Victoriafallen och Botswanasafari - 7 dagar
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Victoriafallen, Chobe och Okavangodeltat
5 dagars safari i mycket fina djurområden
Flodfärd vid Victoriafallen, Chobe
Två safariaktiviteter per dag under safari

Dag 1 Från Sverige
Ni flyger från Sverige under dagen och
vidare mot Victoria Falls i Zimbabwe via
Addis Abeba.
Dag 2 Victoriafallen
Ni anländer till Victoriafallen i Zimbabwe.
Vid ankomsten möts ni av en förare som
tar er till ert valda hotell. Resten av
eftermiddagen spenderas på egen hand.
Dag 3 Victoriafallen
Frukost på ert valda hotell. På morgonen
hämtas ni från ert hotell för en utflykt till
de majestätiska Victoriafallen, "Mosi-oaMITT AFRIKA RESOR & KONSULT AB
KÄLLUNDA
331 95 VÄRNAMO
www.mittafrika.net
info@mittafrika.net

Tunya"-”Röken som dundrar”. Turen tar
er genom regnskogen till flera utsiktsplatser längs kanten av dessa enorma fall.
Efter detta kan ni ta det lugnt inför er
båttur med sundowner på den mäktiga
floden Zambezi. Med litet tur kan ni se
elefant, krokodil och flodhäst.
Dag 4: Chobe National Park
Efter frukost och utcheckning hämtas ni
och överförs till Kasane vid floden Chobe.
Färden är cirka 75 km och restiden kan
variera, eftersom ni måste passera gränsen
in till Botswana. Lunch serveras vid
ankomst.
Tel 0370 – 347 227
Org nr: 556802-2528
Vi innehar F-skattesedel. Resegaranti.
Bankgiro: 608-8538

Eftermiddagsaktivitet: Antingen en båttur
på floden Chobe eller en gamedrive i den
djurrika parken. Båtturen ger möjlighet att
komma nära några av de vattenbaserade
djuren som krokodil, flodhäst samt
elefanter och antiloper som besöker
floden.

Safari på vatten är en attraktion här. Man
färdas i en mokoro, en kanot som er guide
stakar fram i de grunda, lugnare delarna.
De större vattenvägarna och lagunerna
utforskar ni med hjälp av en flatbottnad
motorbåt. Njut av en middag under den
afrikanska himlen.

Dag 5: Chobe National Park
Tidig gamedrive i Chobe National Park.
Det är den näst största nationalparken i
Botswana med en yta om 10 566 km2. Den
hyser en av de största koncentrationerna
av djur på den afrikanska kontinenten.

Dag 7: Okavango
Tidig safari och sedan frukost. Ni kan
koppla av i skuggan eller vid poolen,
innan det är dags för high tea följt av nästa
aktivitet - båttur eller naturvandring.
Middag på lodgen.

Frukost serveras när du återvänder till
lodgen. Därefter kan ni koppla av vid
poolen eller i ert rum. Sedan är det dags
för high tea följt av båttur eller gamedrive.
Middag.

Dag 8: Utcheckning
Tidig safari (om tiden tillåter) följt av
frukost och utcheckning. Ni flyger till
Kasane och har transfer till Victoriafallens
flygplats i Zimbabwe. Där tar ni ert flyg
hemåt via Addis Abeba.

Dag 6: Okavangodeltat
Safari tidigt på morgonen följt av frukost
och utcheckning. Ni tar ett lätt flygplan
från närbelägna Kasane till er camp i
hjärtat av Okavangodeltat. Ni anländer
lagom för lunch.
Okavango är ett av världens största inlandsdeltan. Dess vatten kommer från
Angolas västra högland, där många bifloder sammanförs i Cubangofloden, som
sedan rinner igenom Namibia (kallas där
Kavango) och fortsätter till Botswana, där
deltat alltså kallas Okavango.
Området hyser ett stort antal djur som
lejon, leopard, röd lechwe, sitatunga,
elefant, vildhund, buffel och mycket mer.
Fågellivet är mycket rikt.

Pris per person i delat rum 2022:
Medelklasshotell: 26 500 kr jan-mars;
28 900 kr april-juni; 30 900 kr juli-okt
Finare hotell: 31 900 kr jan-mars;
37 900 kr april-juni; 46 300 kr juli-okt
Tillägg enkelrum:
Från 1 800 kr (medel) 4 300 kr (finare);
juli-okt 7 500 kr (med) 15 400 kr (finare).
Ingår: Inrikes transfers och inrikes flyg.
Måltider på safari. Frukost på hotellet i
Victoria Falls. Parkavgifter och
specificerade aktiviteter.
Ingår ej: Internationellt flyg. Visum,
dricks. Drycker. Ej spec måltider.

