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Victoriafallen & Botswanas bästa – 11 dagar* 
 

• Synnerligen fin safari med varierat och rikt djurliv 
• Victoria Falls nationalpark i Zimbabwe, Chobe- och Kwarafloderna 
• Okavangodeltat och Kalahariöknen 
• Ni bor på fina, naturnära camper 
• Res från mitten av november till mars 
• Start vid Victoria Falls i Zimbabwe och avslut i Maun, Botswana 

 
Dag 1 
Ni flyger tidigt från Sverige via Amster-
dam och ankommer till Johannesburg. Ni 
övernattar på ett flygplatshotell. 
 
Dag 2    ñ 1 tim  v 30 min  
Efter frukost tar ni flyg till Victoria Falls i 
Zimbabwe. Ni möts av vår representant 
vid ankomst och far till Elephant Camp. 
Den ligger naturskönt i Victoria Falls 
National Park. Ni kan ha en kvällskryss-
ning på Zambesifloden. I nationalparken 
finns bland annat buffel, babian, markatta 
och leopard. 
 
Dag 3      
Efter ev tidig walking safari kan ni besöka 
Viktoriafallen. Denna tid på året finns 
mycket vatten i floden, så fallen bör vara 
mäktiga. Ni har lunch vid Lookout Café

och kan besöka en by eller interagera med 
elefanter. Mot kvällningen ingår sundow-
ner med utsikt över Batokaravinen nedan-
för fallen. Elephant Camp. 
 
Dag 4    v 1,5 t 
Efter frukost har ni transfer med bil till 
djurrika Chobe national park i Botswana. 
Ni har gamedrive på väg till Chobe Safari 
Lodge som är en relativt stor permanent 
lodge, fint belägen vid Chobefloden. Ni 
kan göra en flodkryssning under sen 
eftermiddag och se det rika djurlivet, där 
Namibia och Botswana möts. 
 
Dag 5    v 30 min   ñ 30 min 
Ni kan göra en gamedrive tidigt på mor-
gonen. Efter frukost har ni transfer till Ka-
sane Airport, där ni tar safariflyg till den 
djurrika Kwandofloden och er lodge. Här  
 



                                          

  

 
kan ni göra gamedrives och night drives 
på det privata Kwandoreservatet. Ni bor 
på Lagoon lodge.  
 
Dag 6 
Ni kan göra båtutflykt för att se djur- och 
fågellivet vid floden, ni kan göra walking  
safari eller gamedrive. Här samlas stora 
hjordar av elefant och buffel under den 
gröna årstiden. Lagoon Lodge. 
 
Dag 7    ñ 30 min 
Ni kan göra en safariaktivitet på morgo-
nen och tar sedan safariflyg till Kwara, 
som är ett privat reservat i den norra delen 
av Okavangodeltat. Området är känt för 
stora predatorer som lejon, leopard, 
gepard och vildhund. Ni kan här också 
göra nattsafari och walking safari. Ni bor 
på Kwara Camp.  
 
Dag 8 – 9 
Ni har härliga dagar i ett av Okavangos 
allra främsta safariområden. Ni kan här 
också åka Mokoro, en långsmal, låg kanot 
som stakas fram. Ni kan göra gamedrive, 
walking safari eller utflykt med motorbåt. 
Kwara Camp. 
 
Dag 10    ñ 40 min 
Tidig safariaktivitet och sedan frukost. Ni 
flyger därefter i ett lätt plan till Kalahari 
National Park och Tau Pan Camp. Ni be-
finner er här fullkomligt bortom yttervärl-
den, i en park som motsvarar 10% av Bots-
wanas landyta. 
 
Dag 11 
Ni har en heldag i detta enorma reservat 
som denna tid på året har ett rikt djurliv 
efter regnen. Ni kan besöka Deception 
Valley och leta efter brun hyena, lejon, 
leopard samt de många gräsätarna, som 
springbock och gemsbock. Den som vill 
kan sova direkt under stjärnorna. 
Tau Pan Camp. 
 
Dag 12    ñ 30 min 
Tidig safariaktivitet och därefter flyg till 
Maun, för vidare flyg mot Johannesburg 
och anslutande kvällsflyg till Europa. 
 
Dag 13 
Efter byte vid flygplats i Europa ankomst 
till Sverige under dagen.

 
PRIS: 52 900 kr pp exkl internationellt 
flyg. Start vid Victoria Falls, avslut i Maun. 
Om minst två delar ett rum, kan två ha en-
kelrum utan tillägg.  
 
 
*) Programmet kan kortas eller förlängas. Om Vic-
toria Falls utesluts, blir priset 44 500 kr pp.  
I så fall börjar safarin i Kasane, Botwana och slutar 
i Maun, Botswana. 
 
INGÅR: Helpension, inträde till alla par-
ker, lokala drycker, två safariaktiviteter 
per dag, lokala guider, safariflyg och 
transfers. 11 nätters safari. Hotell en natt i 
Johannesburg med frukost. 
 
INGÅR EJ: Dricks, visum, internationellt 
flyg. Ej specificerade aktiviteter. 
 
Denna safari kan bokas enskilt (min 2 
personer) eller för en grupp. Ni kan även 
göra resan med svensk guide som 
medföljer (extra kostnad). 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
 


