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Fra Victoria Falls til Hwange nasjonalpark
Bli med på en innholdsrik safari i Zimbabwe, hvor du får oppleve
naturunderet Victoria Falls og Afrikas ville dyreliv i landets største
nasjonalpark, Hwange. Underveis blir det også landsbybesøk,
hvor du får lære mer om hverdagslivet til de lokale.
Ved Victoria Falls bor dere på Gorges Lodge, som ligger på
kanten av Batoka Gorge, med en unik utsikt over elva Zambezi
som danner det spektakulære fossefallet. Siste del av reisen
tilbringer dere på Bomani Tented Lodge ved Hwange
nasjonalpark, beliggende på Zimbabwes sletter. Her venter det
eventyrlige Game Drives, safari til fots og med tog.
Dette er den perfekte safarien for deg som vil kombinere
moderne komfort med enestående natur- og dyreopplevelser!
*Ta med barna gratis på safari hvor de kan få noen
uforglemmelige opplevelser. Med mulighet for å besøke andre
skolebarn i lokalsamfunnet, dra på ridetur, komme tett på
dyrelivet, kanopadling, svømming i svømmebasseng, utkikk etter
de 'little five' og mye mer så er det klart for mye moro, og dette er

Guidet tur til Victoriafallene

Elvecruise på Zambezi

Skole- og landsbybesøk i Chisuma

Togsafari og game drive i Hwange nasjonalpark

https://www.benns.no/afrika/zimbabwe
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/hwange
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene/gorges-lodge
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/hwange/bomani-tented-lodge
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bare et utvalg av noen av de fantastiske og lærerrike
safariaktivitetene som tilbys for barnefamilier. Kontakt oss for mer
informasjon om hva barna kan oppleve på denne turen.



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge og setter kursen mot Zimbabwe og
Afrika.

Dag 2: Ankomst Victoria
Falls
På formiddagen lander dere på den internasjonale
flyplassen i Victoria Falls. Her blir dere møtt av en
representant fra Gorges Lodge som følger dere til
shuttlebussen. Fra flyplassen tar det ca. 30 minutt til
lodgen.

Etter dere har sjekket inn på Gorges Lodge, anbefaler vi
at dere senere nyter solnedgangen og utsikten over
kløfta ved Dibu Dibu på den østlige kanten av
eiendommen. Hvis været tillater det, kan man dessuten
herfra få øye på svartørn og andre rovfugler som svever

majestetisk i lufta.

Utpå kvelden venter det en underholdende forestilling
med tradisjonell dans. Til middag blir det servert lokal
«braai» (grillmat) under stjernehimmelen. 200 meter
under kløfta kan dere høre den avslappende buldringen
fra Zambezi, elva som danner Victoria Falls. Velkommen
til Zimbabwe!

Overnatting: Gorges Lodge
Inkluderte måltider: Middag

Dag 3: Victoria Falls
Start morgenen med en god kopp te eller kaffe og nyt
utsikten fra balkongen før frokosten blir servert.

Deretter venter det en guidet tur til Victoriafallene -
verdens største og mest sannsynlig verdens vakreste
fossefall. Over kløfta velter det over en halv millioner
liter vann i minuttet! Se frem til å bli trollbundet av dette

/afrika/zimbabwe/victoriafallene/gorges-lodge
/afrika/zimbabwe/victoriafallene


Hyttene i Gorges Lodge er plassert på kanten av Batoka-kløfta med utsikt over elva Zambezi. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe
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storslåtte naturunderet. Før dere returnerer tilbake til
lodgen, blir det tid til litt shopping av souvenirer.

Vel fremme på lodgen blir det servert lunsj i hagen og
etterfølgende har dere noen timer til å slappe av ved
svømmebassenget eller ta en spasertur i det vakre
landskapet.

Utpå ettermiddagen kjører shuttlebussen dere til
Zambezi, hvor dere går om bord på et elvecruise som
seiler dere oppover elva med solnedgangen som
bakteppe. Underveis er sjansene store for at dere får øye
på dyrelivet i og langs elva, slik som elefanter, flodhester,
krokodiller og flokker av impalaer som gresser ved
vannkanten. Ha kameraet klart!

Dagens høydepunkter:

Guidet tur til Victoria Falls
Elvecruise i Zambezi, hvor man kan få øye på
Afrikas dyreliv

Overnatting: Gorges Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 4: Victoria Falls -
skole- og landsbybesøk i
Chisuma
Etter en god frokost venter det et spennende skole- og
landsbybesøk i Chisuma. Her får dere både oppleve og
lære mer om hverdagslivet i dette rurale samfunnet,
samt få høre om Imvelo Safari Lodges (som Gorges Lodge
er en del av) sin sentrale rolle for lokalsamfunnets trivsel
og velferd.

Merk: I skoleferiene, som er i april, august og desember,
blir det ikke mulig med skolebesøk, kun besøk til
landsbyen.

Bruk resten av dagen til avslapning på lodgen og nyt
lunsjen i hagen ved svømmebassenget.

Dagens høydepunkt:

Skole- og landsby besøk i Chisuma

Overnatting: Gorges Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

/afrika/zimbabwe/victoriafallene/gorges-lodge
/afrika/zimbabwe/victoriafallene/gorges-lodge


Nyt utsikten fra Gorges Lodge. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 5: Victoria Falls -
Hwange National Park
Nyt siste morgenen på Gorges Lodge innen dere blir kjørt
til Dete Railway Station. Kjøreturen tar ca. 2 timer. På
togstasjonen går dere om bord på den åpne togvognen,
Elephant Express, som frakter dere over savannen i
Hwange nasonalpark.

Toget kjører i et sakte tempo hele veien til campen, slik
at dere får god tid til å se dyrelivet langs jernbanesporet
fra orkesterplass. Underveis blir det servert lunsj og
forfriskninger om bord. Se frem til en eventyrlig og unik
togsafari!

Når dere ankommer Ngamo Siding, vil representanter fra
Bomani Tented Lodge stå klar til å kjøre dere til lodgen.
Kjøreturen fra togstasjonen tar ca. 25 minutter.

Vel fremme ved Bomani Tented Lodge venter det en god
treretters middag med stjernehimmelen som tak. For de
som ønsker det, blir det arrangert «night drive» rundt i
lodgens private område.

Hwange nasjonalpark

Hwange er den største nasjonalparken i Zimbabwe og
dekker et området på over 14 000 km2. Her lever det
over 100 forskjellige pattedyr og nesten 400 ulike
fuglearter. Nasjonalparken er berømt sin store
konsentrasjon av elefanter. Man kan også få oppleve

bøfler, neshorn, løver, leopard, sebraer og mye, mye mer.

Dagens høydepunkter:

Togsafari
Night drive

Overnatting: Bomani Tented Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Hwange
nasjonalpark
I dag står dere tidlig opp og gjør dere klar for en Game
Drive i nasjonalparken, til et vakkert område der
akasieskog omgir Ngamo-sletten. Her forlates bilen og
det blir safari til fots med en av lodgens kunnskapsrike og
våpenlisensierte guider.

Etter noen innholdsrike timer i Hwange, returnerer dere
tilbake til Bomani for litt brunsj og et par timers siesta.
Alternativt kan dere se om dere får øye på dyrene ved
vannhullet. Klokken 15.00 venter det en ny Game Drive i
parken og dere avslutter safarien ved Stoffie's Pan for
kveldsfotografering og en nydelig solnedgang,
«akkompagnert» med litt småretter og drikke.

På veien tilbake til lodgen speider dere etter dyrelivet i

/afrika/zimbabwe/hwange
/afrika/zimbabwe/hwange/bomani-tented-lodge


Middag med utsikt. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe
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kveldstimene. På Bomani venter det litt forfriskninger
ved leirbålet før 3-rettersmiddagen blir servert.

Dagens høydepunkt:

Game Drive

Overnatting: Bomani Tented Lodge
Inkluderte måltider: Brunsj, middag, snacks og
forfriskninger

Dag 7: Hwange
nasjonalpark
Start morgenen med noe varmt å drikke og en bedre
frokost, innen dere skal få bli med på «pump run». Dere
kommer til å kjøre 50 km innover i parken og blir borte
hele dagen, så pakk en ryggsekk med vann og annet dere
vil ha med på utflukten.

Pump run

Bomani Tented Lodge er, i likhet med Gorges Lodge, en
del av Imvelo Safari Lodges. Imvelo står for
vedlikeholdelsen av 15 borehull i og på grensen til
Hwange nasjonalpark. Disse borehullene gir vann til
dyrelivet i parken under de tørre månedene.

En populær aktivitet er å ta en dagsutflukt inn i parken
og besøke vannhullene, hvor dere leverer diesel og olje til
motorene, samt forsyninger til de som jobber der. Dere
besøker 6-8 forskjellige vannhull og får lære mer om
Hwanges vannforsyningssystem. Underveis kan dere
speide etter dyrelivet i parken.

Utpå dagen blir det pikniklunsj og litt avslapning under
trærne ved Mfagazaan Pan, etterfulgt av en spennende
Game Drive tilbake Bomani. Om kvelden venter det en
3-retters middag i hovedbygningen.

Merk: Pumpene er i bruk fra mai til november. Er dere
her desember - april blir det heller arrangert en heldags
Game Drive i nasjonalparken.

Dagens høydepunkter:

Pump run
Game Drive

Overnatting: Bomani Tented Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

/afrika/zimbabwe/hwange/bomani-tented-lodge
/afrika/zimbabwe/hwange/bomani-tented-lodge


Se frem til en komfortabel overnatting på Gorges Lodge. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe
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Dag 8: Hwange
nasjonalpark - landsby- og
skolebesøk
Etter frokost drar dere til en liten landsby i nærområdet.
Her får dere komme hjem til en familie og se hvordan de
bor, lære mer om familiens daglige rutiner, slik som
kverning av korn og pløying med okse.

Deretter besøker dere den lokale skolen, hvor rektoren
vil ta imot dere. Han eller hun vil vise dere rundt på
skolen, og omvisningen avsluttes i et klasserom. Elevene
vil ofte fremføre litt sang og dans til besøkende. Etter en
spennende dag i landsbyen kjører dere tilbake til lodgen
for lunsj og en ettermiddagssiesta.

Merk: Det er ikke skolebesøk i skoleferiene

Senere på ettermiddagen drar dere til parken igjen for en
ny Game Drive og stopper ved et vannhull for å nyte den
vakre, afrikanske solnedgangen. Her vil dere får servert
kanapeer. Det blir også Game Drive på veien tilbake til
campen etter mørket har senket seg. Vel fremme på
lodgen venter det en 3-retters middag.

Dagens høydepunkter:

Skolebesøk
Game Drive

Overnatting: Bomani Tented Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 9: Hwange
nasjonalpark - hjemreise
Nyt siste morgenen på Bomani Tented Lodge med en
kopp kaffe eller te på verandaen og bli med på en guidet
safari til fots innen frokosten blir servert. Deretter er det
tid for å pakke kofferten før dere blir kjørt til flyplassen i
Victoria Falls, hvor dere starter på hjemreisen tilbake til
Norge.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 10: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

/afrika/zimbabwe/hwange/bomani-tented-lodge
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Reiseperiode Mai - november  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
43 248,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
33 748,00 NOK

Reiseperiode Januar - februar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
41 348,00 NOK

Reiseperiode Mars - april   - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
33 748,00 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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter

3netter på Gorges Lodge - All inclusive

4netter på Bomani Tented Lodge - All inclusive

Guidet tur til Victoria Falls

Solnedgangscruise

Skole- og landsbybesøk

Togsafari om bord på Elephant Express

Game Drives i Hwange nasjonalpark

Nasjonalparkgebyr

Transport til/fra flyplassen

Reiseforsikring

Eventuelle utflukter som ikke er nevnt i
programmet

Øvrige måltider som ikke er nevnt i programmet

Tips

Visum

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/victoria-falls-safari-15708?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/victoria-falls-safari-15708%3E

