
Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

1

BOTSWANA
Botswana är landet där du upplever vildmarken och får erfara löftet om 
verkligt äventyr. Det är kanske ett av Afrikas sista orörda naturområde. Tack 
vare att det bor färre än tre personer per kvadratkilometer i landet finns det 
plats för många djur och underbara safariparker. Botswana erbjuder ett fritt och 
tryggt Afrika där befolkningen gärna bekantar sig med turisterna. I norra delen 
av landet finner du Chobe nationalpark som är känd för sitt stora antal
elefanter. Här kan du även se djuren via en flodsafari. Chobeparken
kombineras oftast med Viktoriafallen i Zambia, ett bra alternativ som ger dig 
stora variationer. I norra delen av Botswana finner du det orörda och mycket 
sevärda Okavangodeltat. I mellersta delen av Botswana, Kalahari-öknens natio-
nalpark med dess spännande och vilda natur och djurliv. I Kalahari upplever du 
ett unikt landskap och hur djuren på ett listigt sätt finner sin överlevnad trots
förutsättningarna.Bästa tiden för att se största vattenflödet i Victoria Fallen är 
perionden fråm mars månad då regnperioden går mot sitt slut.
Fallen har sin skjusing under  torrperioden också men vattenflödet är då oftast 
begränsat till Zimbawesidan.

Kombinera gärna din safari med bad på Mauritius eller fler spännande 
resmål i Sydafrika

Chobe National Park & Viktoriafallen - 5 dagar

Dag 1 - Viktoriafallen - Chobe Safari 
Lodge
Du ankommer på eftermiddagen till Victoria Falls 
flygplats som ligger i norra Botswana eller Livingstone 
i Zambia och bilen kör dig vidare den korta resan till 
Chobe Safari Lodge. Här får du på egen hand njuta
av Afrikas dofter, ljud och varför inte ett avkopplande 
bad i lodgens pool?

Dag 2 - Chobe National Park
En spännande heldag med möjlighet att uppleva Afrikas 
spännande vild- och djurliv. Morgon- & eftermiddags-
safari.

Dag 3 - Chobe National Park
Tidig morgonsafari med jeep i parken och på eftermid-
dagen väntar en båttur i solnedgången på Chobe River.

Dag 4 - Viktoriafallen
Transport till färjeläget Kazingula och sedan vidare över 
till Zambia och Viktoriafallen. Vattenfallet lämnar ingen 
oberörd. Övernattning nära fallen med vackra omgiv-
ningar på Livingstone Safari Lodge med middag.

Dag 5 - Livingstone flygplats
Om flygavgången tillåter har du en sista möjlighet att 
besöka och uppleva Viktoriafallen innan transport till 
Livingstone flygplats.

Pris från: 8.950:-

Kategori: Lodge ***+ halvpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Livingstone alt. Victoria Falls
Slut: Livingstone
Dagar: 5

Paketet inkluderar:
3 frukostar
3 middagar
1 gamedrive/båtsafari
2 timmar båkryss
3 parkavgifter
2 fria aktiviteter
Besök Victoria Falls
Transfer flygplatser
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Viktoriafallen & Chobe Nat. Park 4 dagar

Dag 1 - Viktoriafallen
Du hämtas på Livingstone flygplats. Innan vi
lämnar staden gör vi ett besök vid Viktoriafallet på 
Zambiasidan. Entré ingår ej, betalas på plats. Vi åker 
sedan till färjan vid Kazengula (ca 70 km), som tar oss 
över till Chobe, Botswana.

Dag 2 - Chobe National Park
Efter frukosten på Chobe Safari Lodge startar
första morgonsafarin. Ytterligare en safari på
eftermiddagen. Övernattning på Chobe Safari
Lodge med middagsbuffé runt poolen.

Dag 3 - Chobe National Park
Tidig morgonsafari med jeep i parken och på
eftermiddagen Sunsetcruise på Chobe River.
Natten tillbringas på Chobe Safari Lodge.

Dag 4 - Livingstone flygplats
Återresa till färjeläget i Kazungula och vidare
transport till flygplatsen i Livingstone.

Tips: Kombinera gärna en övernattning vid
ankomst/avresa på Livingstone Safari Lodge,
Zambia. Besök Viktoriafallen samt Zambezi flod-
kryss.

Pris från: 5.990:-

Chobe National Park & Okavango delta - 4 dagar

Dag 1 - Victoria Falls - Chobe Safari 
Lodge
Transport från flygplatsen i Victoria Falls, Zimbabwe 
& Viktoriafallen till Chobe Safari Lodge. Här får du på 
egen hand njuta av Afrikas dofter och ljud. Incheckning 
på hotellet och en skön eftermiddag vid poolen före 
middagen.

Dag 2 - Chobe National Park
En spännande heldag med möjlighet att uppleva Afrikas 
spännande djurliv. Föreslår att du tar en tidig morgonsa-
fari i parken och eftermiddagen med båtsafari på Chobe 
River. Middagsbuffé runt poolen.

Dag 3 - Privatflyg till Okavango Delta
Frukost. Tidig morgon, hämtning på hotellet, vidare 
med ett mindre flygplan till det mycket kända Oka-
vangodeltat, nordvästra delen av Botswana. (Lunch & 
dryck) Unika miljöer, äventyr och djurliv väntar.

Dag 4 - Chobe
Efter frukost transport till flygplats och vidare hem eller 
till andra äventyr.

Pris från: 17.200:-

 Chobe safari Lodge paket

Kategori: Lodge ***+ halvpension
Transport: Safarijeep/minibuss/flyg
Start: Livingstone alt. Victoria Falls
Slut: Livingstone alt. Victoria Falls
Dagar: 4

Kategori: Lodge ***+ halvpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Livingstone alt. Victoria Falls
Slut: Livingstone alt. Victoria Falls
Dagar: 4

Paketet inkluderar:
3 x frukost & middag
1 x gamedrive/båtsafari 
2 tim. båkryss
1 parkavg.
Besök Victoria Falls
Transfer flygplatser
Boende i rondavel (standard)

Chobe safari lodge erbjuder paket med både 2 och 3 nätter som inkluderar frukost, middag, safari, båtkryss samt parkavgift. Boende i rondavel.

           Pris för 2 nätter är från: 3.150:-
Pris för 3 nätter är från: 6.520:- 

Paketet inkluderar:
3 frukost
3 middagar
Heldagssafari med picknick
Lunch i Chobe 
Heldagstur Okavango Delta.
1 parkavg. 
Inrikesflyg inkl. Pom-Pom t/r


