PROGRAM: ALTERNATIV 2

SKREDDERSYDD RUNDREISE – SEKS LAND I
AFRIKA PÅ TO UKER
Dag 1

Avreise: Fly fra Norge
Dag 2

Victoria Falls Safari Lodge
Ankomst Vic Falls og transfer til hotellet. Overnatting på Victoria Falls Safari Lodge med
luksuriøs overnatting i tillegg til en utrolig safariopplevelse rett ved Victoriafallene! Lodgen
ligger bare 4 km unna de tordnende fallene og har blitt kåret til «Best Safari Lodge» i
Zimbabwe i 11 år på rad. En ideell base for å delta på ulike aktiviteter ved et av verdens
natulige underverk.
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Dag 3

Tur til Victoria-fallene og cruise på Zambezi-elva
Denne morgenen vil gjestene bli hentet fra hotellet og tatt på en tur av fallene. Dere går
gjennom regnskogen ifølge med kvalifiserte guider som vil gi en kort historie av fallene og
om flora, fauna, fugle- og viltlivet her. Regnkåper vil være tilgjengelige. Når vannføringen er
på det største, styrter det 10 millioner liter i minuttet utfor den 100 meter høye kanten. Det
skaper en tåke og regnbue som bare tar pusten fra deg! Deretter tilbringer dere
ettermiddagen fritt, før dere blir hentet til et elvecruise på kvelden på Zambezi-elva
(inkluderer drikke og snacks). Zambezi-elva er den fjerde største i Afrika etter Nilen, Zaire
og Niger. Kilden befinner seg i nord-vest av Zambia og flyter ca. 2800 km ut til
elvemunningen i Mosambik og inn i det varme indiske havet. Det er mulig å se flodhester og
krokodiller fra båten, og i de tørre månedene kan elefanter og antiloper ses på elvebankene
eller svømmende over til noen mindre øyer.

Dag 4

Ngoma Safari Lodge – Botswana
Dere blir hentet på lodgen og kjørt over grensen til Chobe skogsreservat i det nordlige
Botswana. Her bor dere på Ngoma Safari Lodge. Fra din egen eksklusive suite ser du ned på
elven som er livsnerven til området. Her kan du få glimt av Chobe-elefantene, sebra eller
bøffel, avhengig av årstiden.

Dag 5

Ngoma, Chobe
Safari i Chobe skogsreservat/Nasjonalpark

Dag 6

Avani Victoria Falls Resort
Etter morgensafari og frokost blir dere hentet og kjørt over grensen til Zambia og til
hotellet AVANI Victoria Falls Resort. Resoreten ligger kun 10-minutters spasertur fra
Victoriafallene og som gjest har man gratis adgang hit.

Dag 7

Avani Victoria Falls Resort
Hotellet ligger spredt utover eiendommen. Rommene er innredet i zambiak stil og har
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balkong/terrasse, klimaanlegg, kaffe/te fasiliteter, Tv m/flere kanaler, minibar, gratis Wi-Fi,
mm.
Av fasiliteter kan det nevnes basseng, bar, restauranter og spa.

Dag 8

Pestana Kruger Lodge
Dere blir hentet på hotellet og kjørt til Livingstone flyplass. Fly til Kruger i Sør-Afrika. Her
blir dere møtt ved ankomst og kjørt til Pestana Kruger Lodge som ligger rett utenfor Kruger
Nasjonalpark. Her har dere utsikt mot Crocodile River og kanskje får dere øye på krokodiller
eller andre dyr ved elven. Pestana tilbyr ulike romkategorier. Alle rom har air-con, en-suite
bad, kjøleskap, satelitt-TV, safe og privat balkong. Pestana har svømmebasseng, restaurant
og bar.

Dag 9

Pestana Kruger Lodge
Dagen nytes ved bassenget, på spa eller akkurat slik du ønsker. For de som vil legge til en
safari til, er det absolutt mulig. Må bookes på forhånd.

Dag 10

eSwatini
I dag skal dere oppleve kongedømmet eSwatini (tidligere Swaziland), et av de minste
landene på kontinentet. Vennlige lille eSwatini er et avslappende stoppested mellom
Mosambik og Sør-Afrika. Her er det mye å finne på: kongelige seremonier, storartet kunst,
kultur og flott natur. Dere besøker et tradisjonelt hjem, steinmalerier, Ngwenya Glass
Factory (flott glassblåserverksted), tradisjonelle markeder og landsbyer. Husk pass! ☺

Dag 11

Maputo
I dag drar dere til Mosambiks hovedstad, Maputo, en spennende og livlig by med
middelhavsinspirert arkitektur, jakarandatrær, markeder og fantastisk sjømat. Husk pass!
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Dag 12

Safari
Heldags safari i Kruger. Det er opp tidlig i dag for å dra på safari, det er da sjansen for å se
dyr er størst. Litt kaffe/te og enkel frokost før avgang. Hele dagen tilbringes i Kruger
Nasjonalpark, en av Afrikas mest populære safaridestinasjoner. Nasjonalparken på nesten 2
millioner hektar ble etablert i 1898 for å beskytte dyrelivet i det sørafrikanske lavlandet.
Kruger er hjem til et imponerende antall arter og sjansen er stor for å se «The Big 5». Dere
stopper underveis og har lunsj (for egen regning). Retur til lodgen på ettermiddagen.

Dag 13

Hjemreise
Dere blir hentet på lodgen og kjørt til flyplassen i Kruger Mpumalanga. Fly til Johannesburg
og videre hjemover.

Dag 14

Ankomst Norge
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