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KLASSISKA ZIMBABWE 
 

 
• 9 dagars enastående safari med betoning på stora rovdjur 
• Synnerligen fina camper med allt inkluderat 
• Ni besöker Hwange, Lake Kariba och Mana Pools 
• Glest med turister och mycket djurliv 
• Bäst tid är juli – oktober; gröna säsongen är maj – juni 

 
 
 
Dag 0 
Ni flyger förslagsvis från Stockholm på 
kvällen mot Addis Abeba. 
 
Dag 1    ñ  1 t 
Ni byter flyg på morgonen i Addis och 
anländer till Victoria Falls i Zimbabwe 
mitt på dagen. Ni tar sedan ert lokala flyg 
mot Hwange, där en guide från The Hide 
Safari Lodge möter er. Ni färdas i öppen 
safaribil under gamedrive mot lodgen. 
Lodgen är familjeägd och ligger på en 
privat conservancy intill nationalparken. 
Den har funnits där sedan 1922. Från 
verandan kan ni skåda djuren vid 
vattenhålet.

 
Dag 2 - 3 
Ni kan välja mellan tidig walking safari 
eller gamedrive. Här finns områden med 
höga palmer, akaciasavann och stora 
grässlätter med en osannolik mångfald av 
djur och fåglar. Här blir er sundowner en 
del av upplevelsen. 
 
Dag 4    ñ  1,5 t 
Efter frukosten far ni vidare med flyg till 
Lake Kariba och möts av en guide från 
Changa Safari Camp. Detta är en oas av 
lugn bortom världens larm. Ni tar lunch 
med utsikt över sjön och kan sedan 
antingen koppla av i campen, göra 
gamedrive eller pröva fiskelyckan. 



                                          

 
 

 
 
Dag 5 
Ni väcks tidigt med en kopp kaffe eller te, 
för att sedan göra gamedrive, walking sa-
fari eller fisketur. Parken har en mångfald 
av djur och över 350 fågelarter. Dagen 
fortsätter med lunch och valfri aktivitet 
eller avkoppling i Changa Safari Camp. 
 
Dag 6    ñ  30 min 
Efter tidig frukost flyger ni vidare mot 
Mana Pools där en guide från John’s Camp 
möter er. Parken är berömd för sina 
rodjur, bland annat vildhund, och här har 
ni stor safari. 
 
Dag 7 – 8     
Ni fortsätter med safari tidig morgon och 
sen eftermiddag i denna enastående park. 
Ni kan här också göra walking safaris. 

 
 
Vad många glömmer på en safari, är att 
bara koppla av vid campen. Här bor ni i 
bekväma tält med anslutande badrum och 
dusch, med en säck som fylls med varmt 
vatten och hissas upp. John’s Camp. 
 
Dag 9     
Efter frukost har ni transfer till flygplatsen 
och ert flyg till Harare. Där kan ni ta ert 
flyg tillbaka mot Sverige via Addis. 
 
Ingår: Inrikes flyg, helpension, husets 
drycker, tvätt, transfers, två aktiviteter per 
dag, lokala guider.  
 
Ingår ej: Visum, dricks, premiumdrycker, 
internationellt flyg 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
 

John’s Camp 


