
Victoria Falls og safari i
Zimbabwe

Victoria Falls og safari i
Zimbabwe

38.398,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Tag med på en indholdsrig safari i Zimbabwe, hvor I skal opleve
Afrikas vilde dyreliv, men også se naturvidunderet Victoria Falls. I
begynder eventyret i Victoria Falls, hvor I skal bo på det
historiske Victoria Falls Hotel, som ligger i gåafstand af verdens
næststørste vandfald, Victoria Falls. I skal også på et
mini-krydstogt på Zambezi-floden.
Den anden del af rejsen tilbringer I på Bomani Tented Lodge ved
Hwange National Park, som ligger på Zimbabwes sletter og er
landets største nationalpark. Her venter der eventyrlige
safariture, dag og nat, samt safari til fods, med tog og fra skjul. I
kan også komme på landsbybesøg, hvor I lærer mere om de
lokales hverdagsliv.
Dette er den perfekte safari for jer, som vil kombinere hygge og
komfort med enestående natur og unikke dyreoplevelser.

Imvelo Safari Lodges - Elephant Express togtur

Imvelo Safari Lodges - Bomani Tented Lodge

Bo på det historiske Victoria Falls Hotel inkl.
morgenmad

Bliv imponeret af de enorme Victoria Falls

Solnedgangs-minikrydstogt på Zambezi-floden inkl.
let  middag

Kom ombord på Elephant Express-toget i Hwange
National Park

Nyd 4 nætter på den skønne Bomani Tented Lodge all
inclusive

Game drives med guide plus gå-safari og fra
camouflage-skjul

https://www.benns.dk/afrika/zimbabwe
https://www.benns.dk/afrika/zimbabwe/hwange-safaripark/bomani-tented-lodge
https://www.benns.dk/afrika/zimbabwe/hwange-safaripark


Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og sætter kursen mod Afrika og
Victoria Falls i Zimbabwe.

Dag 2: Ankomst Victoria
Falls
Om formiddagen ankommer I til den internationale
lufthavn i Victoria Falls. Vel fremme på hotellet har I tid
til at få lidt frokost, inden I om eftermiddagen skal ud og
have de første store Afrika-oplevelser.

I bliver hentet ved hotellet og skal på et luksus
solnedgangs-minikrydstogt med Zambezi Royal. Denne
elegante krydstogtbåd tilbyder en dejlig to timers tur på
den spektakulære Zambezi-flod. I kan læne jer tilbage og

beundre den skønne udsigt med den nedgående sol i
horisonten, mens skibet sejler langs de smukke og
frodige flodbredder, og kan I holde udkig efter dyrene i
og ved floden og fuglene i luften. Der er gode chancer for
at se bl.a. elefanter, flodheste, krokodiller og flokke af
impalaer, som græsser ved vandkanten.

Den femstjernede service vil omfatte gourmetmad med
varme og kolde kanapéer og en række importerede vine
og spiritus at vælge imellem, mens I læner jer tilbage på
bådens dæk og nyder det naturskønne landskab. Forvent
en fantastisk solnedgang og et rigt fugleliv. Eventuelle
spørgsmål, I måtte have om flora og fauna, vil blive
kyndigt besvaret af besætningen, der er meget vidende
om området.

Aktiviteter inkluderet: Mini-flodkrydstogt på
Zambezi-floden
Måltider: Morgenmad samt en let middag ifm. med
udflugten på floden
Overnatning: Victoria Falls Hotel



Se efter sortørne. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe
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Dag 3: Victoria Falls
Efter morgenmaden er det blevet tid til at opleve verdens
næststørste vandfald, Victoria Falls. Forvent at blive
tryllebundet af dette storslåede naturunder.

Victoria Falls vandfaldet

I dag kan I opleve et af verdens naturlige vidundere med
et besøg på Zimbabwe-siden af Victoria Falls. Dette
enorme gardin af vand blev først opdaget af David
Livingstone i 1855, men det havde været kendt for
lokalbefolkningen i meget længere tid. Victoria Falls
deles af to lande, Zambia mod nord og Zimbabwe mod
syd. Når vandmængden er på sit højeste i marts/april,
anslås det, at 500 millioner liter vand i minuttet
strømmer over Victoria Falls. I tørsæsonen kan den være
helt ned til 10 millioner liter.

Omkring to tredjedele af vandfaldet ligger på
Zimbabwe-siden, og Zimbabwe anses også for at have en
bedre og mere klassisk udsigt over vandfaldet. Her finder
I et net af stier, der kan føre jer til betagende
udsigtspunkter som Devils Cataract, Main Falls,
Horseshoe Falls og de meget populære Rainbow Falls.
Udsigten herfra betragtes som noget af det bedste på
kloden, mens det rumlende vands kraft styrter udover
kanten og vælter ned i dybet, og derved sender enorme
tågesprøjt op mod himlen.

Tilbage på hotellet er resten af dagen på egen hånd til at
nyde hotellets dejlige faciliteter.

Aktivitet inkluderet: Entré til Victoria Falls
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Victoria Falls Hotel

Dag 4: Victoria Falls -
Bomani Tented Lodge |
Hwange National Park
I kan nyde den sidste gang morgenmad på Victoria Falls
Hotel, inden I bliver hentet og kørt til Dete Railway
Station. Køreturen tager ca. 2 timer. På togstationen går I
ombord i den åbne togvogn, Elephant Express, som tager
jer over savannen i Hwange National Park.

Toget kører i et stille tempo hele vejen til Ngamo Siding,
tæt ved campen, så I får god tid til at beundre dyrelivet
langs jernbanesporet. Undervejs bliver der serveret
frokost og forfriskninger ombord. Se frem til en
eventyrlig og unik togsafari.

Når I ankommer til Ngamo Siding, vil en repræsentant fra
Bomani Tented Lodge stå klar til at køre jer til lodgen.
Køreturen fra togstationen tager ca. 25 minutter.

Vel fremme ved Bomani Tented Lodge venter der en god
treretters middag med stjernehimlen som tag. For dem
som ønsker det, bliver der arrangeret "night drive" rundt
i lodgens private område.



Flodcruise på Zambezi-floden. Foto: Imvelo Safari Lodges - Safari i Zimbabwe
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Bomani Tented Lodge - all inclusive

Alt inklusiv på Bomani Tented Lodge inkluderer

Alle måltider
Sodavand, øl, vin og lokale drikke
Vaskeri
Wifi i hovedlodgen
Dyresafari med guide inkl. gå-safari, game drives,
"pump runs"-heldagsudflugt, dyreobservation fra
camouflage-skjul samt game drive, når det er mørkt
Udflugt til Ngamo samfund og besøg i lokal skole
(undtaget skoleferier i april, august, december til
midt januar).

Hwange National Park

Hwange er den største nationalpark i Zimbabwe og
dækker et område på 14.651 km2, og Hwange har
samme størrelse som Serengeti National Park i Tanzania.
Der lever i Hwange over 100 forskellige pattedyr og
næsten 400 forskellige fuglearter. Nationalparken er
berømt for sin store koncentration af elefanter. I kan
også se bøfler, næsehorn, løver, leoparder, zebraer og
meget, meget mere.

Hwange National Park har ca. 43.000 besøgende om
året. Det giver et besøg pr. km2 på 3 personer om året.
Det sammenlignet med Serengeti med 23 mennesker pr.
km2 pr. år, Kruger med 85 og Masai Mara med 192. Det
er meget muligt, at I vil tilbringe det meste af jeres safari

uden at se andre safari-køretøjer undtagen dem fra
lodgen, I bor på, hvilket gør det til en meget eksklusiv
oplevelse.

Aktiviteter: Togsafari og aften game drive
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og
helpension på Bomani Tented Lodge
Overnatning: Bomani Tented Lodge

Dag 5: Bomani Tented
Lodge | Hwange National
Park
I dag står I tidligt op og gør jer klar til en Game Drive i
nationalparken. I skal til et smukt område, hvor
akacieskov omgiver Ngamo-sletten. Her forlades bilen og
I skal på en safari til fods med en af lodgens ekstremt
dygtige guider.

Efter nogle indholdsrige timer i Hwange, returnerer I til
Bomani til lidt frokost og et par timers siesta. Alternativt
kan I se om I kan få øje på nogle dyr ved vandhullet.
Klokken 15.00 venter der en ny Game Drive i parken og I
afslutter safarien ved Stoffie's Pan for
aftensfotografering og en flot solnedgang, hvor der vil
være lidt at spise og drikke.

På vejen tilbage til lodgen kan I spejde efter dyrelivet. På



Hwange National Park er kendt for sin høje koncentration af elefanter. Foto: Imvelo Safari Lodges
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Bomani venter der lidt forfriskninger ved lejrbålet før
jeres 3-retters middag bliver serveret.

Dagens højdepunkt:

Game Drive

Måltider: Brunch, middag, snacks og forfriskninger
Overnatning: Bomani Tented Lodge

Dag 6: Bomani Tented
Lodge | Hwange National
Park
Start morgenen med noget varmt at drikke og en bedre
morgenmad, inden I skal med på "pump run". I kommer til
at køre 50 km. indover parken og vil være væk hele
dagen, så pak en rygsæk med vand og andet, som I vil
have med på udflugten.

Pump run

Bomani Tented Lodge er, ligesom med Gorges Lodge, en
del af Imvelo Safari Lodges. Imvelo står for
vedligeholdelsen af 15 borehuller i og på grænsen til
Hwange National Park. Disse borehuller giver vand til
dyrelivet i parken under de tørre måneder.

En populær aktivitet er at tage en dagsudflugt ind i
parken og besøge vandhullerne, hvor I leverer diesel og
olie til motorerne, samt forsyninger til dem, som arbejder
der. I besøger 6-8 forskellige vandhuller og vil lære mere
om Hwanges vandforsyningssystem. Undervejs kan I
spejde efter dyrelivet i parken.

Senere vil I have picnic-frokost og lidt afslapning under
træerne ved Mfagazaan Pan efterfulgt af en spændende
Game Drive tilbage til Bomani. Om aftenen venter der jer
en 3-retters middag i hovedbygningen.

Bemærk: Pumperne er i brug fra maj til november. Er I
her fra december - april bliver der i stedet arrangeret en
heldags Game Drive i nationalparken.

Dagens højdepunkter:

Pump run
Game Drive

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Bomani Tented Lodge

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


Hovedbygningen i Bomani Tented Lodge. Foto: Imvelo Safari Lodges
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Dag 7: Bomani Tented
Lodge | Hwange National
Park - landsby- og
skolebesøg
Efter frokost tager I til en lille landsby i nærområdet. Her
skal I hjem til en lokal familie og se, hvordan de bor, lære
mere om familiens daglige rutiner såsom at male mel og
at pløje med en okse.

Derefter besøger I den lokale skole, hvor rektoren vil
tage i mod jer. Han eller hun vil vise jer rundt på skolen,
og rundvisningen afsluttes i et klasseværelse. Eleverne
vil ofte fremføre lidt sang og dans for besøgende. Efter en
spændende dag i landsbyen kører I tilbage til lodgen for
at spise frokost og slappe af.

Bemærk: Der er ikke skolebesøg i skoleferierne.

Om eftermiddagen tager I til parken igen for at tage på
en ny Game Drive. Her stopper I ved et vandhul for at
nyde den smukke, afrikanske solnedgang. Her vil I få
serveret kanapeer. Der bliver også Game Drive på vejen
tilbage til campen efter mørket har sænket sig. Vel
fremme på lodgen venter der en 3-retters middag.

Dagens højdepunkter:

Skolebesøg
Game Drive

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Bomani Tented Lodge

Dag 8: Bomani Tented
Lodge | Hjemrejse
Nyd sidste morgen på Bomani Tented Lodge med en kop
kaffe eller te på verandaen og tag med på en guidet safari
til fods, inden morgenmaden bliver serveret. Derefter er
det tid til at pakke kufferten, før I bliver kørt til
lufthavnen i Victoria Falls, hvor jeres hjemerejse mod
Danmark starter.

Måltider: Morgenmad

Dag 9: Ankomst Danmark
I lander i Danmark.

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


Priser og afgange

da
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Rejseperiode Jul og nytår  - Pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
Kontakt os

Rejseperiode Januar - februar  - Pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
38.398,00 DKK

Rejseperiode Marts - april  - Pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
38.898,00 DKK

Rejseperiode Maj - november  - Pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
42.498,00 DKK

Rejseperiode 01. December - 16. december  - Pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
38.498,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Victoria Falls, Zimbabwe inkl. skatter
og afgifter

Transfer fra lufthavn ved Victoria Falls til Victoria
Falls Hotel

2nætter på Victoria Falls Hotel inkl. morgenmad

Solnedgangs-minikrydstogt på Zambezi-floden inkl.
let middag

Entré til Victoria Falls fra Zimbabwe-siden

Transfer fra Victoria Falls Hotel til Dete Railway
Station

Togsafari ombord på Elephant Express fra Dete
Railway Station til Ngamo Siding (Bomani)

Transfer fra Ngamo Siding til Bomani Tented Lodge

4nætter på Bomani Tented Lodge med alt inklusiv.
Alle telte er udstryet med elektricitet, og de har
deres eget badeværelse med varmt vand

Alt inklusiv på Bomani Tented Lodge inkluderer alle
måltider, sodavand, øl, vin og lokale drikke, vaskeri,
Wifi i hovedlodgen, dyresafari med guide inkl.
gå-safari, game drives, heldags game drive med
madpakke, "pump runs"-heldagsudflugt,
dyreobservation fra camouflage-skjul, game drive
når det er mørkt, udflugt til Ngamo samfund, besøg i
lokal skole (undtaget skoleferier i april, august,
december til midt januar)

Game Drives i Hwange National Park

Entré til Hwange National Park

Transfer fra Bomani Tented Lodge til lufthavnen ved
Victoria Falls

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/victoria-falls-og-safari-i-zimbabwe-15738?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/victoria-falls-og-safari-i-zimbabwe-15738%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum


Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Victoria Falls - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/victoria-falls-og-safari-i-zimbabwe-15738?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/victoria-falls-og-safari-i-zimbabwe-15738%3E

