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Bli med BENNS på en luksuriøs safaritur til magiske
Botswana og opplev landets storslåtte dyreliv
På denne turen har vi samlet de aller største naturopplevelsene
fra det sørlige Afrika - elefanter som bader og sultne løver i
Chobe nasjonalpark, Okavangodeltaets magiske elver og utallige
flodhester, og det majestetiske naturunderet Victoria Falls. I løpet
av tolv dager opplever dere tre land, tre nasjonalparker, utallige
safariturer og blir tatt godt hånd om i luksuriøse omgivelser.
Botswanas bestemmelser om å beskytte nasjonalparkene
begrenser antallet besøkende i blant annet Okavangodeltatet, og
dette medfører høye priser. BENNS kan derimot tilby en
pakkeløsning som gjør prisene meget gunstige for denne typen
tur.

Mektige Victoria falls

Fire dager med safari Chobe nasjonalpark

2 netter ved naturens underverker, Victoriafallene

Dyrelivet og naturen i det frodige Okavangodeltaet

Bo i flotte omgivelser

https://www.benns.no/afrika/botswana


Dagsprogram
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Dag 1: Norge -
Johannesburg (Sør-Afrika)
Reisen starter med flyturen mot Johannesburg og
flyplassen OR Tambo, en av de største flyplassene i
Afrika. Mat, drikke og underholdning er inkludert på den
lange reisen til Sør-Afrika.

Dag 2: Johannesburg -
Victoria Falls
Etter frokost lander dere i Johannesburg og OR Tambo,
som er oppkalt etter en av heltene fra anti-apartheid
bevegelsen, Oliver Tambo. Etter et kort opphold her, flyr
dere videre til Victoria Falls i nabolandet Zimbabwe.

Ved ankomst på Victoria Falls flyplass merker man straks
den afrikanske atmosfæren - temperaturen har steget,

luftfuktigheten er høyere og luktene annerledes.
Velkommen til Afrika! Dere starter turen med å tilbringe
2 netter på den nydelige Ilala Lodge som ligger nær
Victoria Falls

Etter å ha sjekket inn på Ilala Lodge, anbefaler vi at du
utforsker Victoria Falls og senere nyter solnedgangen.

Overnatting: Shearwater Lodge med frokost

Dag 3: Victoria Falls
Start morgenen med en god kopp te eller kaffe og nyt de
vakre omgivelsene på Ilala lodge før frokost serveres.

Dagen er satt av til at du kan utforske den enorme
fossefallet Victoria Falls på egen hånd. Victoriafallene
ligger på grensa mellom Zimbabwe og Zambia, og dere
har god tid til å nyte det spektakulære synet, som av
mange anses for å være verdens vakreste fossefall.

/afrika/sor-afrika
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene


Elefanter ved Chobe-elva - Safari i Botswana
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Bare på lyden er man ikke i tvil om at man nærmer seg
noe stort. Victoriafallene består av den store
Zambesi-elvas fall på 100 meter ned i en kløft, som
danner fantastiske fosser og øredøvende lyd.

Victoriafallene er et av verdens syv naturundre og er en
av de største og mest spektakulære fossene i verden.
Den lengste av de mange fossene som utgjør
Victoriafallene er 108 meter høy og hele området er fylt
av sprutende vanndråper og damp fra de utrolige
fossene.

Vannmengden i Victoriafallene varierer med årstiden,
men uansett tid på året, er det en stor opplevelse å gå
langs kanten av kløfta og oppleve de kraftige
vannmassene. Husk å kle dere godt, da det er enormt høy
luftfuktighet i området, og beskytt kameraer og
mobiltelefoner, etc.

Dere har også tid og mulighet til å oppleve det lokale
folkelivet her i Zimbabwe og shoppe i den sløve byen
Victoria Falls City. For de som ønsker den beste utsikten,
kan vi anbefale en helikoptertur over fallene (ikke
inkludert), som gir god mulighet til å oppleve
Victoriafallenes enorme størrelse.

Overnatting: Shearwater Lodge med frokost

Dag 4: Victoria Falls -
Chobe nasjonalpark
(Botswana)
Etter frokost blir du hentet på hotellet og kjører nå den
korte turen til Kasane (ca. 2 timer). Destinasjonen er
Chobe Safari Lodge. I skal tilbringe fire dager i Chobe
nasjonalpark, noe som gir dere gode sjanser for å se det
meste av områdets mest ettertraktede dyr. Lodgen ligger
perfekt til nede ved Chobe-elva. I tillegg til ypperlige
forhold for safari, har denne luksuriøse lodgen et
fristende bassengområde, bar, restaurant, salong og
andre aktivitetstilbud.

Etter å ha slappet av på lodgen venter deres første
naturopplevelse - en seiltur på Chobe-elva i solnedgang.
Med en drink i hånda og sval bris over bord, ser dere
etter elefanter og bøfler som leker seg i vannet. Sjansen
er også stor for å se flodhester, krokodiller og elvas
yrende fugleliv.

Måltider inkludert: Helpensjon på lodgen
Overnatting: Chobe Safari Lodge

Dag 5: Chobe nasjonalpark
Chobe Safari Lodge ligger helt nord i Botswana, i hjørnet

/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge


Victoriafallene, Zimbabwe - Safari i Botswana
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hvor Botswana, Namibia, Zimbabwe og Zambia møtes.
Dette gir dere muligheten til å reise til Namibia ved å
krysse Chobe-elva, og det er dette som står på dagens
program - en dagsutflukt til en namibisk landsby for å få
innblikk i et hverdagsliv så drastisk forskjellig fra vårt
eget.

Namibia er et meget ruralt land, og størstedelen av
befolkningen bor i tradisjonelle landsbyer hvor landbruk
er hovednæringen. I landsbyen får dere et innblikk i den
namibiske kulturen og hverdagen, og hvordan den
namibiske befolkningen lever i pakt med naturen.

Etter besøket seiler dere tilbake over Chobe-elva og kan
slappe av på lodgen før dere drar på en safaritur. Dere
kjører i Chobe nasjonalpark i åpne safaribiler, slik at dere
får optimalt utsyn og kommer helt tett på dyre- og
fuglelivet i nasjonalparken.

Chobe nasjonalpark er kjent for en meget stor bestand
av ville dyr og har den høyeste konsentrasjonen av
elefanter av alle safariparker i Afrika, hvilket har gjort
parken meget populær. Her kan dere se elefanter, bøfler,
flodhester, gnu, giraffer, løver, geparder, hyener,
krokodiller og mange forskjellige antiloper. Dere kan
også være så heldige at dere får se den meget
menneskesky leoparden, de sjeldne neshornene og den
meget sjeldne afrikanske villhunden. I tillegg venter et
rikt fugle- og planteliv.

Måltider inkludert: Helpensjon på lodgen
Overnatting: Chobe Safari Lodge

Dag 6+7: Chobe National
Park
Denne dagen starter med nok en safaritur i Chobe
nasjonalpark, og morgenturen byr på andre opplevelser
enn ettermiddagsturene. Den friske morgenluften,
kombinert med den afrikanske savannens mange nye
lukter og den rødglødende sola på vei opp i horisonten,
gir en unik opplevelse av den afrikanske villmarken.

Mange av dyrene oppholder seg ved elva og vannhullene,
hvor de drikker vann og tar et morgenbad, mens nattens
jegere, blant annet løvene, kanskje har vært heldige og
fanget et bytte i løpet av natten, som man kan se dem
spise og beskytte mot frekke hyener, gribber og andre
åtseletere.

Etter safarituren kjører dere tilbake til lodgen, hvor en
herlig frokostbuffet står klar. Etter frokost kan dere
slappe av ved bassenget, eller ved den naturskjønne
Chobe-elva.

På ettermiddagen kan dere være med på en seiltur med
safari på Chobe-elva, på engelsk kalt 'game cruise'. På
den afrikanske savannen er dagene sjeldent de samme -
dyrelivet dere så i går kan være helt forskjellig fra det
dere opplever i dag - store flokker av gnu som krysser
elva, to flodhester i kamp, en sjelden afrikansk villhund
som kommer for å drikke, eller store flokker med
elefantfamilier som leker i gjørma.

/afrika/namibia
/afrika/zimbabwe
/afrika/zambia
/afrika/botswana/chobe-national-park
/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge


Den sjeldne afrikanske villhunden i breddekanten i Okavangodeltaet - Safari i Botswana
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Måltider inkludert: Helpensjon på lodgen
Overnatting: Chobe safari lodge

Dag 8: Chobe -
Okavangodeltaet
Etter å ha opplevd totalt fire safariturer i Chobe
nasjonalpark, reiser dere i dag videre til det anerkjente
Okavangodeltaet, hvor det frodige deltaet inne i ørkenen
tiltrekker tusenvis av dyr. Okavango regnes av mange for
å være den vakreste safariparken i Afrika, og er en unik
opplevelse i et område med begrenset antall besøkende.

Dere flyr fra Chobe direkte til Okavangodeltaet.
Flyturen er vakker, og gir en ypperlig mulighet til å se
hvordan det afrikanske landskapet forandrer seg under
dere. I takt med at deltaets store våtområder begynner å
dominere, blir landskapet gradvis mer frodig og grønnere
enn Chobe.

Når dere ankommer Okavango blir dere fraktet i båt til
deres nye lodge, Moremi Crossing eller Gunns Camp,
avhenging av sesong og tilgjengelighet. Hvis dere ønsker
å oppgradere eller forlenge oppholdet deres med et
besøk på Pom Pom Camp, kan dere kontakte oss.

Alle måltider er inkludert og dere kan slappe av og nyte
de nye omgivelsene. I morgen venter en spennende tur
på Okavangodeltaet.

Måltider inkludert: Helpensjon på lodgen
Overnatting: Moremi Crossing eller Gunn's Camp
Superior overnatting: Pom Pom Camp

Dag 9+10:
Okavangodeltaet
Dere har nå to hele dager til rådighet i dette enestående
naturområdet. Her er opplevelsen av Afrikas ville natur
så intens og nær som den overhodet kan bli.

Innkvarteringen i lekre, store safaritelt med alle
tenkelige fasiliteter, og ikke minst en nydelig utsikt til
deltalandskapet danner den perfekte rammen for
oppholdet deres. Dagene brukes på å oppsøke og
utforske det rike dyre- og fuglelivet, hvor en del av
safarien foregår i de klassiske uthulte trestammene, kalt
mokoro, eller i små motorbåter som seiler dere rundt i
deltaet.

En safaritur til fots med en bevæpnet ranger gir helt
andre muligheter for å oppleve Afrikas natur på et
autentisk vis. Hjemme i campen kan dere slappe av med
en drink og nydelig utsikt, eller ta en forfriskende
dukkert i bassenget.

Måltider inkludert: Helpensjon på lodgen
Overnatting: Moremi Crossing eller Gunn's Camp
Superior overnatting: Pom pom Camp

/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge
/afrika/botswana/okavangodeltaet
/afrika/botswana/okavangodeltaet/moremi-crossing
/afrika/botswana/okavangodeltaet/gunn-s-camp
/afrika/botswana/okavangodeltaet/pom-pom-camp
/afrika/botswana/okavangodeltaet/moremi-crossing
/afrika/botswana/okavangodeltaet/gunn-s-camp
/afrika/botswana/okavangodeltaet/pom-pom-camp


Sumpantiloper på flukt i Chobe nasjonalpark - Safari i Botswana
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Dag 11-12:
Okavangodeltaet - Maun -
Johannesburg - Norge
Det er på tide å ta farvel med Botswanas enestående
natur, og dere flyr fra Okavangodeltaet til Maun, og
videre til Johannesburg. Herfra flyr dere hjem til Norge,
med en mellomlanding.



Priser og avganger
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Reiseperiode November - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
61 198,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
64 298,00 NOK

Reiseperiode Juli - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
74 798,00 NOK

Man kan, som nevnt i programmet, velge å bestille oppgradering av oppholdet i Okavango/Moremi med den enda
mer luksuriøse Pom Pom Camp. Dere kan også velge å utvide oppholdet her - med flere dager og safarimuligheter.
Ta kontakt med oss og hør mer om dine muligheter.

Det tas forbehold om utsolgte avganger eller benyttelse av dyrere flyseter og rom på de nevnte overnattingsstedene.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Kasane, Kasane - Maun og Maun - Oslo

Overnatting 2 netter på Shearwater Lodge med
frokost

Overnatting 4 netter på Chobe Safari Lodge med
helpensjon

Overnatting 3 netter på Moremi Crossing eller
Gunns Camp med helpensjon og lokale drikkevarer

Alle safariturer som nevnt i programmet (det tas
forbehold mht. rekkefølgen av turene)

All transport nevnt i programmet

Skatter og avgifter per dags dato

Drikkevarer i Chobe

Reiseforsikring

Tips

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Andre personlige utgifter og ekstra utflukter

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/under-botswanas-himmel-10021?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/under-botswanas-himmel-10021%3E

