PROGRAM: SKREDDERSYDD RUNDREISE I AFRIKA – SEKS LAND PÅ TO UKER

SKREDDERSYDD RUNDREISE – SEKS LAND I
AFRIKA PÅ TO UKER
11 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Avreise fra Norge
Dag 2

Ankomst Victoria Falls Safari Lodge
Middag
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Ankomst Victoria Falls og transport 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
naturlige underverk.

Dag 3

Victoriafallene og Zambezi-elva
Frokost, lunsj, middag
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
Frokost, lunsj, middag
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 Safari Lodge – Botswana
Frokost, lunsj, middag
Fantastiske safarimuligheter! Det er over 75 arter av pattedyr og 450 fuglearter. For å
utnytte dagen fullt ut, tilbyr Ngoma opp til 4 safarier per dag.
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Dag 6

Avani Victoria Falls Resort
Frokost
Etter morgensafari og frokost blir dere hentet og kjørt over grensen til Zambia og til
hotellet AVANI Victoria Falls Resort. Resorten ligger kun en timinutters spasertur fra
Victoriafallene og som gjest har man gratis adgang hit.

Dag 7

Mjejane River Lodge
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost blir dere kjørt til Livingstone flyplass og dere flyr til Kruger Mpumalanga. Her
blir dere hentet og kjørt til Mjejane River Lodge, en 4-stjerners lodge med 10 flotte rom.
Alle med en-suite bad, hårføner, te/kaffe-fasiliteter, minibar og privat veranda med utsikt
over Crocodile River. Morgensafari i Kruger og ettermiddagssafri i eget reservat. Barn i alle
aldre velkomne.

Dag 8

Mjejane River Lodge – Safari
Frokost, lunsj, middag
Safariprogram: En typisk dag i viltreservatet starter tidlig om morgenen: det er da sjansen
for å se dyr er størst. Opp ca. kl. 05.00. Te/kaffe og en enkel frokost serveres før
safariavgang. 3 – 4 timers safari med innlagte pauser, og tilbake til lodgen for en
helsebringene «brunch». Midt på dagen er det ofte for varmt for både dyr og mennesker, så
man holder seg kanskje rundt svømmebassenget. Ca. kl. 15:00 møtes dere til «High Tea», en
snack-lunch, før dere igjen drar ut på safari med drinker i solnedgangen over savannen.
Safari er i åpen landrover med deres egen safariguide og «tracker» (sporleser), det er slik
man virkelig får føle Afrikas dyreliv. Vi har erfart at tid og sted glemmes når en flokk
elefanter blokkerer veien!

Dag 9

eSwatini
Frokost, middag
I dag får dere leiebil levert til lodgen og dere kjører til det lille kongedømmet eSwatini
(tidligere Swaziland), et avslappende og trygt stoppested som ligger «innklemt» mellom
Mosambik og Sør-Afrika. Folk i Swaziland er imøtekommende, vennlige og stolte av sin
kultur og tradisjoner. Anbefaler å besøke markeder og det kjente glassbrenneriet, Ngwenya
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Glass. Dere overnatter på Foresters Arms som ligger en kort kjøretur utenfor hovedstaden
Mbabane. Hotellet har 34 soverom med en-suite bad, TV med flere kanaler og Wi-Fi.
Hotellet har også svømmebasseng og restaurant.

Dag 10

Durban – Oyster Box
Frokost
Ta farvel med eSwatini og kjør videre til strandbyen Durban i Sør-Afrika. Her bor dere på
Oyster Box Hotel som ligger rett ved stranden i Umhlanga, et lite tettsted nord for Durban.
Her ligger alt av restauranter, butikker og vannaktiviteter i umiddelbar nærhet. Det
legendariske hotellet har i årevis vært kjent for sitt genuine og luksuriøse særpreg, og er et
svært populært hotell blant våre reisende. Hotellets fantastiske beliggenhet, utsøkte mat,
prisvinnende spa og spennende interiør, gjør dette til en hotelloplevelse i særklasse.

Dag 11

Durban
Frokost
Slapp av på stranden eller ved bassengkanten, eller benytt muligheten til å bli bedre kjent
med Durban.
Forslag til aktiviteter i Durban:

Dag 12

Sani Pass – Lesotho
Frokost, lunsj
I dag drar dere opp Sani-passet og inn i fjellandet Lesotho. Husk pass! Når vi er framme ved
foten av fjellovergangen bytter vi over til firehjulstrekkere og går gjennom passkotrollen. Vi
snirkler oss opp «hårnåls»svingene til vi når 2873 m høyde. Her på toppen av «Afrikas tak»
går vi gjennom passkotrollen inn til Lesotho.
Vi skal fortsette noen kilometer innover i Lesotho hvor vi besøker en lokal Basotho landsby.
Her viser de lokale sine tradisjoner, de er bl.a kjent for sine spesielle gresshatter. Etterpå blir
det lunsj på den høyeste puben i Afrika: garantert flott utsikt, før vi begynner på turen
tilbake.
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Dag 13

Hjemreise
Frokost
Dere blir hentet på hotellet og kjørt til flyplassen i Durban. Hjemreise.

Dag 14

Ankomst Norge
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