
Safari i Okavango & Chobe i
Botswana

Safari i Okavango & Chobe i
Botswana

31 598,-
Pris per person - Fra kr

12 dager
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Bli med på en helt utrolig safarireise til tre av de mest
imponerende naturperlene i det sørlige Afrika: De to
UNESCO-beskyttede naturfenomenene: Våtområdet
Okavangodeltaet i Botswana og fossefallet Victoria Falls i
Zimbabwe, samt elefantenes lekeplass i den fremragende
naturparken Chobe National Park i Botswana.
Turen begynner i Johannesburg i Sør-Afrika og slutter i Victoria
Falls i Zimbabwe. På denne Nomad-turen med engelsktalende
guide har dere mulighet til å oppleve et helt unikt naturområde i
Botswana. Det skjer både i jeep på safari, og på båtturer, så dere
får det beste inntrykket av naturen. Underveis bor dere på
hyggelige steder fulle av sjarm.

Nomad tur med engelsktalende reiseleder.

Opplev den enorme Kalahariørkenen

Bli underholdt av San-folkets historier og dans

Seil i mokoro i det unike Okavango-deltaet

Bli med på safaritur i Savuti Game Reserve

Se elefantenes paradis i Chobe National Park

Bli imponert av majestetiske Victoria Falls

https://www.benns.no/afrika/botswana/okavangodeltaet
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene
https://www.benns.no/afrika/botswana/chobe-national-park


Dagsprogram
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Dag 1: Fly fra Norge -
Johannesburg
Dere forlater Norge og flyr med et enkelt stopp
underveis mot Johannesburg i Sør-Afrika.

Dag 2: Ankomst til
Johannesburg, Sør-Afrika |
Transfer til hotellet
Dere lander i Johannesburg, og etter at
innreiseformalitetene er overstått og bagasjen er
mottatt, er det arrangert transfer til hotellet deres i
Johannesburg.

Overnatting: Garden Court ved flyplassen i
Johannesburg eller tilsvarende

Dag 3: Johannesburg -
Kang | Kalahariørkenen
Dere møter Nomad-guidene deres på morgenen på
hotellet. Etter dere har hilst på guidene og de andre
gjestene, er det tid for å forlate Johannesburg. Kursen er
satt mot Botswana, og dere kjører gjennom Sør-Afrikas
nordvestlige provins før dere kommer til Botswanas
grense.

Etter at innreiseformalitetene er overstått, fortsetter
dere mot dagens mål, den lille byen Kang, som opererer
som porten inn til Kalahariørkenen, som dere skal
utforske i morgen.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kang Ultra Stop eller tilsvarende



Dere krysser Kalahariørkenen i Botswana
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Dag 4: Kang - Ghanzi |
Kalahariørkenen &
Sanfolket
Etter frokost fortsetter reisen inn i Kalahariørkenen.
Dere kjører først inn til Nomads camp i Ghanzi-området.
I dette området skal dere møte det fascinerende
Sanfolket.

Sanfolket, eller buskmenn som de også kalles, er et
innfødt jegerfolk i det sørlige Afrika, som tidligere har
levd på et territorium spredt over Botswana, Namibia,
Angola, Zambia, Zimbabwe, Lesotho og Sør-Afrika. Man
regner med at det er ca. 90.000 igjen av Sanfolket, som
anses for å være Botswana og Sør-Afrikas opprinnelige
befolkning.

Sanfolket har gjennom tiden overført deres rike
kunnskap om planter og dyr fra generasjon til
generasjon; en kunnskap som er avgjørende for deres
livsstil og overlevelse.

Om kvelden vil det være mulighet for å få et
førstehåndsinntrykk av Sanfolkets kultur gjennom en
fascinerende opptreden med dans, sang og fortellinger.

Dagens høydepunkt: Kveldsarrangement med Sanfolket
Aktivitetsmulighet (tilleggskjøp): Bush Walk med en
San-guide
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Overnatting: Ghanzi Trail Blazers, Ghanzi eller
tilsvarende

Dag 5: Ghanzi - Kalahari -
Maun
Om morgenen sier dere farvel til Sanfolket, og reisen går
nå videre inn mot Okavango-deltaet og byen Maun, som
ligger i deltaets sørlige ende og er porten inn til de
fantastiske natur- og dyreopplevelsene i Okavango. Dere
ankommer Maun ute på ettermiddagen. Her vil det være
mulig å oppleve det unike våtområdet fra luften med en
flytur (for egen regning).

Denne kvelden forteller guiden deres om deltaet, og hva
som er i vente på morgendagens spennende utflukter i
våtområdet.

Aktivitet (tilleggskjøp): Okavango Scenic Flight om
ettermiddagen
Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Magotho / Boga Campsite, Maun eller
tilsvarende



Enorme vidder i Kalahariørkenen - her et tre med reder for veverfuglen
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Dag 6: Maun -
Okavangodeltaet
En hel dag med fantastiske natur- og dyreopplevelser i
vente. Det er mange måter man kan oppleve deltaet på,
men en av de mest fornøyelige og autentiske måtene er
med en seiltur i en mokoro. Fra morgenstund kjøres det
straks mot stedet hvor man stiger om bord i båtene. En
mokoro var tidligere en uthult trestamme, som man
seilte rundt i. I dag er de lagd av mer moderne materialer,
men synsmessig er det likhet med de originale.

Mokoro-tur i Okavango-deltaet

Fremme i området tar dere plass i båtene, og erfarne
'polers' seiler dere nå gjennom det jomfruelige
våtområdet med smale kanaler, som bl.a. munner ut i
flotte laguner. Lagunene har ofte små øyer, hvor man kan
gå i land. Dere skal i land på en av disse, og gå på en
naturvandring med 'poleren' deres. Etterpå går dere
tilbake til mokoroen. Seilaset i mokoroen gir dere masse
muligheter for å spotte et rikt fugleliv, elefanter,
forskjellige arter av antiloper og zebraer.

4x4 safaritur i Khwai Conservation Area

Etter frokost vender dere tilbake til Khwai Conservation
Area for deres ettermiddags-"game drive", som vil foregå
i åpne 4x4 safaribiler. Ruten blir valgt underveis av den
profesjonelle guiden og kan variere, spesielt når det er
store oversvømmelser i området, da visse veier kan være

stengt eller umulige å kjøre på.

Sent på dagen returnerer dere til Maun for litt avslapping
og overnatting.

Aktivitet inkludert: Mokoro-seiltur i Okavango-deltaet
og ettermiddags game drive i Khwai Conservation Area
Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Magotho / Boga Campsite, Maun eller
tilsvarende

Dag 7: Maun - Savuti Game
Reserve - Kasane
Det er tid for å forlate Maun og Okavango-deltaet, og
reise mot byen Kasane, hvor det meste av dagen går til
en heldagssafari i Savuti Game Reserve.

Savuti Game Reserve

Savuti Game Reserve er et helt spesielt område, som
vender mot Okavango-deltaet i vest og Chobe National
Park i øst. Savuti har mye storvilt og er berømt for å ha
den største konsentrasjonen av ville dyr i det sørlige
Afrika. Vær forberedt på ganske ujevne veier når dere
skal på en eventyrlig safari i en 4x4 jeep, på jakt etter det
rike dyrelivet som området byr på. Naturen skifter
mellom våtområde over åpent vann til gressområder,
savanne og skogsområder.



Ville dyr i Kalahariørkenen - her geparder
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Tidlig på kvelden ankommer dere Kasane og Chobe
River, hvor dere skal bo de neste nettene når
safarieventyret fortsetter i Chobe National Park.

Aktivitet inkludert: Heldags-Game Drive gjennom
Savuti Game Rerserve i 4x4 hjulstrekker-safarijeep
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Thebe River Safaris eller tilsvarende

Dag 8: Kasane - Chobe
National Park
I dag venter enda en fantastisk safaridag i Chobe
National Park i den nordlige delen av Botswana på
grensen til Zimbabwe. Hele dagen er satt av til å utforske
Chobe-parken.

Chobe National Park er spesielt kjent for sine store
flokker av elefanter og bøfler, som samles ved
Chobe-elven. Chobe National Park dekker over ca.
12.000 km2 og var i begynnelsen et beskyttet Game
Reserve, som oppnådde status som nasjonalpark i 1968.

Tidlig på dagen er det mulig å tilleggskjøpe en safaritur i
4-hjulstrekker, hvor dere kommer helt nær parkens store
attraksjon: alle elefantene. Her er det også mange
flodhester og vannbøfler, så hold øynene åpne - her er
det masse vilt å spotte.

Velger dere å delta på denne turen, er det tidlig avgang
fra overnattingsstedet. Dere vil være tilbake før lunsj.

På ettermiddagen skal dere utforske Chobe-parken fra
vann. Dere skal på et avslappende elvecruise, som gir
dere god mulighet for å komme helt tett på mange av
parkens dyr. Spesielt elefanter kommer gjerne nær elven
om ettermiddagen for å drikke vann.

Dagens høydepunkt:

Elvecruise på Chobe-elven
Alle elefantene i Chobe-parken

Aktivitet inkludert: Cruise på Chobe-elven
Aktivitet - for egen regning: Morgen Game Drive i
Chobe i 4x4 hjulstrekker
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Thebe River Safaris eller tilsvarende

Dag 9: Kasane - Victoria
Falls
Etter frokost forlater dere Botswana og kjører den korte
veien inn i Zimbabwe for å kunne komme videre til
Victoria Falls. Velkommen til området for et av verdens
mektigste fossefall, fantastiske Victoria Falls. Det er den
store Zambezi-elven, som med sin øredøvende lyd, velter

/afrika/botswana/chobe-national-park
/afrika/botswana/chobe-national-park
/afrika/zimbabwe/victoriafallene


Kom tett på Sanfolket i Botswana
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vannmassene ned i Batoka Gorge nedenfor. Et
spektakulært syn som kan oppleves fra flere forskjellige
steder og vinkler.

Victoria Falls

Det 1,6 km brede og 128 m høye fossefallet ble skapt for
mer enn 200 millioner år siden, og ble først kjent i verden
da Livingstone kom hit i 1855. Han så fossefallene og
oppkalte dem i vanlig engelsk stil etter dronning Victoria.
Et besøk til Victoria Falls er for egen regning, men det er
så absolutt verdt pengene.

Dagens høydepunkt: Victoria Falls (tilleggskjøp)
Måltider inkludert: Frokost, lunsj frokost og middag
Overnatting: Shearwater Explorers Village, Victoria Falls
eller tilsvarende

Dag 10: Victoria Falls
Dagen er til fri disposisjon for å oppleve de aktivitetene
som er i området ved Victoria Falls, bl.a. White Water
Rafting, Bungee Jumping fra Victoria Falls broen,
helikoptertur over området, cruise på Zambezi-elven og
mye annet.

Ekstra aktiviteter (tilleggskjøp): Victoria Falls, Zambezi
Sunset Cruise, Bungee Jump Solo, Helikoptertur, White
Water Rafting

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Shearwater Explorers Village, Victoria Falls
eller tilsvarende

Dag 11: Victoria Falls -
Johannesburg - Norge
Den fantastiske Afrikareisen slutter i dag etter frokost.
Dere flyr til Johannesburg i Sør-Afrika, hvor det er
flybytte ifm. reisen videre til Europa. På kvelden er det
avgang fra Johannesburg til Norge.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og mat på
flyreisen

Dag 12: Tilbake i Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.

Måltider inkludert: Mat på flyreisen



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
31 598,00 NOK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltrom
36 998,00 NOK

Rejseperiode September - 15. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltrom
31 598,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltrom
36 998,00 NOK

Reis med god samvittighet
Deres "green seat" på reisen betyr at du er med på å begrense reisens CO2-utslipp. Pengene går uavkortet til
beplantning av paradistrær i Afrika. Paradistreet er en av de plantene i verden som suger opp mest CO2. 1 hektar
med paradistrær kan suge opp like mye CO2 tilsvarende resultatet hvis man fjernet 37 biler fra veiene i et år.

Deltakerantall:
Reisen gjennomføres ved min. 4 og max. 20 deltakere. Dere reiser sammen med andre.

Oppgrader til Business Class
Tillegg pr. person for oppgradering av flyreisen til Business Class: Fra kr. 16.700



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 Norge - Johannesburg inkl. skatter og avgifter

Transfer fra flyplassen til hotellet i Johannesburg

1natt på hotell i Johannesburg inkl. frokost

Rundreise fra Johannesburg til Victoria Falls med
engelsktalende guide i en "overland truck"

7xfrokost, 7 x lunsj, 7 x middag. Måltidene tilberedes
av en Nomad-medarbeider og nytes rundt
Nomad-trucken

Dere reiser med andre og med maks 20 personer i
gruppen

Green seat bidrag

Møte med San-folket

Safaritur i Khwai Conservation Area ved
Okavango-deltaet

Mokoro-seilas i Okavango-deltaet

4x4 safaritur i Savuti Game Reserve

Båttur i Chobe National Park

1natt på hotell i Victoria Falls inkl. frokost

Transfer fra hotellet i Victoria Falls til flyplassen

Fly Victoria Falls - Johannesburg - Norge inkl.
skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter, måltider og transfer som ikke er nevnt i
programmet

Tips med mindre annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/okavango-chobe-safari-i-botswana-105349?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/okavango-chobe-safari-i-botswana-105349%3E

