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En unik reise, hvor en storartet safariopplevelse i et eksklusivt
safariområde kombineres med en legendarisk togreise med det
berømte luksustoget Rovos Rail fra Sør-Afrika til selveste
Victoria Falls med opphold på det historiske hotellet, Victoria
Falls Hotel. Intet mindre enn kremen av kremen av det sørlige
Afrika. Det blir ikke bedre enn dette!
Opplevelsene står i kø på denne reisen: Eksklusive
dyreopplevelser i en privat safaripark og i Kruger-parken, unike
naturopplevelser langs Panorama-ruten, luksus på sitt beste på
togreisen med Rovos Rail, et opphold på legendariske Victoria
Falls Hotel og ikke for å glemme synet av det majestetiske
fossefallet, Victoria Falls.
En reise, ulik alle andre og alle pengene verdt!

Eksklusiv safariopplevelse i Shinduli Private Game
Lodge

Kruger-parkens enorme vidder og store dyreflokker

Majestetisk natur ved Panoramaruten

Luksusreise med Rovos Rail med all inclusive

Opphold på det historiske Victoria Falls Hotel

Victoria Falls og dyrelivet langs Zambezi-elven

https://www.benns.no/togreise-i-det-sorlige-afrika-med-rovos-rail
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene
https://www.benns.no/afrika
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika/kruger-national-park
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no

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

Dag 1: Avreise fra Norge
mot Sør-Afrika
I dag er det fly fra Norge med skift underveis på vei til
Hoedspruit i Sør-Afrika.

Dag 2: Ankomst til
Sør-Afrika og til Shinduli
Private Game Lodge
Ved ankomst til Hoedspruit blir dere hentet av
representanter for Shiduli Private Game Lodge, og turen
går nå direkte til lodgen, hvor dere skal bo de neste 3
nettene. Det er ca. 55 km. til lodgen, og turen tar knapt 1
time.

Etter lunsj er det snart tid til deres første Game Drive i

det 9.000 hektar store private Karongwe safariområde,
hvor det naturligvis kan ses de berømte Big Five, og hvis
dere er heldige The Big Seven (som er Big Five + gepard
og ville hunder). Alt etter tid på året starter dette Game
Drive enten kl. 15.30 eller kl. 16.00.

Dere er tilbake på lodgen 3 timer senere, og snart er
middagen klar. På veien tilbake til lodgen stopper dere i
villmarken for å nyte en Sundowner, mens de første
safariopplevelsene bearbeides, og den unike duften av
den afrikanske villmarken oppleves.

Shiduli Private Game Lodge
Shiduli Private Game Lodge er en liten safarilodge i
Karongwe Game Reserve og byr på intim overnatting i
eksotiske omgivelser nær elven og med Drakensfjellene
som bakteppe.

Karongwe Private Game Reserve
Karongwe Private Game Reserve ligger i Limpopo
provinsen nær Krugerparken og med de mektige
Drakensfjellene som tilskuere. Det er et fantastisk
viltreservat, beliggende mellom 4 elver og med et godt



Naturvidunderet Victoria Falls

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

tilbud av flora og fauna inkl. The Big Seven (løve, elefant,
neshorn, bøffel, leopard, gepard og den ville afrikanske
hunden), i tillegg til mange andre dyr. Her finner man
også et stort antall fugler, så det er noe for alle og enhver.
Karongwe Private Game Reserve er en del av det større
Karongwe Game Reserve på 21.000 hektar.

I elvene kan man se flodhester, krokodiller, otere og
skilpadder. Mange forskjellige fugler ses ved de store
dammene og langs elvene.

Gled dere til en flott safariopplevelse.

Måltider inkludert: lunsj og middag i Shiduli
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 3: Shiduli Private
Game Lodge - Game Drives
i Karongwe Game Reserve
Dere blir vekket tidlig og får servert kaffe, te eller varm
sjokolade sammen med 'sør-afrikansk rusk' (litt
hardtbakt brød) i fellesområdet, innen dere skal ut og
oppleve viltreservatet våkne.

Dere forlater lodgen mellom kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
avhengig av sesongen. Dere er tilbake på lodgen godt 3

timer senere, hvor det venter en god frokost. Etterpå kan
dere slappe av og nyte lodgens fasiliteter. Lodgen kan
tilby luftballongtur og andre aktiviteter. (Alle disse for
egen regning).

Lunsjen er klar fra kl. 13.00, og senere på ettermiddagen
har dere igjen et Game Drive i bushen inkl. Sundowner
drinks. Dere er tilbake på lodgen ca. kl. 19.00 - 19.30, og
snart venter middagen.

Har dere litt trøtte ben og kanskje er litt øm av solens
stråler, kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa,
som har et bredt program av lekre massasjer, scrubs,
wraps m.m.

Ekstraordinær aktivitet: Hot-Air ballooning
(tilleggskjøp- kan arrangeres på lodgen)
Varighet: 4 timer

Ingenting kan sammenlignes med å sveve sakte, sakte i
en varmluftsballong over landskapet under. Typisk flyr
de ikke høyere, enn at folk med høydeskrekk kan være
med og raskt venne seg til fornemmelsen. Denne turen
tar dere med opp over den forbløffende Sabie River
Valley, nær Hazyview. Mens dere flyr over bakker og
daler langs Sabie elvens bredder, får dere servert en
enestående utsikt til det frodige landskap, som
inkluderer uberørt elveskog, endemisk villmark og
fruktplantasjer. Fotomulighetene er nærmest uendelige.

Aktivitet inkludert: Game Drives morgen og
eftermiddag
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag



Se 'The Big Five' på safari i Kruger-parken
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Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 4: Shinduli private
Game Lodge - Heldagstur
til Kruger National Park
I dag er det klart for en heldagssafari i den fantastiske
nasjonalparken Kruger. Frokosten er pakket med og
avreise er tidlig om morgenen hvor dere kjører i en åpen
safaribil. Parken er Sør-Afrikas største og mest
imponerende nasjonalpark, og i tillegg en av verdens
mest dyrerike. Kruger parken er cirka 350 km lang og 60
km bred, og dekker et areal på ca. 20.000 km2. I
nasjonalparken finnes det 147 ulike pattedyr som
antiloper, sjiraffer, aper, løver og elefanter, over 500
fuglearter og 114 forskjellige krypdyr. Her har man også
mulighet for å oppleve de berømte "The Big Five" som
består av leoparden, løven, neshornet, bøflen og
elefanten. På safarituren har dere en erfaren safariguide
med som er utrolig dyktig til å spotte de fantastiske
dyrene. Ha kameraet klart for det er mange unike
opplevelser i vente. Midt på dagen blir det et stopp ved
en av campene som er i parken, hvor man kan kjøpe lunsj.

På slutten av dagen er dere tilbake på lodgen hvor en
smakfull middag venter.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 5+6: Shiduli Private
Game Lodge - Game Drives
i Karongwe Game Reserve
Dere blir vekket tidlig og får servert kaffe, te eller varm
sjokolade sammen med 'sør-afrikansk rusk' (litt
hardtbakt brød) i fellesområdet, innen dere skal ut og
oppleve viltreservatet våkne.

Dere forlater lodgen mellom kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
avhengig av sesongen. Dere er tilbake på lodgen ca. 3
timer senere, hvor det venter en god frokost. Etterpå kan
dere slappe av og nyte lodgens fasiliteter. Lodgen kan
tilby luftballongtur og andre aktiviteter. (Alle disse for
egen regning).

Lunsjen er klar fra kl. 13.00, og senere på ettermiddagen
har dere igjen et Game Drive i bushen inkl. Sundowner
drinks. Dere er tilbake på lodgen ca. kl. 19.00 - 19.30, og
snart venter middagen.

Har dere litt trøtte ben og kanskje er litt øm av solens
stråler, så kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka
Spa, som har et bredt program av lekre massasjer, scrubs,



Lekker lugar - Pullman Suite om bord Rovos Rail
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wraps m.m.

Aktivitet inkludert: Game Drives morgen og
ettermiddag
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 7: Shinduli Private
Game Lodge - Kjøretur
langs Panorama route -
Pretoria
I dag er det helt andre opplevelser i vente. Etter frokost
er det tid til å si farvel til Shinduli Private Game Lodge.
Dere skal nemlig på en kjøretur langs den legendariske
Panorama Route med overveldende natur og unike
panoramautsikter. Dere er på en egen privat tur da dere
senere på dagen blir avlevert i Sør-Afrikas hovedstad,
Pretoria, hvor dere skal overnatte en natt før dere i
morgen tidlig skal på en praktfull reise med Rovos Rail.
Lunsj kjøpes i løpet av turen og er for egen regning.
Typisk vil dere stoppe for lunsj i Graskop. På slutten av
ettermiddagen er dere fremme ved det flotte hotellet,
Castello di Monte.

Turens høydepunkter langs Panorama Route er:

God's Window
Bourke's Luck Potholes
Blyde River Canyon
Three Rondawels
Graskop & Pilgrim's Rest

Castello di Monte
Castello di Monte er et 5-stjerners hotell i vakre
omgivelser. Eiendommen i toskansk stil skildrer ren
luksus og eleganse, og tilbyr samtidig spektakulær utsikt
over åsene i og rundt hovedstaden. De velstelte hagene
med oliventrær og lavendelbusker gir et italiensk preg på
det afrikanske landskapet. På Castello di Monte er det
lett å tro at man har funnet paradis.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Castello di Monte eller tilsvarende

Dag 8: Pretoria - Avgang
med Rovos Rail mot
Victoria Falls
Etter frokost har dere privat transfer til Rovos Rail
stasjonen i Pretoria. Kl. 10.00 er det avgang fra stasjonen
og en fantastisk togreise venter dere. Det blir servert
lunsj kl. 13.00 mens toget kjører nordover gjennom
Warmbaths og Nylstroom, og krysser Tropic of



Kjør gjennom et fantastisk landskap med Rovos Rail
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Capricorn. Om ettermiddagen kan dere nyte en
'afternoon tea' innen middagen blir servert kl. 19.30 på
vei mot Messina og Beitbridge for grensekontroll i
Zimbabwe.

Les mer om Rovos Rail her.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Rovos Rail i Pullman Suite (det er mulig å
oppgradere til Deluxe eller Royal Suite mot et tillegg i
prisen)

Dag 9: Rovos Rail - Stopp i
Mpopoma, Bulawayo for
natten
I dag blir det en hel dag fri til disposisjon hvor dere kan
nyte dagen om bord toget og se på det flotte landskapet
utenfor. Toget reiser mot Bulawayo via West Nicholson,
og dere stopper i Mpopoma for natten.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Rovos Rail i Pullman Suite

Dag 10: Rovos Rail - Stopp
i Thomsons Junction for
natten
Kl. 07.00 blir frokost servert når toget forlater
Mpopoma. Det blir servert lunsj kl. 13.00 mens dere
reiser langs den østlige delen av Hwange National Park
langs en av Afrikas lengste strekninger med rett toglinje
på hele 114 kilometer. Kl. 15.00 så ankommer dere
Kennedy Siding for en game drive ved The Hide i Hwange
National Park.

Middagen blir som normalt servert kl. 19.30, og turen går
videre mot Thompsons Junctions hvor dere har et stopp
over natten.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Rovos Rail i Pullman Suite

Dag 11: Rovos Rail -
Ankomst til Victoria Falls
Kl. 07.00 kan dere nyte frokosten mens dere reiser mot
Zambezi-elven. Togturen er ved å avsluttes når dere
kommer til endestasjonen i Victoria Falls, Zimbabwe kl.
10.00. På stasjonen blir dere hentet og kjørt til det

https://www.benns.no/afrika/zimbabwe
https://www.benns.no/togreise-i-det-sorlige-afrika-med-rovos-rail
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/hwange
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe


Få servert mat i toppklasse om bord Rovos Rail

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

legendariske Victoria Falls Hotel hvor dere skal bo de
neste 3 nettene. Ved Victoria Falls er det mange andre
muligheter for overnatting, men den klassiske
opplevelsen er på Victoria Falls Hotel.

Resten av dagen er fri til disposisjon.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Victoria Falls Hotel

Dag 12: Victoria Falls inkl.
utflukt
Etter frokost blir dere hentet på hotellet for i dag skal
dere oppleve den mektige fossen, Victoria Falls fra
Zimbabwe siden, og etter en fantastisk naturopplevelse
har dere resten av dagen fri til disposisjon.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Victoria Falls Hotel

Dag 13: Victoria Falls med
utflukt på Zambezi-elven
Nyt den siste frokosten på hotellet før dere skal ut på
dagens utflukt, 'Zambezia truth Dhow Voyage'. I dag skal

dere ut på et elvecruise i en tradisjonell og håndlaget
østafrikansk dhow. La vakker fuglesang og rolige
bølgeskvulp mot skroget føre til en følelse av ypperste ro
mens du ser på verden flyte forbi. Få øyet på dyrelivet
langs elvebredden mens du nyter noen forfriskende
drinker. Denne opplevelsen er virkelig helt unik.

Etter dagens utflukt har dere resten av dagen på egen
hånd. Nyt siste dagen på det flotte hotellet, eller utforske
mer av området rundt Victoria Falls.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Victoria Falls Hotel

Dag 14: Hjemreise fra
Victoria Falls flyplass mot
Norge
Etter frokost og litt avslapping blir dere om formiddagen
hentet på hotellet for transport til flyplassen. En
fantastisk reise nærmer seg slutten. Omkring lunsjtid flyr
dere fra Victoria Falls med en mellomlanding på
hjemreisen.

Dag 15: Ankomst til Norge

https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene/the-victoria-falls-hotel
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe/victoriafallene
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I dag er det ankomst tilbake til Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode 1. jan - 22. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
76 498,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
77 898,00 NOK

Reiseperiode 1. aug - 14. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
77 498,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
78 998,00 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 - Hoedspruit // Victoria Falls -
Danmark/Norge t/r. inkl. skatter og avgifter

Transfer fra Hoedspruit flyplass til Shinduli private
Game Lodge

5netter på Shinduli Private Game Lodge

Helpensjon på Shinduli private Game Lodge.
Eksklusiv drikkevarer utenom te og kaffe.

3morgen Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve eller morgen vandresafari på lodgens eget
område

4ettermiddags Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve med "sundowner"

Heldagssafari i Kruger National Park

Mulighet for bush dinner under oppholdet

Heldagstur på Panorama Route med medbrakt
frokokst inkl. transport til hotellet i Pretoria

1natt på Castello Di Monte eller tilsvarende i
Pretoria

Transfer fra hotellet i Pretoria til Rovos Rail
stasjonen

Rovos Rail journey fra Pretoria til Victoria Falls i
Pullman suite inkl. måltider, drikkevarer og utflukter
på turen

Transfer fra Victoria Falls stasjonen til Victoria Falls
Hotel

3netter på Victoria Falls Hotel inkl. frokost

Utflukt til Victoria Falls på Zimbabwe siden inkl.

Reiseforsikring

Drikkevarer (Utover Rovos Rail)

Tips

Øvrige utflukter

Lunsj på dagen hvor dere har heldagsutflukt til
Kruger og på heldagsturen på Panorama Route

Visum til Zimbabwe

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/togreiser/fra-sor-afrika-til-victoria-falls-med-rovos-rail-69150?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togreiser/fra-sor-afrika-til-victoria-falls-med-rovos-rail-69150%3E
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neste reise
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reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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                Bestill                

entré.

Utflukt 'Zambezi truth Dhow Voyage'

Transfer fra Victoria Falls Hotel til Victoria Falls
flyplass

"Gate Fee & Conservation Levy"

tel:23102380
https://www.benns.no/togreiser/fra-sor-afrika-til-victoria-falls-med-rovos-rail-69150?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togreiser/fra-sor-afrika-til-victoria-falls-med-rovos-rail-69150%3E

