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ZAMBIA 
Det första många tänker på när man nämner Zambia är Viktoriafallen och
Mr. David Livingstone, men du möter också vänliga och nyfikna människor. 
Mr. Livingstone upptäckte Viktoriafallen år 1855 och är idag ett utav världens 
sju underverk. Fallen kallas även Mosi-Oa-Tunya eller Röken som dundrar, me-
taforen förstås när man står i dånet av de enorma vattenmassorna som kastar 
sig ner för det höga fallen. Från Viktoriafallen är det populärt att åka till Chobe 
National Park som ligger i grannlandet Botswana. Zambia har ett rikt djurliv, 
mest känt är kanske Elefanternas dal i Luangwa National Park. Luangwa ger dig 
en ovanlig och unik safariupplevelse med tusentals elefanter och andra djur. 
Det är ett fåtal nationalparker i Afrika som ger möjlighet till walking-safari, men 
i Luangwa National Park är det möjligt. Genom att vandra i nationalparken till 
fots upplevs dofter, ljud och närheten till naturen på ett enastående sätt. 
Få saker i livet är lika spännande som en walking-safari där lejon, elefanter, ze-
bror och hyenor kan komma i din väg. AllResor har stora personliga kontakter i 
Zambia och kan därför erbjuda boende i byar långt från civilisationen, jakt eller 
andra ovanliga aktiviteter. Testa!

Viktoriafallen - Chobe National Park - 4 dagar

Dag 1 - Livingstone - Viktoriafallen (mid-
dag)
Du hämtas på Livingstone flygplats. Innan vi lämnar 
staden gör vi ett besök vid Viktoriafallet på Zambia-
sidan. Entré betalas på plats och ingår ej. Beroende 
på ankomst Livingstone väntar en kvällskryssning på 
Zambiazifloden med African Queen. Övernattning 
Zambezi Waterfront Lodge eller liknande 

Dag 2 - Chobe National Park (helpension)
Efter frukost åker  vi till färjan vid Kazengula (ca 70 
km), som tar oss över till Chobe, Botswana. Incheck-
ning på Chobe Safari Lodge där lunch väntar. Safari 
på eftermiddagen i parken som är Afrikas elefant-
tätaste. Övernattning på Chobe Safari Lodge med 
middagsbuffé runt poolen. 

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

Dag 4 - Livingstone flygplats (frukost)
Återresa till färjeläget i Kazungula och vidare trans-
port till flygplatsen i Livingstone. Tips:  Nu kan du 
lägga till en natt till i Livingstone  och ta en tur till 
Mosytonya National Park eller ta tåget med Royal 
African railways.

 

Pris från: 5.500:–

Kategori: Lodge ***+ 
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Livingstone alt. Victoria Falls
Slut: Livingstone alt. Victoria Falls
Dagar: 4
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Luangwa National Park - Afrikas bästa!

Kategori: Lodge ***+
helpension
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Mfuwe
Slut: Mfuwe

 

Lodge boende
Boende på Mfuwe Lodge som har ett perfekt
läge för en oförglömlig safari. Lodgen är belägen i 
landets östra del och Luangwaparken kallas även för 
”elefanternas dal”. Transfer från Mfuwe flygplats tar 
ungefär 45 min. Lodgen ligger vid en flod
vilket ger dig en närhet till många av Afrikas kända 
djur även när du ex. tar ett dopp i poolen. Mfuwe 
Lodge har dygnspaket vilket innebär att du själv 
adderar dygnspriset gånger de antal nätter som du 
önskar vara på safari.   

Bushcamp - boende mitt bland djuren
Med The Bushcamp finns möjlighet för dig
som vill uppleva safari per fot. När man är på
en ”walking-safari” så upplever man verkligen 
närheten till naturen, alla dofter och självklart 
en väldig spänning. Vandringen sker med mycket 
proffisionella guider som har lång erfarenhet v 
denna typ av safari. The Bushcamp har fem stycken 
lodger som ligger på behagligt 
avstånd mellan varandra. Vilken lodge eller lodger, 
som du bor på så är det varierande standard bero-
ende på hur många vandringsdagar du önskar. The 
Bushcamp tillämpar dygnspaket vilket innebär att du 
själv får välja hur många dygn du vill vara på
safari. Kombinera gärna några dagars ”walking sa-
fari” med några nätter på Mfuwe Lodge eller Kapani 
Lyx Lodge.

Priser inkluderar:
Transfer från Mfuwe flygplats t/r
Helpension
Safariturer
Lokala drycker, tea & kaffe
Tvätt
Serviceavg, skatter & entréavg

Pris från: 3.400:- 
 1 Nov 15 – 31 May 16

Pris från: 3.900:- 
1 Jun 16 – 30 Jun 16

1 Oct 16 – 31 Oct 16

Pris från: 4.900:- 
01 Jul 16 – 30 Sep 16

Luangwa National Park - Lodge/Bush Camp

Dag 1 - Ankomst -Lusaka 
Ni möts vid flygplatsen och övernattar på valt al-
ternativ. Zebra Guesthouse (budget). Lilayi Lodge, 
Sun Hotel. 

Dag 2 - Lusaka - Mfuwe (helpension)
Frukost och transfer till flygplatsen. Incheckning 
på inrikesflyget till Mfuwe. Möts med transfer till 
Mfuwe Lodge eller Bushcamp lodge.

Dag 3 - Safari i Luangwa National Park  
(helpension)
Safari i Afrikas bästa område. AllResor känner 
området väl och vet vad vi lovar. Walking safari är 
ett måste vid ett besök i Luangwa.  

Dag 4 - Safari i Luangwa National Park 
(frukost)
Safari i Afrikas bästa område. Eftermiddagen trans-
fer direkt till Mfuwe flygplats och åter till Lusaka. 

Pris från: 6.300:–
Pris flyg Lusaka - Mfuwe t/r från: 2.600:–

Kategori: Lodge
Transport: Minibus/Safarijeep 4 x 4
Start: Lusaka
Slut: Lusaka
Dagar: 4 eller flera

4.400:- 
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Kapani & Bush Camps i Luangwa National Park

Dag 1 - Ankomst - Lusaka 
Ni möts vid flygplatsen och övernattar på valt alternativ.
Zebra Guesthouse (budget), Lilayi Lodge, Sun Hotel. 

Dag 2 -  Lusaka - Mfuwe (helpension)
Frukost och transfer till flygplatsen. Incheckning inrikes
flyget till Mfuwe. Möts med transfer till Mfuwe Lodge eller Bushcamp lodge.  

Dag 3 - Safari i Luangwa National Park (helpension)
Safari i Afrikas bästa område. AllResor känner området väl och vet vad vi lovar. 
Walking safari är ett måste vid ett besök i Luangwa.  
 
Dag 4 - Safari i Luangwa National Park (helpension)
Safari i Afrikas bästa område med transfer till Kapani eller Bushcamp lodge 

Dag 5 - Kapani eller Bushcamp
Safari i Afrikas bästa område med transfer till Kapani eller Bushcamp lodge.
Nu får du uppleva det verkliga Afrika med dess vildmark. 

Dag 6 - Kapani eller Bushcamp
Safari i Afrikas bästa område med transfer till Kapani eller Bushcamp lodge.
Nu får du uppleva det verkliga Afrika med dess vildmark. 

Dag 7 - Safari i Luangwa National Park
Safari i Afrikas bästa område. 
Eftermiddagen transfer dirket till Mfuwe flygplats och åter Lusaka.

Pris från: 10.900:–  
(Zebra Guesthouse, Mfuwe Lodge &Kapania 17-31/10)

Pris flyg Lusaka - Mfuwe t/r från: 2.600:–

Kategori: Lodge
Transport: Minibus/Safarijeep 4 x 4
Start: Lusaka
Slut: Lusaka
Dagar: 7 eller flera

   Vildmarksägentyr - Kapani & 

Vi erbjuder även möjligheten till ”walking safari” mellan 
camps.

Du bestämmer själv antal dagar och hur många camps du 
vill besöka.

Exempel på Camps.

Kapani Lodge, standard suite.   Pris från: 1.525:-
Kapani Lagoon House.   Pris från: 1.730:-
Luwi, Kakuli och Nsolo Bushcamp.  Pris från: 4.550:-
Mchenja Camo.    Pris från: 5.900:-

4.400:- 
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Kafue National Park – 3 dagar / 4 dagar

Kategori: Lodge ***+
Transport: Minibuss/ 4 x 4 jeep
Start: Lusaka
Slut: Lusaka
Dagar: 3 - 4 eller efter eget val

Dag 1 - Lusaka - Kafue 
Ni möts på flygplatsen i Lusaka. Därefter en biltur på ca 3 tim( 280 km). Längs med 
vägen får du uppleva livet i Zambia. Bomull- och majsfälten kantar vägen.
Naturliga stopp för besök på lokala marknader.
Övernattning: Mukambi Safari lodge (bild nedan) ligger vackert vid Kafue River.

Dag- 2 - 3 Safari Kafue National Park (helpension)
Safari i parken under vistelsen ingår med en morgon och en eftermiddagstur.  
Boende på lodge ger normal standard jämfört med camp, som ger enkel standard. 
Du väljer andra tilläggsturer. t.ex ytterligare safari i parken eller om du vill ut och fiska, 
båtkryssning eller walking safari. 

Dag 4 Kafue-Lusaka (frukost)
Efter frukost kör vi åter till Lusaka.

Tältsafari
Möjlighet till camping safari.
AllResor har olika tält med utrustning till förfogande.
Ni möts då av våra representanter från vårt barnverksamhet i Kopparbältet och de är 
med er hela tiden. Ni har då möjlighet att följa med dem till vår verksamhet och bo 
med dem. Ett riktigt liv i Afrika följer.
Ni bör ge denna tur ca 8-10 dagar. Flyger då in i Lusaka och retur från Ndola.

Pris från: 7.050:- 

Lake Kashiba & Chief Machia– Kafue River

Dag 1 - Kanyenda - Lake Kashiba 
Vi kör tidigt på morgonen till sjön ute i bushen. Det tar ca  
2 timmar. Att bada i Zambia är oftast förenat med problem 
men Lake Kashiba eller som den också kallas ”Sunken 
Lake” ligger i ett kraterlikande bergområde mitt ute i sko-
gen = bushen. Mycket svalkande sötvattenssjö framförallt 
under torrperioden som är april - november. 
Denna tur kan göras som dagstur eller så fortsätter vi på 
em. mot Kafue River och tar pontonfärjan över floden till 
en av Zambias yngsta hövdingar - Chief  Machia

Dag 2 - Chief Machia Ngabwe.
Idag besöker vi hövdingen och han visar oss runt och be-
rättar om hur livet är i hans område. Äter lunch tillsammans 
och åker sedan tillbaka till Kanyenda Orphange centre.

Pris från:  1.100:–
Pris flyg Lusaka - Ndola t/r från: 2.600:–

Kategori: Lodge/tält om önskas
Transport: Minibus/Safarijeep 4 x 4
Start: Kanyenda/Luanshya
Slut: Kanyenda/Luanshya
Dagar: 1-2
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Sausage Tree Camp and Potato Bush

Kategori: Lodge ****+
Transport: Minibuss/flyg, båt
Start: Lusaka
Slut: Lusaka
Dagar: 3-4 eller efter eget val

Dag 1 - Lusaka - Lower Zambezi 
Ni möts på flygplatsen i Lusaka. De flesta väljer flyg med 
en Cessna till Jeki som tar ca 50 min. Vill du ha en mer 
äventyrligr transfer kan du välja en biltur på ca 3 tim (220 
km) till Chirundu vid gränsen till Zimbabwe. 
Där väntar en av lodgens snabbåtar och du får en tur på 
Zambezifloden på ca 2,5 tim då når du lodgen från flodsi-
dan. Naturliga stopp för besök på lokala marknader.  

Dag - 2 till 4 - Safari Lower Zambezi 
National Park
Safari i parken.

Dag 5 - Retur till Lusaka
Efter frukost kör vi åter till Lusaka.

I priset ingår följande:
Helpension
Drycker
Tvätt
Park avgifter
Transfer
Butler
Gamedrives (dag&natt)
Kanot turer
Walking-safari
Fiske 
Båt
Dricks.

Pris från: 17.300:- 

Pris flyg Lusaka - Jeki  t/r från: 2.500:-

Bo i Afrikas hjärta - Kanyenda Village Center

Dag 1 - Ankomst till Lusaka 
Ni möts vi flygplatsen  och övernatta på valt alternativ.
Zebra Guesthouse (budget), Lilayi Lodge, Sun Hotel. 

Dag 2 -  Lusaka - Kanyenda 
Frukost och transfer längs huvudvägen mot  Kopparbäl-
tet. Övernattning

Dag 3 - Kanyenda Center - besök i byn
Frukost tillsammans med folket i byn. Information om 
gemenskapen i byn och afrikanska traditioner. 
Avresa till Dag Hammarskölds plats. Lunch (ingår ej) 
i Luanshya. Åter till Kaneynda för övernattning och 
middag.

Dag 4 - Kanyenda Lusaka alt Ndola
Retur till Lusaka eller Ndola.  

Pris från: 4.500:–
Priser flyg Lusaka - Ndola t/r från: 2.600:–

Kategori: Guesthouse
Transport: Minibus/jeep 4 x 4
Start: Lusaka alt Ndola
Slut: Lusaka alt Ndola
Dagar: 4 eller fler. (min 2 pers)

  Platsen för dig som vill ha något extra.
  Du befinner dig i ett område av Lowe 
  Zambezi National Park, där du får uppleva                
  närheten till Afrikas vildmark men ändå bo i 
  lyxmiljö. Safari, fiske & kanot etc.

Lake Kashiba & Chief Machia– Kafue River
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Lilayi Lodge ***+ - 

Boende i olika bungalows med nödvändig utrustning & inredning i afrikansk stil. Pool i anslutning till 
restaurang och bar. Konferensmöjligheter. Lilayi Lodge ligger ca 20 min körning söder om Lusaka.
Området är på 700 ha och här finns bl.a. 16 olika antiloparter såsom Impala och Raon Antiloper. Giraf-
fer,
zebror och massor av fågelarter. Hästpolo kan du spela men även rida runt området. På morgonen kan 
du följa med på en safari med bil eller till fots.  
Vår bedömning:
Mycket trevligt boende och område trots närheten till storstaden Lusaka.

Southern Sun Ridgeway **** - 

Transfer till detta trevliga familjeägda gästhem. Ligger ca 20 minuter från flygplatsen längs Great East 
Road, inte långt från köpcentrum som Arcade och Manda Hill.
Konferensmöjligheter och restaurang.

Ankommer du till Lusaka på eftermiddagen behöver du ett bra hotell för att övernatta första natten 
innan ditt äventyr i Zambia börjar.
Levy Centre finns i närheten av hotellet men även Manda Hill Shopping Center.

Zebra Guesthouse *** Lusaka

 � 14 RUM
 � TAKFLÄT
 � MINIBAR
 � RESTAURANG

 � POOL
 � TV
 � WIFI

 � 155 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � HÅRTORK

 � RESTAURANG & PUB
 � POOL
 � GYM
 � WIFI

 � 10 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR

 � TV
 � RESTAURANG
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Perfekt läge vid Zambezifloden. Olika övernattningsmöjligheter med lodge vid flodkan-
ten, inne i deras park eller t.o.m campingtält. Waterfront är granne till African Queen 
Cruise, en upplevelse du inte får missa.

Royal Livingstone är ett 5 stjärnigt hotell i kolonialstil. Vackert parkområdet med pool. 
Flera restauranger och barer. För dig som vill ha det extra komfortabelt är det ett mycket 
passande alterntiv.

 � 47 RUM
 � TAKFLÄT/AC
 � RESTAURANG

 � POOL
 � INTERNETCAFÉ
 � TV

 � CA 200 RUM
 � TAKFLÄT/AC
 � RESTAURANG

 � POOL
 � TV
 � WIFI

Waterfront Lodge - Livingstone

Royal Livingstone ***** - Livingstone

Zambezi Sun*** - Livingstone

 � 212 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � CASINO
 � POOL
 � TV

Runt hotellet betar zebror, vilket ger en atmosfär av Afrika redan på hotellet. 
Flera restauranger och barer. 
Stort poolområdet där det oftast erbjuds underhållning på kvällen från scenen. 

 
 


