: Frukost
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Ankomst

Hemresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

Dag 1

Dag 5

5 dagar

10 950 kr

16 900 kr*

*Utflykten till Botswana/Chobe nationalpark är baserad på minst 2 deltagare.
I priset ingår

•
•
•
•
•

Rum 1 natt på 3-stjärniga City Lodge Hotel OR Tambo i ett standardrum inklusive frukost.
Rum 3 nätter på 3-stjärniga A´Zambezi River Lodge i ett standardrum som vätter mot floden inklusive frukost.
1 Lunch (under utflykten i Botswana).
Inträden, nationalparksavgifter, transporter och utflykter enligt resebeskrivningen.
Engelsktalande lokalguide under utflykten vid Victoriafallen och i Chobe nationalpark.

I priset ingår ej

•
•
•
•
•
•

Flyg och flygskatter.
Visum till Zimbabwe som kostar cirka 50 USD (Double Entry) och ställs ut vid gränsen.
Dricks.
Måltider som ej anges i resebekrivningen.
Reseförsäkring.
Avbeställningsskydd.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som är utanför vår kontroll.
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.
Ovan priser gäller till och med 31:a december 2019.
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