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En unik rejse, hvor en sublim safarioplevelse i et eksklusivt
safariområde kombineres med en legendarisk togrejse med det
berømte luksustog Rovos Rail fra Sydafrika til Victoria Falls med
ophold på det mindst ligeså legendariske og historiske hotel,
Victoria Falls Hotel. Intet mindre end créme de la créme af det
sydlige Afrika. Det bliver ikke større!
Oplevelserne står i kø: Eksklusive dyreoplevelser i en privat
safaripark og i Kruger-parken, monumentale naturoplevelser ved
Panorama-ruten, selvforkælelse, når det er bedst med
luksustoget Rovos Rail, historiens vingesus med opholdet på
Victoria Falls Hotel og ikke at forglemme synet af det
majestætiske vandfald.
En rejse, ulig alle andre og alle pengene værd!

Eksklusiv safarioplevelse på Shiduli Private Game
Lodge

Kruger-parkens enorme vidder og store dyreflokke

Majestætisk natur ved Panorama ruten

Luksustogrejse med Rovos Rail med All Inclusive

Ophold på det historiske Victoria Falls Hotel

Lyden og synet af Victoria Falls og dyrelivet langs
med Zambezi floden



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Sydafrika
Der er afrejse fra Danmark med fly mod Sydafrika. Der er
et par flyskifter undervejs. Slutmålet er den lille lufthavn
i Hoedspruit, som ligger ca. 55 km fra jeres safari lodge,
Shiduli Private Game Lodge. I når frem til Sydafrika og
Hoedspruit i morgen.

Dag 2: Ankomst til
Sydafrika og til Shiduli
Private Game Lodge
I ankommer til Hoedspruit i løbet af dagen. Ved ankomst
til Hoedspruit lufthavnen bliver I hentet af
repræsentanter for Shiduli Private Game Lodge, og turen
går nu direkte til denne lodge, hvor I skal bo næste de 5

nætter. Der er ca. 55 km. til lodgen, og turen tager knap 1
time.

Shiduli Private Game Lodge
Shiduli Private Game Lodge er en lille safarilodge i
Karongwe Game Reserve og byder på intim
indkvartering i eksotiske omgivelser nær flod og med
Drakensbjergene som bagtæppe. Læs mere om lodgen
her.

Karongwe Private Game Reserve
Karongwe Private Game Reserve ligger i Limpopo
provinsen nær Krugerparken og med de mægtige
Drakensbjerge som tilskuere. Det er et fantastisk
vildtreservat, beliggende mellem 4 floder og med et
ekceptionelt udbud af flora og fauna inkl. The Big Seven
(løve, elefant, næsehorn, bøffel, leopard, gepard og den
vilde afrikanske hund). Hertil kommer et stort antal
fugle. Så der noget for alle og enhver. Karongwe Private
Game Reserve er en del af det større Karongwe Game
Reserve på 21 000 ha.

The Karongwe Game Reserve er en utæmmet vildmark,

https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/shiduli-private-game-lodge
https://www.benns.dk/afrika/sydafrika
https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/shiduli-private-game-lodge
https://www.benns.dk/afrika/sydafrika/shiduli-private-game-lodge


Udsigt til Victoria Falls fra Victoria Falls Hotel
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hvor vildtets spor drager og inviterer til udforskning af
vildmarkens tidløse skønhed. Landskabet i
vildtreservatet er karakteriseret ved et bølgende terræn
med spredte klippehøje.

Her er masser af vildt inkl. elefant, næsehorn (både det
hvide og det mere sjældne sorte), løve, leopard, gepard,
vilde hunde, brun og spættet hyæne, giraf, gnu, kudu,
diverse bukke og antiloper, sjakaler, bavianer, aber og
m.m. Her ses også en del natdyr som servalen.

I floderne kan spottes flodheste, krokodiller, oddere og
skildpadder. Mange forskellige fugle ses ved de store
damme og langs med floderne.

Glæd jer til en flot safarioplevelse.

Måltider inkluderet: frokost og middag på Shiduli
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 3: Shiduli Private
Game Lodge | Game Drives
i Karongwe Game Reserve
I bliver vækket meget tidligt og får serveret kaffe, te eller
varm chokolade sammen med 'sydafrikansk rusk' (lidt
hårdtbagt brød á la tvebakke i konsistens) i

fællesområdet, inden I skal ud og opleve vildtreservatet
vågne.

I forlader lodgen mellem kl. 05.30 og kl. 06.00 alt
afhængig af sæsonen. I er tilbage på lodgen godt 3 timer
senere, hvor der venter en skøn morgenmad.
Efterfølgende kan I slappe af og nyde lodgens faciliteter.
Lodgen kan tilbyde ballonflyvning og andre aktiviteter.
(Alle disse for egen regning).

Frokosten er klar fra kl. 13.00, og senere på
eftermiddagen har I igen et Game Drive i bushen inkl.
Sundowner drinks. I er tilbage på lodgen ca. ved kl. 19.00
- 19.30 tiden, og snart venter middagen.

Har I lidt trætte ben og måske lidt øm af solens stråler,
kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa, som har
et bredt program af lækre massager, scrubs, wraps m.m.

Ekstraordinær aktivitet: Hot-Air ballooning (tilkøb -
kan arrangeres på lodgen)
Varighed: 4 timer
Intet kan sammenlignes med at svæve så sagte, så sagte i
en varmluftsballon hen over landskabet nedenunder.
Typisk flyver de ikke højere, end at folk med højdeskræk
kan være med og hurtigt vænne sig til fornemmelsen.
Denne tur tager jer med op over den bjergtagende Sabie
River Valley, nær Hazyview. Mens I glider hen over
bakker og dale langs med Sabie flodens bredder, får I
serveret en enestående udsigt til det frodige landskab,
der rummer uberørt flodskov, endemisk vildmark og
frugtplantager. Fotomulighederne er nærmest uendelige.



Shiduli Private Game Lodge
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Aktivitet inkluderet: Game Drives morgen og
eftermiddag
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 4: Shiduli Private
Game Lodge | Heldagstur
til Kruger National Park
I dag er der planlagt en heldagssafari i den nærliggende
Kruger National Park. Morgenmaden er pakket, og meget
tidligt om morgenen går turen nu til Kruger National
Park i åbent safarikøretøj.

Parken er Sydafrikas største og mest imponerende
nationalpark og i tillæg en af verdens dyrerigeste.
Krugerparken er cirka 350 km lang og 60 km bred og
dækker et areal på cirka 20.000 km², svarende til det
dobbelte af Sjælland og Fyn tilsammen.

I nationalparken findes 147 forskellige pattedyr, såsom
store bestande af antiloper, giraffer, aber, løver og
elefanter, over 500 fuglearter og 114 forskellige
krybdyrarter. Det er også muligt at opleve "The Big Five",
som er leoparden, løven, næsehornet, bøflen og
elefanten.

I har en erfaren safariguide med, som er utrolig god til at
spotte dyrene, også de mere sky. Hav kameraet klar, for
der er masser af unikke muligheder for at få nogle seje
natur- og dyrebilleder i kassen.

Midt på dagen gøres der stop ved en af de mange 'rest
camps', som er i parken. Her er der mulighed for at købe
frokost. Sidst på dagen er I tilbage på lodgen, hvor en
dejlig middag venter. En super afslutning på en
oplevelsesmættet dag.

Måltider indkluderet: Morgenmad og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 5+6: Shiduli Private
Game Lodge | Game Drives
i Karongwe Private Game
Reserve
I bliver vækket meget tidligt og får serveret kaffe, te eller
varm chokolade sammen med 'sydafrikansk rusk' (lidt
hårdtbagt brød á la tvebakke i konsistens) i
fællesområdet, inden I skal ud og opleve vildtreservatet
vågne.

I forlader lodgen mellem kl. 05.30 og kl. 06.00 alt



Kruger National Park
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afhængig af sæsonen. I er tilbage på lodgen godt 3 timer
senere, hvor der venter en skøn morgenmad.
Efterfølgende kan I slappe af og nyde lodgens faciliteter.
Lodgen kan tilbyde ballonflyvning og andre aktiviteter.
(Alle disse for egen regning).

Frokosten er klar fra kl. 13.00, og senere på
eftermiddagen har I igen et Game Drive i bushen inkl.
Sundowner drinks. I er tilbage på lodgen ca. ved kl. 19.00
- 19.30 tiden, og snart venter middagen.

Har I lidt trætte ben og måske lidt øm af solens stråler,
kan vi anbefale en tur i lodgens Thera Naka Spa, som har
et bredt program af lækre massager, scrubs, wraps m.m.

Aktivitet inkluderet: Game Drives morgen og
eftermiddag
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Shiduli Private Game Lodge i en Luxury
Suite

Dag 7: Shiduli Private
Game Lodge - Pretoria |
Køretur ad Panorama
Route
I dag er der helt andre oplevelser i vente for jer. Det er

tid til at sige farvel til Shiduli Private Game Lodge.
Morgenmaden medbringes, og nu venter en køretur ad
den legendariske Panorama Route med overvældende
natur og unikke panoramaudsigter. Panoramaruten snor
sig gennem et af verdens smukkeste naturområder, og
under turen besøger I bl.a. Blyde River Canyon, som er en
af verdens største kløfter. Kløften strækker sig hele 25
km. gennem Sydafrika og består af rød sandsten dækket
af grøn vegetation. Blyde River Canyon byder på
betagende natur og fascinerende klippeformationer.
Blandt andet skal I se:

God's Window - måske det mest kendte udsigtspunkt i
området
The Three Rondavels - tre klippeformationer
Bourke's Luck Potholes - geologiske formationer skabt
af to floder
Graskop & Pilgrim's Rest

I har jeres egen private tur. Frokost købes på turen -
typisk i Graskop - og er for egen regning. Sidst på
eftermiddagen er I fremme i Pretoria ved hotel Castello
di Monte, hvor I indkvarteres for natten. Denne ene
overnatning i Pretoria er særdeles bekvem i forhold til, at
I skal møde ind ved Rovos Rail i morgen.

Måltider indkluderet: Medbragt morgenmad
Indkvartering: Castello di Monte, Pretoria



Køretur ad Panoramaruten i Sydafrika / Blyde River Canyon
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Dag 8: Pretoria | Afgang
med Rovos Rail mod
Victoria Falls
Nyd morgenmaden på hotellet. Snart skal I checke ud og
bliver afhentet af jeres private transfer direkte til Rovos
Rail stationen i Pretoria. En unik oplevelse er i vente, og
allerede ved ankomsten til Rovos Rail stationen
fornemmer I, at dette er noget særligt. Den graciøse
bygning i smukkeste 'colonial-style' arkitektur er et
kapitel helt for sig selv og er et værdigt sted at begynde
(eller afslutte) sin togrejse. Den gamle station sætter helt
klart dagsordenen for, hvad man kan forvente sig de
næste dage ombord på Rovos Rail toget.

Rovos Rail har nærmest legendarisk status som et af
verdens mest luksuriøse tog, hvor intet er overladt til
tilfældigheder, og luksus og komfort lyser ud af alle
detaljer. Læs mere om Rovos Rail her.

Kl. 10.00 er der afgang fra Pretoria. Toget ruller nu
nordpå mod grænsen til Zimbabwe. Kl. 13.00 serveres
der frokost i spisevognen. Nyd den lækre mad, mens
toget kører gennem Warmbaths og Nylstroom og
samtidig passerer Stenbukkens vendekreds. Nyd
udsigten fra de flotte udsigtsvogne, mens denne
eftermiddag bl.a. byder på engelsk Afternoon Tea.
Senere venter jeres første middagsoplevelse, alt imens I
bevæger jer via Messina og Beitbridge mod Zimbabwe og
grænsekontrollen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotel, Rovos Rail:
Frokost kl. 13.00 / Te kl. 16.30 / Middag kl. 19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 9: Rovos Rail | Stop i
Mpopoma for natten
Nyd opholdet ombord på luksustoget. Opholdet er med
All Inclusive, så nyd den sublime service ombord, mens
toget tager jer gennem landskabet frem mod byen
Bulawayo, som ligger i det sydvestlige Zimbabwe. I kører
frem til Mpopoma stationen i Bulawayo, hvor toget
holder stille over natten.

Måltider inkluderet: Rovos Rail: Morgenmad kl.
07.00-10.00 / Frokost kl. 13.00 / Te kl. 16.30 / Middag kl.
19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

/luksustogrejser-med-rovos-rail


Rovos Rails historiske afgangsstation i Pretoria
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Dag 10: Rovos Rail | Stop i
Thomsons Junction for
natten
Der er tidlig afgang fra Mpopoma stationen. Mens
morgenmaden serveres, ruller toget ud af stationen og
kører videre nordpå. Ved frokosttid kører toget langs
med den østlige kant af Zimbabwes berømte Hwange
National Park, hvor der er masser af vilde dyr og
betagende naturscenerier. Denne strækning regnes for
en af Afrikas længste, lige togstrækninger med de 114
km.

Midt på eftermiddagen kl. 15.00 ankommer toget til
Kennedy Siding stationen. Her gøres der holdt for at I
skal på et Game Drive ved The Hide i Hwange National
Park. The Hide er en supereksklusiv safari lodge i
Hwange, og jeres Game Drive tager sit udgangspunkt her
fra denne lodge. The Hide har vundet utallige priser som
værende en af Zimbabwes bedste safari lodges. Samtidig
ligger lodgen lige i hjertet af Hwange med adgang til det
store, varierede dyreliv her. Læs mere om Hwange
National Park her.

Tilbage ved toget gøres der klar til aftenens middag kl.
19.30, alt imens toget ruller mod Thompsons Junction,
hvor der stoppes for natten.

Aktivitet inkluderet: Game Drive ved The Hide safari
lodge i Hwange National Park.

Måltider inkluderet: Rovos Rail: Morgenmad kl.
07.00-10.00 / Frokost kl. 13.00 / Te kl. 16.30 / Middag kl.
19.30
Indkvartering: Rovos Rail i en Pullman Suite (mod tillæg i
prisen kan der opgraderes til Deluxe Suite eller Royal
Suite)

Dag 11: Rovos Rail |
Ankomst til Victoria Falls
Nyd jeres sidste morgen ombord på Rovos Rail. Toget har
forladt Thompsons Junction og fortsætter nu det sidste
stykke frem mod Victoria Falls ved Zambezi floden. Kl.
10.00 ruller Rovos Rail ind på perronen i Victoria Falls, og
4 fantastiske togdage i luksus er til ende. Men eventyret
er ikke slut endnu. Rosinen i pølseenden venter på jer.

Ved ankomst til Rovos Rail stationen i Victoria Falls
bliver I hentet og kørt til det legendariske Victoria Falls
Hotel, hvor I skal bo de næste 3 nætter. Ved Victoria
Falls er der mange andre muligheder for overnatning,
men den hoteloplevelse, som kan perfektionere jeres
unikke oplevelser frem til nu, kan kun være med et
ophold på Victoria Falls Hotel.

Victoria Falls Hotel er fra 1904 og uløseligt forbundet
med togrejsen gennem Zimbabwe og den engelske
kolonitid i området. Statelig og aristokratisk ligger
hotellet og byder sig til med uhindret udsigt til den

/afrika/zimbabwe/hwange-safaripark
/afrika/zimbabwe/hwange-safaripark


Kruger National Park
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berømte bro over Zambezi floden med det buldrende
vandfald i baggrunden. Et mageløst skue og et sted, hvor
historien for alvor folder sig ud. Læs mere om dette
fabelagtige hotel her.

Resten af dagen er til fri disposition og frokost og middag
er for egen regning.

Måltider inkluderet: Rovos Rail: Morgenmad kl.
07.00-10.00
Indkvartering: Victoria Falls Hotel

Dag 12: Victoria Falls med
udflugt til vandfaldet
Efter morgenmaden bliver I afhentet på hotellet. I dag
skal I opleve Victoria Falls vandfaldet fra Zimbabwe
siden. Victoria Falls, som de lokale kalder "The Smoke
that Thunders", kom til Europas kendskab for første gang
i 1855, da eventyreren David Livingstone opdagede
vandfaldet. Victoria Falls regnes som verdens største
vandfald, målt på overfladearealet af det faldende vand. I
vor moderne tidsalder omtales Victoria Falls som 'det
største vandgardin i verden'.

Intet kan beskrive synet af det gigantiske vandfald; det
skal ses ved selvsyn. Det er ganske enkelt bjergtagende,
magisk og uimodståeligt at se og høre den mægtige
Zambezi flod, grænsefloden mellem Zambia og

Zimbabwe, vælte ud over kanten og falde ned i dybet
med øredøvende bulder. Mere end 5 mio. m3 vand
vælter hvert minut ud over kanten over en bredde på 2
km og falder de 100 meter ned. Van(d)vittige tal. Læs
mere om Victoria Falls her.

Tilbage på hotellet er resten af dagen på egen hånd til at
nyde hotellets dejlige faciliteter som pool, Spa m.m.

Aktivitet inkluderet: Fri entré til Victoria Falls
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Victoria Falls Hotel

Dag 13: Victoria Falls med
udflugt på Zambezi floden
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag er der inkluderet en
herlig udflugt på Zambezi floden med en Dhow båd,
bygget af håndværksfolk i Dar Es Salaam i Tanzania. Der
er bygget to Dhow både, der sejler på Zambezi floden,
men disse er så til gengæld de to eneste Dhow både i
Zimbabwe. Så en unik oplevelse med høj autenticitet er i
vente. En både intim og romantisk oplevelse venter jer,
når båden adstadigt sejler ned ad Zambezi-floden med
synet at Victoria Falls som højdepunktet.

Sejladsen ad den store Zambeziflod er smuk med de
frodige bredder og dyrelivet som udspiller sig i træerne,
ved bredden og i floden, alt imens I sipper til en kølig

/afrika/zimbabwe/victoria-falls/victoria-falls-hotel
/afrika/zimbabwe/victoria-falls/victoria-falls-hotel
/afrika/zimbabwe/victoria-falls


Rovos Rail og indkvartering i skøn Pullman Suite
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drink henslængt i komfort i bløde sofaer og stole. En
oplevelse, der kan foregå både ved solopgang som ved
solnedgang. Valget er jeres. Sejlturen med en Dhow er en
relativ ny aktivitet her i Victoria Falls.

Ellers er dagen på egen hånd til at slappe af og nyde
hotellets fine faciliteter. Der er masser af
aktivitetsmuligheder i Victoria Falls området. Spørg på
hotellet om muligheder.

Aktivitet inkluderet: Udflugt 'Zambezi Truth Dhow
Voyage' - turen er ved solopgang eller solnedgang. Jeres
valg.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Victoria Falls Hotel

Dag 14: Hjemrejse fra
Victoria Falls lufthavn
mod Danmark
Efter morgenmaden og lidt afslapning bliver I om
formiddagen afhentet på hotellet for transport til
lufthavnen. En fantastisk rejse nærmer sig sin afslutning.
Omkring frokost tid flyver I fra Victoria Falls. I skal skifte
fly 2 gange på hjemrejsen, og det ene skift vil som regel
være i Johannesburg, inden I fortsætter mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 15: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark efter et mageløst
Afrikaeventyr, som har budt på unikke oplevelser i
verdensklasse. Vi garanterer, at det vil være en rejse, der
sætter varige minder hos jer.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode 15. december - 31. december  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
55.298,00 DKK

Rejseperiode 01. januar - 22. juni  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
52.898,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
54.498,00 DKK

Rejseperiode 01. august - 14. december  - Fra-pris i kr. pr. person | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
53.598,00 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 - Hoedspruit // Victoria Falls -
Danmark t/r. inkl. skatter og afgifter

Transfer fra Hoedspruit lufthavn til Shiduli Private
Game Lodge

5overnatninger på Shiduli Private Game Lodge

Fuld forplejning på Shiduli Private Game Lodge.
Eksklusiv drikkevarer foruden te og kaffe.

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

4eftermiddags Game Drives i Big 5 Karongwe Game
Reserve

Heldagssafari i Kruger National Park

Heldagstur på Panorama Route med medbragt
morgenmad inkl. transport til hotellet i Pretoria.

"Gate Fee & Conservation Levy"

1overnatning på Castello Di Monte eller tilsvarende
i Pretoria.

Transfer fra hotellet i Pretoria til Rovos Rail
stationen.

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

Transfer fra Victoria Falls stationen til Victoria Falls
Hotel.

3nætter på Victoria Falls Hotel inkl. morgenmad.

Udflugt til Victoria Falls vandfaldet på Zimbabwe

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Sundowner-drinks på eftermiddags Game Drives

Frokost på dagen, hvor I har heldagsudflugt til
Kruger og på heldagsturen på Panorama Route

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/togrejser/eksklusiv-safari-rovos-rail-og-victoria-falls-68077?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togrejser/eksklusiv-safari-rovos-rail-og-victoria-falls-68077%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
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                Bestil                

siden inkl. Park entre.

Udflugt 'Zambezi truth Dhow Voyage'

Transfer fra Victoria Falls Hotel til Victoria Falls
lufthavn.

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/togrejser/eksklusiv-safari-rovos-rail-og-victoria-falls-68077?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/togrejser/eksklusiv-safari-rovos-rail-og-victoria-falls-68077%3E

