Kalahari och Okavangodeltat i Botswana – 7 nätter / 8 dagar

•
•
•
•

8 dagars safari i vilda områden
Fantastiskt rikt och varierat djurliv
Ni besöker Kalahariöknen och Okavangodeltat
Bäst tid för Kalahari är januari – mars då djuren är där

Dag 1
Tidigt flyg från Sverige via Amsterdam.
Ankomst sen kväll till Johannesburg och
kort promenad till ert flygplatshotell.

torra öknen livas upp av gröna växter efter
regnen. Vid denna årstid samlas stora
hjordar zebror och gnuer på vandring

Dag 2 ñ 1 t + 30 min
Efter frukost flyger ni till Maun i Botswana
och möts där av vår representant. Ni tar
sedan ett lätt flygplan till Nxai National
Park i Kalahari. Parken omfattar 2 578 km2
och består till stor del av saltöken, men
grönskar under denna period varje år. Här
kan ni se elefant, springbock, oryx, lejon
och med tur även gepard. Nxai Pan Camp.

Dag 4 ñ 30 min
Efter tidig safari och frukost flyger ni idag
djupare in i öknen till Central Kalahari game
reserve som omfattar 52 800 km2. Ni befinner er här fullständigt bortom yttervärlden,
i Tau Pan Camp, nära den viltrika Deception Valley. Det sägs att lejonen är större i
Kalahari och de har ofta svart man. Här
kan ni göra gamedrive och även möta sanfolket som ännu bor i detta område.

Dag 3
Ni fortsätter med safari här på savann och
bland urgamla baobabträd. Den annars så

Dag 5
Ni tillbringar ännu en dag med safari i
Kalahari vid denna årstid, då djurlivet här
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är som bäst. Här finns även brun hyena,
honungsgrävling, piggsvin och surikat.
Den som vill kan sova utomhus direkt
under stjärnorna. Ni fortsätter att bo på
Tau Pan Camp.

INGÅR: 7 nätter safari med helpension,
husets drycker, guider (engelska), parkavgifter och safariflyg. En natt i Johannesburg med frukost. Två safariaktiviteter per
dag.

Dag 6 ñ 40 min
Efter tidig safari och frukost flyger ni till
Okavangodeltat och Splash Camp. Här är
mycket fin safari även under den gröna
perioden, med lejon, leopard, gepard,
buffel, elefant och mycket mer.

INGÅR EJ: Internationellt flyg, dricks.
Middag första kvällen i Johannesburg.

Dag 7 – 8
Ni fortsätter med fantastisk safari med de
stora djuren och det rika fågellivet i Okavangodeltat. Splash Camp ligger i det stora
privata Kwara-reservat. Ni kan göra walking safari på olika öar, båtturer och gamedrives.
Dag 9 ñ 20 min
Efter en tidig morgonaktivitet kan inta en
sista frukost i naturen, för att sedan ta lätt
flyg till Maun. Där tar ni ert flyg tillbaka
mot mot Johannesburg. På kvällen tar ni
flyget tillbaka mot Europa.
Dag 10
Efter byte av flyg återvänder ni till Sverige
under dagen.
PRIS: 36 900 kr* per person i delat dubbelrum. Om fler än två reser tillåts två enkelrum utan extra tillägg. Gäller 15 nov 2021
till 31 mars 2022.

ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes

*) Vi reserverar oss för ändringar i pris pga valutakursförändringar eller ändringar av parkavgifter beslutade av myndigheter.

