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Bli med på en eventyrlig reise gjennom utrolige og dyrerike
landskaper. Fra Cape Town i Sør-Afrika, forbi verdens nest
største kløft Fish River Canyon i Namibia og San-folket i
Kalahari, til det dyrerike Okavango-delta i Botswana og helt til de
imponerende Victoria Falls i Zimbabwe.
Bli med BENNS og Nomad på denne unike rundreisen som
kombinerer storslått natur, særegen kultur og historie,
fascinerende byer, autentiske lokalbefolkninger og ikke minst et
helt fantastisk dyreliv. Du vil rett og slett oppleve det ekte Afrika!
Reisen starter i Sør-Afrikas folkerike by, Cape Town, og går
herfra gjennom fantastiske Namibia og Botswana til
naturfenomenet Victoriafallene i Zimbabwe.

Med engelsktalende reiseleder.

Se Sør-Afrikas vakreste storby Cape Town

Gåtur langs kanten av Fish River Canyons uendelige
dyp i Namibia

Kravl opp på Sossusvleis enorme sanddyner i
Namibia

Besøk den safarivennlige Etosha National Park i
Namibia

Elvetur i mokoro i Okavango-deltaet i Botswana

Opplev den variasjonsrike Savuti Game Reserve i
Botswana

Minibåtcruise i Chobe National Park i Botswana

Bli imponert over det mektige Victoria Falls i
Zimbabwe

https://www.benns.no/autentiske-opplevelser-i-afrika-med-nomad
https://www.benns.no/afrika/sor-afrika
https://www.benns.no/afrika/namibia
https://www.benns.no/afrika/botswana
https://www.benns.no/afrika/zimbabwe
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere forlater Norge og flyr mot Cape Town i Sør-Afrika.
Etter en mellomlanding ankommer dere Cape Town
morgenen etter.

Dag 2: Ankomst Cape
Town
Dere ankommer Cape Town og blir kjørt til hotellet i
byen. Dere bor på DoubleTree by Hilton Hotel Cape
Town - Upper Eastside eller liknende. Dagen er til fri
disposisjon.

Dagens høydepunkt: Cape Town på egenhånd
Overnatting: DoubleTree by Hilton Hotel Cape Town
eller liknende

Dag 3: Cape Town -
Citrusdal
Etter frokost kjører dere nordover mot Citrusdal i
Cederbergfjellene. På vei ut av byen stopper dere på
Table View, hvor dere får god utsikt til det vakre Table
Mountain. Det er 160 km til Citrusdal, som er kjent for
bugnende mengder med sitrusfrukter. Lodgen dere skal
bo på er omkranset av høye fjell og grønne marker.

Cederberg-regionen byr ikke kun på imponerende fjell og
appelsinplantasjer, men er også hjemmet til planten
Rooibos. I dag skal dere besøke en Roobios-teplantasje,
hvor dere både får se og lære mer om plantene Rooibos
og Buchu som vokser vilt i naturen. Rooibos er en
endemisk plantesort i Cederberg, og denne urtedrikken
har oppnådd et internasjonalt rykte som et sunt og
forfriskende alternativ til vanlig te.

Når dere ankommer overnattingsstedet deres, er det tid
for å slappe av. Under middagen får dere bli bedre kjent
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med de andre medreisende og nyte den sørafrikanske
gjestfriheten.

Dagens høydepunkt: Fotostopp på Table View og
tradisjonell middag
Inkluderte måltider: Frokost (på hotellet), lunsj og
middag
Overnatting: Marcuskraal Campsite eller tilsvarende

Dag 4: Cederbergfjellene -
Namaqualand - Gariep
(Orange River, Namibia)
Dere nyter en god frokost på hotellet før dere forlater
Citrusdal og kjører videre nordpå gjennom Northern
Cape-området og Namaqualand, samt gjør et stopp i den
avsidesliggende byen Springbok, for eventuelle siste
innkjøp før dere skal ut i bushen.

Namaqualand er en tørr region i Sør-Afrika som strekker
seg 1000 km langs vestkysten og dekker et areal på hele
440.000 km² - større enn hele Norge. Namaqualand er
delt i to, Little Namaqualand i sør og Great Namaqualand
i nord. Landskapet varierer veldig med årstiden og er i
vintersesongen helt nakent, mens det i
sommermånedene er fylt med fantastiske fargerike
blomster, som står i sterk kontrast til de brune, tørre
fjellene.

Dere krysser grensa til Namibia og ankommer det idyllisk
beliggende overnattingsstedet, som ligger ved bredden
av elva Orange River. Elva utgjør faktisk grensa mellom
Sør-Afrika og Namibia og er den lengste elva i Sør-Afrika.
Den starter oppe i Drakensbergfjellene, på hele 3000
meters høyde, i den østlige delen av Sør-Afrika.

Dagens høydepunkt: Kjøretur gjennom det tørre
Namaqualand
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Felix Unite Cabanas eller liknende

Dag 5: Gariep (Orange
River) - Ai-Ais (Fish River
Canyon)
Orange River er oppkalt etter den kongelige slekt i
Nederland (Huset Orange). I dag brukes oftere navnet,
Gariep, som betyr "elv" på det opprinnelige
Khoekogoespråket.

Denne morgenen har dere mulighet for å bli med på en
kanotur nedover Oranje, eller Orange River (ekstra
kostnad). Nyt den flotte naturen i helt trygge omgivelser,
da farlige dyr som krokodiller og flodhester ikke finnes i
dette området.

Ved middagstid fortsetter dere nordpå, mot kveldens
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overnattingssted, Ai-Ais Resort, som ligger vakkert
plassert i Ai Ais nasjonalpark, i den sørlige delen av Fish
River Canyon, omgitt av majestetiske fjell. Hotellet har
avslappende fasiliteter som spa og badebasseng, så her
er det mulighet for litt ekstra selvpleie.

Dagens høydepunkter: Orange River og Ai-Ais Hot
Springs
Aktivitet (ekstra kjøp): Kanotur på Orange River
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ai-Ais Resort eller liknende

Dag 6: Ai-Ais (Fish River
Canyon) - Keetmanshoop
Denne morgenen står dere tidlig opp og kjører til kanten
av Fish River Canyon. Her får dere tid til å se den vakre
soloppgangen over canyonen - et fantastisk syn! Etter
dere har fått en hyggelig tur langs kanten, drar dere
vestover til byen Keetmanshoop.

Dere skal på en gåtur på kanten av kløften, og her vil du
bli betatt av det imponerende naturfenomenet som
utfolder seg foran dere. Elven, Fish River, har gjennom
årene boret seg ned gjennom jordlagene og dannet Fish
River Canyon. Elven har en imponerende lengde på 161
km, 27 km bred og nesten 550 m på det dypeste. Dette
utgjør den største kløften på den sørlige halvkule og på
hele planeten - kun slått av Grand Canyon i USA.

Keetmanshoop ligger nær en av områdets store
attraksjoner, Quiver Tree Forest, som dere skal besøke i
dag.

Byen ligger nær turistattraksjonen Quiver Tree Forest
som dere skal besøke i ettermiddag. Skogen ble erklært
som et nasjonal monument i Namibia 1. juni 1995. Som
navnet tilsier vil dere her få oppleve Quiver-treet.
Greinene til disse særegne trærne ble tidligere brukt av
de lokale innbyggerne til å lage kogger, som er et hylster
til piler, kalt «quivers» på engelsk. De eldste trærne her
er to til tre århundrer gamle! Myter skal ha det til at det
bringer lykke til den som tar vare på dette treet.

Ikke langt fra skogen er det et annet spesielt
naturområde dere skal få oppleve, nemlig Giants
Playground. Stedet består av store hauger med den
vulkanske bergarten diabas - et prakteksempel på
naturens egne kunstverker.

Deretter kjører dere til kveldens overnattingssted,
Schutzenhaus Guesthouse (eller tilsvarende).

Dagens høydepunkter: Soloppgangen i Fish River
Canyon med Rim Walk | Besøk til Quiver Tree Forest og
Giants Playground
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Schutzenhaus Guesthouse eller tilsvarende
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Dag 7: Keetmanshoop -
Hammerstein
I dag har dere en lengre kjøretur foran dere når turen går
mot en av Namibias vakreste naturperler,
nasjonalparken Namib-Naukluft, som dekker over
50.000 km² av den namibiske ørkenen og
Naukluft-fjellkjeden.

Namibørkenen anslås å være verdens eldste ørken og
parken har et bemerkelsesverdig landskap med nakne
fjell, enorme sanddyner, rød ørken og imponerende
kløfter. Dagens overnattingssted ligger på «dørstokken»
til sanddynene ved Sossusvlei og Sesriem-kløften.

Dagens høydepunkt: Namibørkenen
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Hammerstein Lodge eller liknende

Dag 8: Sossusvlei -
Namib-Naukluft National
Park
Dere har en hel dag i dette unike naturområdet og
begynner med en fottur på den berømte Dune
45-sanddynen. På Dune 45 får man den beste utsikten av

alle sanddynene i Sossusvlei-området. Den er 85 meter
høy og består av 5 millioner år gammel sand som har
blåst inn fra kysten. Opprinnelig har sanda blitt ført ut i
havet av Oranje, og deretter ført tilbake igjen av
havstrømmene på Namibias kyst. Gåturen opp til toppen
er absolutt verdt anstrengelsen, da utsikten fra toppen
gir nydelig utsyn over hele 'sanddyneområdet'.

Etter turen på Dune 45 kjører dere videre inn i
Sossusvlei og får se det fantastiske skuet med røde
sanddyner og det flate, tørre elveleiet fra Tsauchab-elva.
I svært regnfulle perioder omdannes elveleiet til en
innsjø, men dette er svært sjeldent her i den namibiske
ørkenen.

Etterpå kjører vi videre inn til Sossusvlei og opplever det
spektakulære synet av de røde sanddynene, og det flate,
tørre elveleiet fra Tsauchab River. I spesielt regnfulle
perioder vil elveleiet bli til en sjø, noe som skjer ytterst
sjeldent.

Om kvelden tømmer dere skoene for rød sand, og nyter
den glitrende stjernehimmelen over ørkenen.

Dagens høydepunkter: Sesriem Canyon |Klatretur opp
dyne 45 | Oppdag Soussuvlei/Deadvlei i 4x4 kjøretøy
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Hammerstein Lodge eller liknende
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Dag 9: Hammerstein -
Swakopmund
Dere spiser frokost før turen går videre mot kystbyen
Swakopmund, hvor dere skal tilbringe to netter. På vei
mot Swakoplund blir det et lite fotostopp hvor dere kan
nyte vakker natur. Her får vi også med oss en lokal
naturekspert, som skal ta dere med på en guidet tur i
ørkenområdet, hvor dere får lære mer om det unike
økosystemet i ørkenen, og hvordan lokalbefolkningen
overlevde i dette barske ørkenklimaet.

Etter den guidede turen i ørkenen kjører dere ut mot
Atlanterhavskysten og tar kystveien opp mot
Swakopmund. På veien stopper dere ved Walvis
Bay-lagunen, hvor dere kan være heldige og se flotte
rosa flamingoer og seler. Man kan også se hvaler her i
området, da vannet her er svært rikt på plankton.

Vel framme i Swakopmund innkvarteres dere på hotellet
og får informasjon fra guiden om de mulige opplevelsene
i byen, enten på egen hånd eller gjennom de mange ulike
aktivitetene guiden kan anbefale (ekstra kostnad).

Resten av dagen tilbringer dere på egen hånd, og om
ønskelig blir det en felles middag med de andre
medreisende på en av Swakopmunds gode restauranter
(for egen regning).

Dagens høydepunkter:

Tur i ørkenen med naturekspert
Walvis Bay
Swakopmund

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Stay@Swakop eller Haus Garnison eller
tilsvarende

Dag 10: Swakopmund
Swakopmund ligger i Namibørkenen og ble grunnlagt av
tyskerne i 1892. Byen er den fjerde største i Namibia
med sine 45.000 innbyggere. Swakopund er fortsatt
veldig tysk, så ikke bli overrasket dersom du ser en
person gå rundt i tskjorte som fronter Bayern München.

Swakopmund har alltid vært et populært feriemål av
flere årsaker:

Byens spesielle og velbevarte tyske
koloniarkitektur og -stemning
Vakre strender
Et fantastisk sanddyneområde sør for byen som
tilbyr aktiviteter som gir deg skikkelig
adrenalinrush - for eksempel turer med firhjuling,
fallskjermhopp, sandboarding og ørkensafari
Muligheter for å fiske, gå på museum, shoppe eller
dra på en seilturer langs kysten med mulighet for å
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se delfiner

Forhør deg med guiden for å finne ut hva slags aktiviteter
som passer dere best (ekstra kostnad).

Dagens høydepunkt: Swakopmund
Ekstra aktiviteter (tilleggskjøp): Delfincruise,
Fallskjermhopping, Sandboarding, Quad Biking (2t.)
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Stay@Swakop eller Haus Garnison eller
tilsvarende

Dag 11: Swakopmund -
Spitzkoppe - Brandberg
Dere forlater Swakopmund etter frokost og fortsetter
videre innenlands og nordover mot Brandberg, som er
dagens mål. På veien venter det et spennende stopp med
flere nye opplevelser.

Dere stopper i Spitzkoppe, ca. 2 timers kjøring fra
Swakopmund. Spitzkoppe, som betyr "spiss kuppel" på
tysk, er et område med imponerende steinformasjoner
som reiser seg på den nakne ørkensletten. Dens høyeste
punkt rekker over 700 meter over bakken fra
ørkenlandskapet, og Spitzkoppe antas å være over 700

millioner år gammelt. Formasjonene et mektig
imponerende, og her har man også funnet klippemalerier
fra urbefolkningen San, som har minst 22.000 år gamle
tradisjoner i området.

Her blir det en fottur med en lokal guide og få se de
gamle klippemaleriene, innen dere er fremme til dagens
overnattingssted.

Dagens høydepunkter:

Besøk ved Spitzkoppe med gamle klippemalerier

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Brandberg White Lady Lodge eller
tilsvarende

Dag 12: Brandberg - White
Lady - Kamanjab
Dere nyter en deilig frokost, før dere setter dere i bussen
og kjører videre nordpå. Dagens endepunkt er Kamanjab,
som ligger i utkanten av det store safariområdet Etosha,
som dere skal besøke i morgen og dagen etter.

På veien til Kamanjab skal dere besøke The Brandberg.
Brandberg betyr "brennende fjell" og anses som de
høyeste fjellene i Namibia. Fjellene er hjemsted for det
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berømte klippemaleriet "White Lady", som er et av
45.000 malerier i dette området. Denne morgenen skal
dere på 1-times fottur for å besøke maleriet, som sies å
være cirka 2000 år gammelt.

NB! Vandreturen til White Lady går gjennom litt tøft og
krunglete terreng, langs den normalt uttørkede kløften
Tsisab.

Fra Brandberg fortsetter dere videre til Kamanjab, hvor
dere overnatter.

Ekstra aktiviteter (tilleggskjøp): Besøk på et
utdanningssenter som viser fram livsstilen til
Himba-stammen (utflukt om ettermiddagen).

Dagens høydepunkt: Fottur til Bandberg for å se White
Lady
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Oppi Koppi Rest Camp eller tilsvarende

Dag 13: Kamanjab - Etosha
National Park
Etter frokost kjører dere 100 km til Etosha nasjonalpark
som de neste par dagene vil by på noe av det som anses
for å være reisens høydepunkter, nemlig

safariopplevelsene i denne litt annerledes safariparken.
Etoshas åpne gresstepper med kort gress gir dere helt
unike muligheter for å se de ville dyrene. Ved ankomst i
Etosha blir dere straks innkvartert på hotellet før dere
får deres første safaritur i nasjonalparken. Her vil dere
blant annet oppleve elefanter, sjiraffer, sebraer,
antiloper, løver, geparder og hyener.

Lodgen har en ultimat beliggenhet i selve Etosha-parken.
Her har dere også mulighet for å se dyr på kvelden, da
det ligger opplyste vannhull innenfor lodgens område,
hvor dyrene samles for å drikke om kvelden. Les mer om
Etosha parken.

Dagens høydepunkt: Game Drive i Nomadtrucken om
ettermiddagen i Etosha National Park
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: NWR Halali eller tilsvarende

Dag 14: Etosha National
Park
Denne dagen er satt av til safarikjøring i Etosha National
Park og dere får veldig gode muligheter for å se mange
forskjellige ville dyr på nært hold.

Dere kjører flere safariturer i løpet av dagen og kvelden
tilbringes ved noen av de mange vannhullene. Her får
dere også muligheten til å fotografere de ville dyrene på

https://www.benns.dk/afrika/namibia/etosha
https://www.benns.dk/afrika/namibia/etosha
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nært hold.

Dagens høydepunkt: Heldags Game Drive i Etosha
National Park i Nomadtrucken
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: NWR Okaukuejo eller tilsvarende

Dag 15: Etosha National
Park - Windhoek
I dag fortsetter reisen nå mot Namibias hovedstad,
Windhoek, hvor den fantastiske reisen gjennom
Namibias natur og dyrerike slutter.

Fremme i Windhoek blir det en sightseeing til fots, rundt
til byens største attraksjoner. Windhoek er helt klart
Namibias største by, med godt over en kvart million
innbyggere, og er landets kulturelle, sosiale og
økonomiske sentrum.

Dagens høydepunkter: Sightseeing i Windhoek med
guiden deres
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Heja Game Lodge eller tilsvarende

Dag 16: Windhoek -
Ghanzi (Botswana)
Det blir en tidlig morgen når dere reiser fra Namibia over
til nabolandet Botswana, som blant annet er kjent for de
berømte safariområdene Okavangodeltaet og Chobe
nasjonalpark, foruten Kalahariørkenen.

Dagens destinasjon er byen Ghanzi i Botswana, som
ligger 500 km fra Windhoek. Etter en lang kjøretur
gjennom afrikansk natur kommer dere til Ghanzi hvor
dere skal overnatte. Om ettermiddagen blir det en guidet
gåtur hvor dere får høre mer om nomadefolkets kultur og
skikker. På kvelden får dere servert middag og
underholdning i form av tradisjonell afrikansk
stammedans.

Dagens høydepunkt: San-folket. Guidet vandretur om
ettermiddagen (evt. i morgen tidlig) / San-folket og
stammedans om kvelden.
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ghanzi Trail Blazers eller tilsvarende
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Dag 17: Ghanzi -
Okavangodeltaet - Khwai
Conservation Area - Maun
Etter frokost drar dere videre inn mot Okavangodeltaet
og byen Maun, som ligger i Okavangodeltaets sørlige
ende og praktisk talt er porten inn til de fantastiske
natur- og dyreopplevelsene i Okavango.

Etter ankomst til Maun er det til til avslapping, og det vil
være mulighet for å bli med på en ubeskrivelig flott flytur
over Okavangodeltaet (dette er væravhengig og mot
ekstra kostnad).

Fremme i Maun vil guiden informere dere om hva som
skal skje i morgen. Gled dere til en hel dag i
Okavangodeltaet.

Aktivitet for egen regning: Fantastisk flytur over
Okavango
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Magotho Camp eller tilsvarende

Dag 18: Okavango-deltaet
& Khwai Conservation
Area
Gjør dere klare for en hel dag med fantastiske natur- og
dyreopplevelser. Det er mange måter man kan oppleve
deltaet på, men en av de mest fornøyelige er båttur i en
mokoro. En mokoro var tidligere en uthulet trestamme
som man seilet rundt i. I dag er båten laget av mer
moderne materialer, som synsmessig likner de originale.

Fremme i området, går dere ombord i båtene, og de
erfarne "polers" seiler dere gjennom det jomfruelige
våtområdet bestående av smale kanaler, som munner ut i
flotte laguner. Lagunene har ofte små øyer hvor man går i
land, og her skal dere på en liten naturvandring med
deres "poler". Turen i mokoroen gir dere mange
muligheter til å se det rike fuglelivet, elefanter, ulike
antiloper og zebraer.

Senere på dagen returnerer dere til Maun for avslapping
og overnatting.

Dagens høydepunkter: Morgenutflukt med mokoro i
Okavango-deltaet. Khwai Conservation ettermiddags
Game Drive.
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Magotho Camp eller tilsvarende
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Dag 19: Maun - Savati
Game Reserve - Kasane
Det er tid for å forlate Maun og Okavango-deltaet, og nå
venter en tur mot byen Kasane, hvor det meste av dagen
går til heldagssafari i Savuti Game Reserve.

Savuti Game Reserve er et helt spesielt område, som
grenser til Okavango-deltaet i vest, og Chobe National
Park i øst. Savuti har mye storvilt, og er berømt for å huse
mest ville dyr i det sørlige Afrika. Vær forberedt på litt
krunglete og ujevne veier når det er klart for safari i en
4x4 hjulstrekker, på jakt etter det rike dyrelivet i
området.

Naturen skifter mellom våtområder til gress, savanne og
skog. Først på kvelden ankommer vi Kasane og Chobe
River, hvor dere skal bo de neste nettene, mens
safarieventyret fortsette i Chobe National Park.

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

Dag 20: 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
Chobeparken.

Det er mulig å kjøpe en safaritur i 4-hjulstrekker som
tillegg, hvor dere kommer tett på parkens største
attraksjon: elefantene. Her er det også mange flodhester
og vannbøfler, så hold øyne åpne for dette blir vilt

Det er tidlig avgang hvis dere velger denne turen. Dere
kommer tilbake til lunsj. Om ettermiddagen skal vi
utforske Chobeparken fra vannet. Vi skal på et
avslappende elvecruise som gir oss mulighet til å komme
nær mange av parkens dyr, og da spesielt elefanter som
gjerne kommer ned til elven for en ettermiddagsdrink.

Dagens høydepunkt:

De mange elefantene i Chobe
Elvecruise på Chobe-elva

Aktivitet inkludert: Cruise på Chobe-elva
Aktivitet for egen regning: Morgen-Game Drive i Chobe
i 4x4
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Thebe River Safaris eller tilsvarende
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Dag 21: Kasane - Victoria
Falls, Zimbabwe
I dag krysser dere grensen til Zimbabwe for å se de
mektige Victoria Falls. Etter innkvartering på hotellet er
det tid for å slappe av, og dere har resten av dagen på
egenhånd til å nyte det spektakulære synet av et av
verdens mest berømte fossefall. Bare på lyden er man
ikke i tvil om at man nærmer seg noe stort. I det den
mektige Zambezi-elven faller med et voldsomt brak 100
meter, føler man seg maktesløs mot naturen.

Utover Victoria Falls, byr området på mange
adrenalinpumpende aktiviteter. Du kan blant annet
prøve bungee jumping fra imponerende Victoria Falls
Bridge, White River Rafting eller liknende.

Dagens høydepunkt: Victoriafallene
Aktiviteter for egen regning: Besøk ved Vic Falls, Sunset
Cruise på Zambesi-elven, tur over fossefallene i
helikopter, Bungee Jump, White Water Rafting
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Shearwater Explorers Village eller
tilsvarende

Dag 22: Victoria Falls
Deres reise med Moad-guide er over, og det er tid for å ta
farvel med guiden og gruppen. Vi anbefaler en ekstra natt

i Victoria Falls, så dere har tid til å fordøye alle
inntrykkene.

Kanskje har dere også lyst til å se litt mer av de
imponerende fossefallene, eller prøve noen av de mange
aktivitetene i området. Nyt en hel dag på egenhånd til å
oppleve aktiviteter som White Water Rafting,
helikoptertur over området, cruise på Zambezi-elven og
mye annet.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Shearwater Explorers Village eller
tilsvarende

Dag 23: Victoria Falls -
Johannesburg
I dag slutter afrikaeventyret og dere flyr fra
Victoriafallene i Zimbabwe til Johannesburg i Sør-Afrika.
Herfra flyr dere videre mot Norge.

Måltider: Frokost og måltider på flyet fra Johannesburg

Dag 24: Johannesburg -
Norge

/%7BlocalLink:4761%7D
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Etter en mellomlanding i Europa lander dere hjemme i
Norge.
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Reiseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
55 398,00 NOK

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

Fra kr.
57 998,00 NOK

Reiseperiode August - 14. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
55 398,00 NOK

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

Fra kr.
58 198,00 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 Sør-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.
Dere er derfor med å støtte en veldig god sak, som gagner alle.

Deltakerantall

Reisen gjennomføres ved min. 4 deltakere. Maks 20 deltakere.

Les mer om Nomad og Luxury Tour her

Tillegg pr. person for oppgradering av flyreisen til Business Class: Fra kr. 15.400

https://www.benns.no/autentiske-opplevelser-i-afrika-med-nomad


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 - Cape Town / Victoriafallene -
Johannesburg - Norge inkl. skatter/avgifter

Transfer fra flyplassen til hotellet i Cape Town

1natt på hotell i Cape Town inkl. frokost

20 dagers / 19 netters Afrikareise med "Green Seat"
inkl. overnatting iht. program

Gratis utflukter iht. program

Bussreise fra Cape Town - Victoria Falls med
engelsktalende guide

18x frokost, 19x lunsj, 19x middag. Måltidene
tilbredes av en Nomad-medarbeider og nytes rundt
Nomad-trucken

Dere reiser med andre og det er maks 20 deltakere
på reisen

2netter på hotell i Victoria Falls inkl. frokost

Transfer fra hotellet til flyplassen i Victoria Falls

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

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter og transfer som ikke er
nevnt i programmet

Drikkevarer og måltider utover det som er nevnt i
programmet

Tips/driks med mindre noe annet er opplyst

Visum til Zimbabwe

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/fra-cape-town-til-victoria-falls-9862?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/fra-cape-town-til-victoria-falls-9862%3E

