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Safarijeeps, vandresafari og seilturer er utgangspunktet for deres
eventyrlige ferie i Botswana!
Dere bor ni netter på stemningsfulle safaricamps, hvor
personalet sørger for alt når det kommer til oppsetning av
campen. Teltene er 7x3 meter store og ytterst komfortable,
naturligvis med full ståhøyde, og med gode senger, bord, stoler,
samt bad/toalett. Måltidene tilberedes av kokker som er
spesialisert i å lage mat ute i den afrikanske bushen. Brus, øl, vin
og lokal sprit er inkludert i prisen på de ni nettene.
På campen finner dere guider som utelukkende har de høyeste
guide-utdannelsene innenfor det som det sørlige Afrika har å by
på. Dere reiser i små grupper med 7-9 deltakere. På avganger
med 7 deltakere er alle garantert vindusplass.
Utover dette, kan dere også glede dere til tre netter på glimrende
3-4* lodges/hoteller i Maun og Victoria Falls.

Kvalitetssafari til 4 safariområder i Botswana

Overnatting i stemningsfulle camper og 3-4* hoteller

Mobile safaritelt med høy komfort, egen kokk og
erfarne guider

Intim safari med kun 7-9 deltakere. Garantert
vinduplass i safarikjøretøy
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Dag 1 - 2: Norge -
Johannesburg - Maun
Det flys til Johannesburg med flybytte i f.eks. London
eller Frankfurt.

Dere ankommer Johannesburg, hvor dere flyr videre til
Maun i hjertet av Botswana. Her skal dere bo på en
3-stjerners lodge, med deilig komfort og beliggenhet. Det
er tid for å vandre litt rundt i byen og gjøre seg klar for
safari neste dag. En perfekt start på eventyret.

Overnatting: Thamalakane River Lodge eller tilsvarende

Dag 3: Maun -
Xakanaxa/Moremi Game
reserve (½ times flytur)
På den lille flyplassen i Maun møter vi personalet fra
Mack Air, som står for den 30 minutters lange flyturen
inn til Moremi Game Reserve, der dere skal bo på Letaka
Tented Camp i tre netter. Selve flyturen hit gir dere et
glimrende innblikk i deltaets unike natur. Man kan ofte
bli belønnet med utsikt til dyr som bøfler og elefanter.

De kommende dagene vil safarien starte både tidlig og
sent på dagen. Dette vil gi gode sjanser for å se løver
(hvor minst fire flokker finnes i området) elefanter,
bøfler, antiloper, flodhester og de sterkt
utrydningstruede villhundene. Spesielt Moremi er et av
Afrikas beste steder for å oppleve disse unike rovdyrene.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp



Zebraer på savannen
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Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 4 - 5:
Xakanaxa/Moremi
To hele dager til å utforske dette unike området i
Okavanagodeltaet, hvor også en seiltur i de klassiske
Mokoroene er en del av opplevelsene.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp
Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 6: Xakanaxa til Khwai
(3-4 timer)
Etter en tidlig frokost kjøres det i et rolig tempo gode 60
km gjennom Moremi Game Reserves nordøst mot Khwai
Community, hvor campen er satt opp for de neste tre
nettene, hvor skyggefulle trær og flott beliggenhet
skaper deilige betingelser for oppholdet.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp
Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 7 - 8: Khwai - Savuti
Khwaielven danner grensen mellom reservatet og det
lokalstyrte området, hvor de neste aktvitetene vil foregå.
Nattsafari og vandresafari er ikke tillatt i
nasjonalparkene, men her i Khwai skal disse spennende
opplevelsene utnyttes for fullt.

Alle de store dyrene er her, deriblant elefanter, løver og
bøfler, samt leopard og villhunder. Utover å se disse
fantastiske dyrene, er en vandresafari den optimale
måten å se alle de små tingene på, som man ellers ikke ser
fra bilen: Fotspor i sanda, planter, insekter og ikke minst
den intense opplevelsen av å vandre i Afrikas ville fauna.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp
Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 9: Khwai - Savuti (4-5
timer)
Ruten mot nord til Chobe fortsetter, men de neste tre
nettene kommer til å finne sted i Savuti regionen.

Området bærer preg av et tørt landskap, som er en
markant kontrast til elvesystemet ved Khwai-elven.
Ruten varierer etter årstiden, da den mer regnfulle
perioden (vår vinter) kan skape umulige forhold for



Imponerende Victoria Falls
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kjøring langs de rutene som normalt anvendes.

Området er blant de beste for gepard-opplevelser, og
spesielt den sørlige og nordlige delen er fremragende for
elefanter som holder til nær vannet. Er man glad i løver,
vil dette området ikke svikte. Campen blir igjen satt opp i
et uforstyrret område, med herlig plassering i forhold til
naturopplevelsene.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp
Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 10 - 11: Savuti
Nyt to netter på campen i et av de ytterst få områdene av
Botswana, hvor landskapet ikke lengre er flatt så langt
øyet ser. Vulkanske klippeformasjoner stikker opp over
den nærmest endeløse savannen. Savuti har dannet
rammen rundt noen av de mest storslåtte naturfilmene
fra Afrika gjennom tidene.

Ikke minst den evige kampen mellem løver og hyener er
en klassiker i dyreverden. Filmen "Evige fiender" fra BBC
er tatt opp i Savuti, og gir et sterkt innblikk i netopp
denne konflikten. De store flokkene med løver har
dessuten innøvd en uhyre sjelden jaktteknikk på mindre
elefanter som de med hell gjennomfører om natten.

I den mer våte sesongen er Savuti også et av de beste

stedene for å oppleve vilhunder, som nyter godt av
rikdommen på deres byttedyr som f.eks. gazeller og
antiloper.

Måltider inkludert: Helpensjon inkl. drikkevarer i Letaka
Tented Camp
Overnatting: Letaka Tented Camp

Dag 12: Savuti -
Chobe-elven (5 timer) -
Victoria Falls (1-1½ time)
På turens siste dag forlates Savuti og dere følger
Chobe-elven til dere kommer fram til den store Chobe
Safari Lodgen for lunsjen.

Om ettermiddagen er det seiltur på elven før dere
fortsetter til Victoria Falls for to netter (kan velges bort).
Her kan dere velge mellom flere hoteller enten på
Zambia- eller Zimbabwesiden av Victoria Falls. Dere
overnatter på Cresta Sprayview Hotel som ligger 1.5
kilometer fra Victoria Falls, eller dere kan oppgradere til
det legendariske Victoria Falls hotellet (mot et tillegg),
som er en opplevelse i seg selv, hvor historiens vingesus
merkes, og utsikten til selve fossefallet er fenomenal.

Antallet av aktiviteter dere kan gjøre her er nærmest
uendelig - ikke minst for dem som vil utfordre seg selv



Hannløve på savannen
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med f.eks. Bungee jump, Whitewater rafting, flytur over
fossefallet, kanotur på elven, samt vandreturer ved
fossefallet og i byen.

Overnatting: Hotell i Victoria Falls

Dag 13: Victoria Falls
Dere har hele dagen til fri rådighet til å oppleve noen av
de mange aktivitetene. Disse kan bestilles hjemmefra.

Overnatting: Hotell i Victoria Falls

Dag 14-15: Victoria Falls -
Norge
Dere flyr fra Victoria Falls eller Livingstone mot
Johannesburg og derfra videre mot Norge med flybytte i
Europa.

Avreiser fra Norge skjer i alle årets måneder, men med
markant flest avganger på sommeren og høsten med
10-12 avganger pr. måned fra juni til og med november.
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Reiseperiode Juli - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
94 198,00 NOK

Reiseperiode November  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
82 298,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
64 598,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
64 598,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
82 198,00 NOK



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 til Maun inkl. skatter og avgifter

1natt på hotell i Maun inkl. frokost

Lokalt fly fra Maun

9netter i store og komfortable telt som inkluderer
senger med sengetøy og tilhørende baderom

Profesjonell guide, safari-chef og assistenter på de
forskjellige campene, samt en forsyningsbil

Game drives og lokale transfers i spesialbygget
safarikjøretøy

Alle entreer og campinggebyrer i nasjonalparkene

Alle måltider og drikkevarer (vann, brus, øl, vin og
G&T) mens dere er på Letaka Camps

Alle aktiviteter som beskrevet i programmet

2netter på hotell i Victoria Falls

Fly Victoria Falls til Danmark inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter, måltider og transfers som ikke er nevnt i
programmet

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/botswanas-nordlige-hoydepunkter-105361?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/botswanas-nordlige-hoydepunkter-105361%3E

