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Safarijeeps, vandresafari og sejlture er udgangspunktet for jeres
søgen efter Botswanas imponerende dyreliv.
I bor ni nætter i stemningsfulde safaricamps, hvor personalet
sørger for alt vedrørende opsætning af campen. Teltene er godt
7x3 meter store og yderst komfortable, naturligvis med fuld
ståhøjde og byder på gode senge, bord, stole samt naturligvis
bad/toilet faciliteter. Måltiderne tilberedes af kokke med speciale i
madlavning i den Afrikanske bush. Sodavand, øl, vine og lokal
spiritus er med i prisen i de ni nætter i camp. Her er udelukkende
guider med de højeste guideuddannelser, det sydlige Afrika kan
byde på. De mobile safaritelte giver utrolig høj komfort. I rejser i
små grupper med 7-9 deltagere. På afgange med 7 deltagere er
alle garanteret vinduesplads.
Derudover er der på tre nætter på glimrende 3-4* lodges/hoteller
i hhv. Maun og Victoria Falls.

Kvalitetssafari til Botswanas bedste safariområder

Okavango-deltaet. Oplev verdens største
indlandsdelta på tætteste hold

Overnatning i stemningsfulde safaricamps og 3-4*
hoteller

Mobile safaritelte med høj komfort, egen kok og
erfarne guider

Intim safari med blot 7-9 deltagere. Garanteret
vindueplads i safarikøretøjet



Dagsprogram
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Dag 1 - 2: Danmark -
Johannesburg - Maun
Der flyves til Johannesburg med flyskift i f.eks. London
eller Frankfurt.

I ankommer til Johannesburg, hvorfra i flyver videre til
Maun i hjertet af Botswana. Her er der indkvartering på
en 3-stjernet lodge, med dejlig komfort og beliggenhed.
Der er tid til vandre lidt rundt i byen og gøre sig klar til
safarien næste dag. En perfekt start på eventyret.

Overnatning: Thamalakane River Lodge i Maun eller
tilsvarende

Dag 3: Maun -
Xakanaxa/Moremi Game
Reserve (½ times flyvning)
I den lille lufthavn i Maun møder vi personalet fra Mack
Air, der står for den godt 30 min. lange flyvning ind til
Moremi Game Reserve for tre nætter i Letaka Tented
Camp. Selve flyturen hertil giver et glimrende indblik i
deltaets unikke natur. Man kan ofte blive belønnet med
kig til de større dyr som bøfler og elefanter.

De kommende dage vil safarikørsel såvel tidligt som sent
på dagen give fine chancer for at opleve løver (hvor
mindst fire flokke findes i området) elefanter, bøfler,
antiloper, flodheste og de stærkt udrydningstruede vilde
hunde. Netop Moremi er et af Afrikas bedste steder for
at opleve disse unikke rovdyr.

Aktiviteter: Game drives
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i



Rejser til Botswana | Flodsafari i Chobe National Park
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Letaka Tented Camp
Overnatning: Letaka Tented Camp i Xakanaxa/Moremi
Game Reserve

Dag 4 - 5:
Xakanaxa/Moremi
To hele dage til udforsking af dette unikke område af
Okavanago deltaet, hvor også en sejltur på deltaet i de
klassiske Mokoros er en del af oplevelserne.

Aktiviteter: Game drives
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i
Letaka Tented Camp
Overnatning: Letaka Tented Camp i Xakanaxa/Moremi
Game Reserve

Dag 6: Xakanaxa til
Mababe Game Reserve
(3-4 timer)
Efter en tidlig morgenmad køres der i et roligt tempo
godt 60 km igennem Moremi Game Reserves mod
nordøst til Mababe Game Reserve, hvor campen er sat
op for de kommende tre nætter, hvor skyggefulde træer

og flot beliggenhed giver dejlige betingelser for opholdet.

Aktiviteter: Game drives og night drives
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i
Letaka Tented Camp
Overnatning: Letaka Tented Camp i Mababe Game
Reserve

Dag 7 - 8: Mababe Game
Reserve
Khwai floden danner grænsen mellem reservatet og det
lokalt styrede område, hvor disse to dages aktiviteter vil
foregå. Såvel natsafaris som vandresafaris er ikke tilladt i
nationalparkerne, men her i Mababe skal disse
spændende oplevelser nydes i fulde drag.

Alle de store dyr er her, bl.a. elefanter, løver, bøfler samt
leopard og vilde hunde. Foruden disse markante dyr er
ikke mindst vandresafaris den optimale måde at opleve
de små ting, som man ikke oplever fra bilen. Fodspor i
sandet, planter, insekter og ikke mindst den intense
oplevelse at vandre i Afrikas vilde fauna.

Aktiviteter: Game drives, vandresafari (hvis forholdene
tillader) og night drives
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i
Letaka Tented Camp
Overnatning: Letaka Tented Camp i Mababe Game



Chobes elefanter
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Reserve

Dag 9: Mababe Game
Reserve - Chobe National
Park gennem Savuti
området (4-5 timer)
Ruten mod nord til Chobe nationalparken fortætter, og
de næste tre nætter kommer til at være i den centrale
del af Chobe regionen.

Området bærer præg af et tørre og tørre landskab, som
står i markant kontrast til flodsystemet ved Khwai
floden. Ruten varierer efter årstiden, da den mere
regnfulde periode (vores vinter) kan skabe umulige
forhold for kørsel ad de ruter, der normalt anvendes.

Området er blandt de bedste for gepard oplevelser og
især den sydlige og nordlige del fremragende for
elefanter, der holder til, hvor der ikke er for langt til vand.
Holder man af løver, vil dette område ikke svigte, da det
anses for fremragende løveterritorium. Campen bliver
igen sat op i et uforstyrret område med dejlig placering i
forhold til naturoplevelserne.

Aktiviteter: Morgen og eftermiddags game drives
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i

Letaka Tented Camp
Overnatning: Letaka Tented Camp i Chobe National
Park

Dag 10 - 11: Chobe
National Park
To nætter i campen i et af de yderst få områder af
Botswana, hvor landskabet ikke længere er fladt så langt
øjet rækker. Vulkanske klippeformationer stikker op
over den nærmest endeløse savanne. Savuti har dannet
rammen om nogle af de mest storslåede naturfilm fra
Afrika gennem tiderne.

Ikke mindst den evige kamp mellem løver og hyæner er
en klassiker i dyreverden. Filmen "Evige fjender" fra BBC
er optaget i Savuti, og giver et stærkt indblik i netop den
konflikt. De store flokke af løver har desuden indøvet en
uhyre sjælden jagtteknik på mindre, ja selv halvstore,
elefanter som de med held nedlægger om natten.

I den mere våde sæson er Savuti også et af de bedste
steder at opleve vilde hunde, der nyder godt af den
rigdom der er på deres byttedyr som f.eks. gazeller og
antiloper.

Aktiviteter: Game drives og Bushman painting walks
Måltider inkluderet: Helpension inkl. drikkevarer i
Letaka Tented Camp



Elefanter i Chobe National Park
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Overnatning: Letaka Tented Camp i Chobe National
Park

Dag 12: Chobe - langs
Chobe floden (5 timer) -
Victoria Falls (1-1½ time)
På turens sidste dag forlades lejren i Chobe og I følger
Chobe floden til I når den store Chobe Safari Lodge for
frokost.

Om eftermiddagen er der sejltur på floden før der
fortsættes til Victoria Falls for to nætter (kan fravælges).
Her kan vælges mellem flere hoteller enten på Zambia
eller Zimbabwe siden af Victoria Falls. Indkvartering på
Cresta Sprayview Hotel som er beliggende 1.5 kilometer
fra Victoria Falls alternativt opgradering til det
legendariske Victoria Falls hotel (mod tillæg), der er en
oplevelse i sig selv, hvor historiens vingesus mærkes, og
udsigten mod selve vandfaldet er optimal.

Antallet af aktiviteter er nærmest uendelig, ikke mindst
for dem, der vil udfordre sig selv med f.eks. Bungee jump,
Whitewater rafting, flyvetur over vandfaldet, kanosejltur
på floden samt vandreture ved vandfaldet og i byen.

Aktiviteter: Game drive samt bådtur på Chobe floden
Overnatning: Hotel i Victoria Falls

Dag 13: Victoria Falls
Hele dagen til fri rådighed til at opleve nogle af de mange
aktiviteter der bydes på. Disse kan bestilles hjemmefra.

Overnatning: Hotel i Victoria Falls

Dag 14-15: Victoria Falls -
Danmark
I flyver fra Victoria Falls eller Livingstone mod
Johannesburg og derfra videre mod Danmark med
flyskift i Europa.

Afrejser fra Danmark er i alle årets måneder, men med
markant flest afgange i vores sommer og efterår med
10-12 afgange pr. måned fra juni til og med november.



Priser og afgange
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Rejseperiode April - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
56.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
64.998,00 DKK

Rejseperiode November  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
56.698,00 DKK

Rejseperiode December  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
43.998,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
43.998,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

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 til Maun inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

1nat på hotel i Maun inkl. morgenmad

Lokal fly fra Maun til Xakanaxa i Moremi Game
Reserve

9nætter i store og komfortable telte som inkluderer
senge med sengetøj og tilhørende badeværelse

Professionel guide, safari chef og assistenter i de
forskellige telt camps samt en forsyningsbil

Game drives og lokale transfers i specialbygget
safarikøretøj

Alle entreer og campinggebyrer i nationalparkerne

Alle måltider og drikkevarer (vand, sodavand, øl, vin
og G&T) mens I er i Letaka Camps

Alle aktiviteter som beskrevet i programmet

2nætter på hotel i Victoria Falls

Fly Victoria Falls til Danmark inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

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/botswanas-nordlige-hojdepunkter-7068?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/botswanas-nordlige-hojdepunkter-7068%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

