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Vi kan her tilbyde en pragtfuld, luksusbetonet 12 dage / 9 nætters
safari til magiske Botswana. Oplev Chobe National Park, Victoria
Falls og Okavango deltaet.
Denne oplevelsesrejse er for alle som sætter pris på komfort og
naturoplevelser, men ikke ønsker at flytte mere end højst
nødvendigt. I besøger 3 lande på turen, men hovedvægten er
klart på Botswana.
Foruden Botswanas to klassiske safariområder, dvs. Afrikas
smukke perle, Okavango-deltaet samt elefanterne og bøflernes
paradis i Chobe, er der inkluderet et ophold ved mægtige Victoria
Falls, hvor man fra første parket kan imponeres over dette
storslåede naturvidunder. For den rejsende venter en virkelig
enestående oplevelse, hvor Chobe Safari Lodge og Moremi
Crossing (eller Gunns Camp/Pom Pom Camp, venligst læs om
mulighederne i det nedenstående) i Okavango-deltaet garanterer
for indkvartering af meget høj karat, foruden suveræn
beliggenhed midt i Afrikas vilde natur.
De syv nætters ophold i Botswana, hvor de første fire nætter i

Bliv imponeret af mægtige Victoria Falls

Bo 4 nætter på Chobe Safari lodge

Udforsk Chobe NP inkl. sundowner sejltur på floden

Kom på tre bådture og tre game drive i og ved Chobe
og Okavango-deltaet

Oplev det unikke Okavango-delta med rigt dyreliv

Alle måltider når I bor på Chobe Safari lodge og
Moremi Crossing

Bo 3 nætter på Moremi Crossing inkl. mad og drikke
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Chobe er lige tilpas til at opleve det hele i ro og mag, dog uden
det bliver for meget af det samme. De sidste tre nætter i
Okavango-deltaet giver rig lejlighed til at udforske dette helt
enestående safari-område.



Dagsprogram
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Dag 1: Danmark -
Johannesburg
Om eftermiddagen flyves der fra København eller Billund
mod Johannesburg med et flyskift undervejs. Middag
samt drikkevarer og underholdning er inkl. i denne
flyvning.

Dag 2: Johannesburg -
Victoria Falls
Efter morgenmaden lander man i Johannesburg. Efter
ankomsten til den moderne OR Tambo lufthavn er der et
kortere ophold, før man senere på morgenen flyver
videre til Victoria Falls i Zimbabwe.

Først på eftermiddagen lander I i den lille internationale
lufthavn i Victoria Falls, og mærker straks at I nu er i

Afrika. Temperaturen er steget, atmosfæren eksotisk -
eventyret kan begynde. Efter at have klaret
indrejseformaliteterne bliver I mødt af en repræsentant
fra BENNS, som følger jer til shuttlebussen som kører jer
til hotellet.

Efter I har checket ind på Ilala Lodge, anbefaler vi, at I
udforsker Victoria Falls by og senere nyder
solnedgangen.

Overnatning: Shearwater Lodge inkl. morgenmad

Dag 3: Victoria Falls
Start morgenen med en god kop te eller kaffe og nyd de
skønne omgivelser på Ilala lodge før morgenmaden bliver
serveret.

Dagen er afsat til at I på egen hånd kan udforske det
mægtige vandfald som med hele 1700 meter på tværs af
Zambezi-floden forbinder Zimbabwe og Zambia. Et sandt



Flodheste i floden Chobe
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naturvidunder som af mange anses for det smukkeste af
alle verdens store vandfald. Vandmængden varierer ret
meget året igennem, men det er altid en stor oplevelse at
vandre langs faldene, der vælter godt 110 meter ned i
slugten. God beskyttelse af tøj, kameraer m.m. anbefales
da vandstøvskyerne især den vandrige årstid vælter op
fra faldene og ofte kan gøre én ganske gennemblødt, til
trods for at solen skinner fra en skyfri himmel.

Der er desuden tid til og mulighed for at opleve det lokale
liv og shoppe lidt i den meget tilbagelænede Victoria
Falls by eller tage på bl.a. helikopter tur over vandfaldet
(tilkøb). Bemærk venligst at entréen ind til Victoria Falls
National Park er for egen regning. (Entréen udgør pt.
USD 30 per person).

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Shearwater Lodge inkl. morgenmad

Dag 4: Victoria Falls -
Kasane -
sundowner-sejlads
Efter morgenmaden bliver I afhentet på hotellet og kører
nu den korte tur til Kasane (ca. 2 timer) målet er Chobe
Safari Lodge. Chobe Safari Lodge er beliggende lige ved
Chobe flodens sydlige bred og er jeres base for de

kommende fire nætter. Den dejlige lodge byder på et
væld af aktiviteter, foruden de, som har med safari at
gøre.

Der er nu tid til at nyde et lille hvil og fornemme denne
dejlige lodge. Om eftermiddagen tilbydes der en ægte
afrikansk sundowner-sejltur på Chobe-floden, hvor man
med en svalende drink i hånden kan observere de store
mængder af elefanter og bøfler som ofte kommer forbi.
Der er også rigtig gode muligheder for allerede denne
dag at møde flodheste, krokodiller samt flodens rige
fugleliv.

Måltider: Middag

Overnatning: Chobe Safari Lodge

Dag 5: Landsbybesøg i
Namibia, eftermiddags
safari i Chobe N.P.
Dagen begynder med at man krydser den store flod,
hvorefter man simpelthen er i nabolandet Namibia. I en
lokal landsby møder I en befolkning, hvis levestil er dybt
forankret i naturen omkring dem. I får indblik i deres
dagligdag, historie og ikke mindst udsigterne for
fremtiden; et indblik i en verden så uendelig langt fra vor
egen, trods turismen har indfundet sig. Til tider bestemt

/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge


Victoria Falls
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ikke et nemt liv, men med rod i en næsten svunden, stærk
kultur.

Senere bydes på en eftermiddags-safarikørsel i
nationalparken. I kører i åbne, 4-hjulstrukne
safarikøretøjer, så I kommer rigtig tæt på parkens
fantastiske flora og fauna. Chobe National Park er hjem
for de fleste af de dyr man forventer at kunne stifte
nærmere bekendtskab med i Afrika: elefant, bøffel,
flodhest, gnu, giraf, løve, gepard, hyæne, krokodille og
mange af antilope-arter - samt, hvis man er rigtig heldig,
den yderst sky leopard, næsehorn og de meget sjældne
vilde hunde. Hertil kommer en enorm fugle-rigdom og
-variation.

Overnatning & helpension: Chobe Safari Lodge

Dag 6+7: Chobe National
Park med morgen-safari
og safari-sejltur
Dagen begynder med morgen-safarikørsel eller
game-drive, som det også hedder. Safari kørsel i åbne
safarikøretøjer om morgenen er en vidt forskellig
oplevelse fra eftermiddagskørselen. Den friske
morgenluft kombineret med den afrikanske savannes
mangfoldige, krydrede dufte og det helt specielle rødlige
morgenlys er i sig selv det hele værd.

Meget af vildtet kan nu opleves ved floden og
vandhullerne, hvor der drikkes og tages morgenbad,
mens nattens jægere, såsom løverne, måske har været
heldige at nedlægge et bytte, som man - i tæt men tilpas
afstand - kan opleve dem nedsvælge - og hårdhændet
beskytte mod de frække hyæner, gribbe og andre
ådselædere.

Efter denne fantastiske safarioplevelse står
morgenmads-buffeten klar til jer på lodgen, og
efterfølgende kan der slappes lidt af ved poolen eller ved
flodbredden.

Om eftermiddagen bydes der på en safarisejlads eller
game cruise på den mægtige Chobe-flod. Ikke to dage er
ens: det vildt, I måske ikke har oplevet tidligere på dagen
eller dagene før, kan sagtens finde på at troppe op ved
floden her sidst på eftermiddagen - at opleve en af
Chobes kæmpe flokke af elefanter eller bøfler i lange,
støvende kolonner langsom vandre ned til - og ofte ud i -
floden, er et syn man aldrig glemmer!

Overnatning & helpension: Chobe Safari Lodge

Dag 8: Chobe -
Okavango-deltaet
I har nu oplevet noget af det, som gør Chobe-området så
berømt og opholdet her er slut. Der flyves direkte ind til

/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge
/afrika/botswana/chobe-national-park/chobe-safari-lodge


Hanløve i Botswana

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

det 15.000 km2 store Okavango Delta. Som regel en
smuk flyvning som på fin vis giver mulighed for at opleve
skiftet i landskaberne i takt med at deltaets kæmpe
vådområder begynder at dominere efter det noget
tørrere landskab ved Chobe. Ved ankomsten til
Okavango bliver I fragtet med båd til Moremi Crossing
eller Gunns Camp. Man kan også vælge at tilkøbe,
forlænge eller kombinere opholdet med den endnu mere
luksuriøse Pom Pom Camp.

Overnatning & helpension:

Moremi Crossing
Gunn's Camp
Pom pom Camp

Dag 9 - 10:
Okavango-deltaet
Der er nu to hele dage til rådighed til safari i dette
enestående, pragtfulde naturområde. Oplevelsen af
Afrikas vilde natur er her simpelthen så intens og tæt på
som den overhovedet kan komme.

Indkvarteringen i dejlige, store safaritelte, med alle
tænkelige faciliteter og ikke mindst en vidunderlig udsigt
til det omkringliggende deltalandskab, danner den
perfekte ramme for jeres ophold. Dagene bruges på at

opsøge og udforske det rige vildt- og fugleliv, hvor en del
af safarien foregår i de klassiske, udhulede træstammer,
Mokoro (i dag dog konstrueret mere i stil med moderne
kanoer), eller i små motoriserede både der bringer jer
godt ind og rundt i deltaet.

En safari-vandretur med bevæbnet ranger giver helt
andre muligheder for at opleve Afrikas natur på mest
autentiske vis. Hjemme i campen kan man mellem
safarierne slappe af med en herlig udsigt eller en
svalende dukkert i swimmingpoolen.

Overnatning & helpension:

Moremi Crossing
Gunn's Camp
Pom pom Camp

Dag 11 - 12:
Okavango-deltaet - Maun
- Johannesburg - Danmark
Det er tid at sige farvel til Botswanas enestående natur.
Der flyves til den lille by Maun, hvorfra der flyves til
Johannesburg, og videre om aftenen mod Danmark med
et skift undervejs.

/afrika/botswana/okavangodeltaet/moremi-crossing
/afrika/botswana/okavangodeltaet/gunn-s-camp
/afrika/botswana/okavangodeltaet/moremi-crossing
/afrika/botswana/okavangodeltaet/gunn-s-camp


Spot den afrikanske bladhøne
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I ankommer til Danmark den efterfølgende dag - på dag
12.



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

Delt dobbeltværelse
43.598,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
48.598,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
41.398,00 DKK

Man kan, som nævnt i programmet, vælge at tilkøbe opgradering, forlængelse eller kombination af opholdet i
Okavango/Moremi med den endnu mere luksuriøse Pom Pom Camp. Venligst forespørg os herom.



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 fra Danmark til Victoria Falls inkl. skatter og
afgifter

2nætter ved Victoria Falls på Shearwater Lodge inkl.
morgenmad

4nætter på Chobe Safari Lodge med helpension

Fly Kasane-Moremi Crossing-Maun inkl. skatter og
afgifter

3nætter på Moremi Crossing eller Gunns Camp med
helpension og lokale drikkevarer

Alle safariture som nævnt i ovenstående program
(der tages forbehold for rækkefølgen heraf)

Udflugt til namibisk landsby som beskrevet ovenfor

Al transport som nævnt i ovenstående program

Fly fra Maun til Danmark inkl. skatter og afgifter

Bogen "Afrikas dyreliv" af Mogens Trolle

Afgift 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/under-botswanas-himmel-7077?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/under-botswanas-himmel-7077%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

