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Zambia två floder - dagsprogram* 
 

 
 

• Mycket fin safari i South Luangwa nationalpark 
• Områden med stora rovdjur 
• Lower Zambezi med flodfärder, fiske och mer safari 
• Fina camper mitt i naturen 

 
 
Dag 1     v 1 t    ñ 1 t 
Ankomst till Lusaka internationella 
flygplats. Ni möts av vår representant och 
tar inrikesflyg till Mfuwe. Transport till 
Nkwali Camp invid Luangwa med 
enastående djurliv. 
 
Dag 2      
Gamedrive eller walking safari morgon 
och sen eftermiddag inne i parken. Detta 
är ett område där lejon och leopard ofta 
ses. Mitt på dagen kan ni vila ut i campen. 
Nkwali Camp 
 
Dag 3  
Ni fortsätter att utforska detta område där 
elefanterna dagligen ses korsa floden och 
flodhästarna grymtar ljudligt. Nkwali Camp 
 

 
Dag 4 
Ni far norrut i parken till ett synnerligen 
viltrikt område. Här kan ni fortsätta att 
njuta av djurlivet i och runt floden. Ni 
reser på floden eller i safaribil till Tena 
Tena camp. 
 
Dag 5 
Förutom de stora däggdjuren finns här 
nilkrokodil och nilvaran, sköldpaddor och 
ett mycket rikt fågelliv. Tena Tena camp. 
 
Dag 6    v 1 t    ñ 2 t 
Gamedrive på morgonen. Därefter färd till 
Mfuwe Airport och flyg via Lusaka till 
Lower Zambezi och Chongwe River Camp 
som ligger mycket vackert vid samman-
flödet av Chongwe och Sambesi. 
 



                                          

 

 
Dag 7 
Här kan ni ha tidig gamedrive, flodfärd på 
Zambezi, paddling med kanot eller 
walking safari morgon och eftermiddag. 
Ni kan också njuta av liv och rörelse bland 
djur och fåglar vid floden från er 
tältveranda. Chongwe River Camp 
 
Dag 8 
Aktiviteterna – eller stilla vila – kan 
fortsätta vid denna mycket vackert 
belägna camp. Elefanter gillar att komma 
och plocka de nedfallna ärtskidorna från 
de höga träden – ett slags akacia – som 
skuggar campen. Chongwe River Camp 
 

 
Dag 9    ñ 1 t 
Ev morgonaktivitet 
10.00 Flyg till Lusaka  
Flyg via Amsterdam/Addis Abeba  
 
Dag 10 
Ankomst till Sverige 
 
INGÅR: Husets drycker vid South 
Luangwa, helpension, avgifter till parker, 
inrikes flyg, transfers, guider, två 
aktiviteter per dag. 
 
INGÅR EJ: Visum, dricks, internationellt 
flyg, drycker vid Chongwe River Camp. 
 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
*) Programmet kan kortas eller förlängas 


