
Dag 1   Ankomst Okavangodeltat
Klockan 7.30 möter vår lokalguide oss på avtalad plats. En natt för egen kostnad i 
Maun är nödvändig innan avresedagen. Vi packar in oss i safarifordon och påbörja 
vår resa norrut mot Khwaisjön i Moremi nationalpark, Okavangodeltat. Vi färdas 
igenom vackra landskap bestående av små laguner, öar och kanaler som bildats 
av regnet som faller över Angolas bergstopp. Har vi tur så kan vi redan efter en 
kort bilfärd få se flodhästar, elefanter eller bufflar. Djurlivet i Botswana ett av Afri-
kas bästa. Att vi ska sova i tält ute i naturen gör det hela ännu bättre, det går inte 
att komma närmre djurlivet. Under resan så fixar personalen allt det praktiska så 
vi bara kan koppla av och njuta. Väl framme vi Khawisjön väntar en 2 ½ timmes 
Mokoroutflykt på sjön, mokoro är väldigt populärt i Okavangodeltat, en utgrävd 
träkanot. 
Hotell: Privat camping  
Måltider: Lunch, middag

Dag 2   Okavangodeltat
Vi vaknar upp av lejonens rytanden, ja, vi hörde rätt. Vi åker på gryningssafari 
med lokalguiden där vi utforskar områdets natur och djurliv. Det är något helt 
unikt att i öppna safarifordon få se djur som giraffer, zebror, gnuer och elefanter 
så nära inpå. Ökenområdet runt oss lockar naturligt många djur till inlandsdel-
tats vatten, speciellt under torrperioder. Djuren vandrar ibland långa sträckor för 
att komma hit och släcka sin törst. Okavangodeltat är världens största inlands-
delta och har också ett enormt frodigt fågelliv. Över 550 olika fågelarter häckar 
här vilket gör det perfekt för den fågelintresserade. Vi utforskar området omkring 
Khwaisjön och spanar efter bland annat The Big Five: lejon, leopard, elefant, buf-
fel och noshörning. Även till solnedgången ger vi oss ut med kikaren högt i hugg 
på ännu en safari. Kvällen tillbringar vi runt lägerelden där vi njuter av lugnet 
och lyssnar efter hyenornas skratt och flodhästarnas grymtande.
Hotell: Privat camping
Måltider: Frukost, lunch, middag
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                           Botswana campingsafari 
 
Vi färdas längs det vackra Okavangodeltat, hela vägen från Maun till Kasane i norra Botswana. Under resan stöter vi på landets 
vilddjur inkluderat The Big Five och vi slår ofta läger vid floder för safari på riktigt nära håll. När mörkret har lagt sig ser vi den 
stjärnklara himmelen ovan oss lysa samtidigt som vi lyssnar till djurens alla läten. På natten kommer ofta elefanter och andra 
djur på besök. Med oss på resan följer personal med som sätter upp tälten, lagar mat och står för det praktiska så att vi bara kan 
koppla av och iaktta djuren och fåglarna i den slående naturen. 

Avresa: 
Flera avgångar per vecka mellan 
mars - december

Antal dagar: 
7

Höjdpunkter: 
Okavangodeltat, Moremi och 
Chobe nationalpark, Savuti

Tilläggsresa: 
Kapstaden, Rovos Rail,
Mocambique, Mauritius.

RESFAKTA



Dag 3   Savuti/ Chobe nationalpark
Idag är det dags att ta äventyret vidare till Chobe nationalpark. Efter en väl-
smakande frukost packar vi ihop oss och beger oss ännu längre norrut i landet. 
Längs vägen flimrar vackra landskap förbi och guiden håller oss väl uppdatera-
de om vilka områden vi kör igenom. När vi kommer fram till Chobe fortsätter vi 
djupt in i bushen, ända till Savuti där vi ska tillbringa de två kommande nätterna 
intill den kända kanalen. Området gömmer ett mysterium och är hem till många 
rovdjur så som lejon, leopard, gepard och har vi tur får vi se den sällsynta afri-
kanska vildhunden under våra dagar här. Mysteriet handlar om att kanalen var 
helt uttorkad under 30 år innan den började rinna igen och att den numera tor-
kar ut under regnperioden och svämmar över under de andra årstiderna. Detta 
är ett fenomen som fascinerar många forskare och avspeglas i den unika naturen 
omkring kanalen. Till eftermiddagen åker vi på vår första safari i Chobe.
Hotell: Privat camping
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4   Savuti/ Chobe nationalpark
Vi vaknar vi upp med Savuti utanför ytterdörren och börjar dagen med safari i 
soluppgången. 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. Området består av stora savanner och grässlätter med ett aktivt 
djurliv. Under torrperioder ses ofta vårtsvin, kudu, impalor, zebror, gnuer och 
stora elefanthjordar i parken. När regnet kommer blir det även full fart på fåg-
larna där över 450 arter bosätter sig i parken. Chobe är välkänd för sin stora 
migration av bland annat zebror. Under migrationen rör sig tusentals zebror i 
parken. Mitt på dagen tar vi det lugn på lägret för att sedan åka på safari igen till 
skymningen. På eftermiddagen lyckades vi idag stöta på chobebuskbocken som 
är unik för denna del av Afrika. 
Hotell: Privat camping
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5   Chobefloden/ Chobe nationalpark
Idag har det blivit dags att byta läger till ännu en ny, spännande plats. Vi be-
ger oss ytterligare högre upp i Botswana, dagens mål är Chobefloden som är 
namngivaren till hela nationalparken. Till skillnad från kanalen i Savuti så har 
Chobefloden inte några mysterier utan det här är en beständig livlina till parken, 
torr- så som regnperiod. Chobe flätas så småningom samman med Zambiziflo-
den och forsar sedan vackert ner i de ståtliga Victoriafallen. När vi kommer fram 
till vårt nya läger vilar vi oss en stund innan vi ger oss ut på span efter djuren. Vi 
stöter på en lejonhona som rör sig i skymningen med tre lejonungar hack i häl, 
vi stannar upp och iakttar de tills de är utom synhåll. Det är lätt att komma på sig 
själv med att hålla andan när vi stöter på ett så pass mäktigt djur. När vi kommer 
tillbaka till lägret på kvällen konstaterar vi att vi sammanlagt skrivit ner 60 olika 
fågelarter som vi sett under dagen.. 
Hotell: Privat camping
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6   Chobefloden/ Chobe nationalpark
Med ett brak är hela lägret vaket. Det är precis innan gryning och några elefan-
ter bröt ner ett större träd lite längre bort. Eftersom vi redan är vakna börjar vi 
morgonsafari lite tidigare idag. Att ge oss ut i bushen tidigare än planerat var 
ett bra val, vi bevittnar en soluppgång vi tidigare bara kunnat drömma om, so-
len färgar himlen likt ett vykort och vi får några unika bilder på kamerarullen. 
Utöver safari till skymningen tillbringar vi några härliga timmar på vårt läger 
vid chobefloden där vi delar spännande historier med varandra under en välsma-
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kande lunch. Eftermiddagens safari är vår sista safari i safarijeepar i Botswana 
och vi njuter det allt vad vi kan.  
Hotell: Privat camping
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 7   Avresa Kasane
Nu lider detta äventyr snart mot sitt slut. För att verkligen uppleva området och 
allt vad det erbjuder ger vi oss ut på en vacker kryssning på Chobefloden på mor-
gonen. Här får vi ett nytt intryck av bushen då vi iakttar den från sjöss. Vi kom-
mer ännu närmre de vilda djuren och tar hänsyn till en och annan flodhäst som 
utför sin dagliga rutin i floden. Efter kryssningen åker vi i gemensam transport 
till Kasane flygplats där det är dags att säga hejdå och fortsätta resan på egen 
hand eller med ett bokat tilläggspaket. Klockan 12 avslutas resan på flygplatsen 
med väskor proppfulla med upplevelser.
Hotell: -
Måltider: Frukost
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Det finns fler avgångar än vad som listats ovan, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

Notera: Det finns även möjlighet att resa i motsatt färdriktning – Kasane/ Chobefloden/ Chobe nationalpark/ Oka-
vangodeltat. Samma pris gäller för resan, vänligen kontakta oss för att bekräfta avresedatum då dessa är annorlunda.

I priset ingår:
• 6 nätter på camping enligt resebeskrivning med all inklusive
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivningen
• Engelsktalande lokalguide, campingassistent och kock

I priset ingår ej:
• 1 natt i Maun innan avfärd på campingsafari
• Internationella flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Aktiviteter bokade på plats
• Dricks till chaufförer och guider
• Reseförsäkring
• Avbeställningsskydd
• Välj att klimatkompensera din resa för 150 kr eller 250 kr. Läs mer: www.thabelatravel.com/klimatkompensation

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med engelsktalande guide och kan samköras med andra internationella 
resenärer.

Avbeställningsskydd kostar 750 kr och måste tecknas vid bokningstillfället för att vara giltigt. 

Boka reseförsäkring samtidigt som resan. ERV semesterreseförsäkring är ett komplement till reseskyddet i hemförsäk-
ringen. Pris för denna resa per person: 490 kronor.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet. Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor 
innan du bokar resan.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

10 september 2019 16 september 2019 7 22 950 kr 28 300 kr

14 oktober 2019 20 oktober 2019 7 22 950 kr 28 300 kr

12 november 2019 18 november 2019 7 21 850 kr 27 200 kr

10 december 2019 16 december 2019 7 21 850 kr 27 200 kr
3 mars 2020 9 mars 2020 7 22 100 kr 27 450 kr

7 april 2020 13 april 2020 7 22 100 kr 27 450 kr

19 maj 2020 25 maj 2020 7 22 100 kr 27 450 kr

2 juni 2020 8 juni 2020 7 22 100 kr 27 450 kr

7 juli 2020 13 juli 2020 7 23 500 kr 28 850 kr

18 augusti 2020 24 augusti 2020 7 23 500 kr 28 850 kr


