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En utrolig safarirejse til tre af det sydlige Afrikas mest
imponerende naturperler: De to UNESCO beskyttede
naturfænomener: Vådområdet Okavango-deltaet i Botswana og
vandfaldet Victoria Falls i Zimbabwe, samt elefanternes
legeplads i den fremragende naturpark Chobe National Park
ligeledes i Botswana.
Læg dertil et spændende møde med San-folket i
Kalahari-ørkenen, et af klodens ældste jæger-samler folk, hvor I
får et førstehåndsindtryk af San-folkets kultur gennem en
fascinerende optræden med dans, sang og story-telling.
Turen begynder i Johannesburg i Sydafrika og slutter i Victoria
Falls i Zimbabwe. På denne Nomad tur med engelsktalende
guide har I mulighed for at opleve et helt unikt naturområde i
Botswana. Det sker både på safarijeepture og med bådture, så I
får det mest fyldestgørende indtryk af naturen. Undervejs bor I
hyggelige steder med meget charme.
Nomad tur i en lille international gruppe med engelsktalende
rejseleder

Oplev den kolossale Kalahari ørken

Bliv underholdt af San-folkets historier og dans

Sejl i mokoro i det unikke Okavango delta

Kom på safaritur i oversete Savuti Game Reserve

Se elefanternes paradis i Chobe National Park

Bliv imponeret af de majestætiske Victoria Falls

https://www.benns.dk/afrika/botswana/okavangodeltaet
https://www.benns.dk/afrika/zimbabwe/victoria-falls
https://www.benns.dk/afrika/botswana/chobe-national-park
https://www.benns.dk/autentiske-oplevelser-i-afrika-med-nomad
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Dag 1: Fly fra Danmark -
Johannesburg
I forlader Danmark og flyver med et enkelt stop
undervejs mod Johannesburg i Sydafrika.

Dag 2: Ankomst til
Johannesburg (Sydafrika) |
Transfer til hotel
I lander i Johannesburg og efter at
indrejseformaliteterne er overståede, og bagagen er
modtaget, er der arrangeret transfer til jeres hotel i
Johannesburg.

Overnatning: Garden Court ved lufthavnen i
Johannesburg eller tilsvarende

Dag 3: Johannesburg -
Kang (Botswana) |
Kalahari ørkenen
I møder om morgenen på hotellet jeres Nomad guider.
Efter I har hilst på guiderne og de øvrige gæster, så
forlader I Johannesburg. Kursen er sat mod Botswana.
Først kører I gennem Sydafrikas nordvestlige provins og
når frem til grænsen til Botswana.

Efter at indrejseformaliteterne er overståede, fortsætter
I mod dagens mål, den lille by Kang, som tjener som
porten ind til Kalahari-ørkenen, som I skal udforske i
morgen.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

/autentiske-oplevelser-i-afrika-med-nomad


I krydser Kalahari ørkenen i Botswana
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Overnatning: Kang Ultra Stop eller tilsvarende

Dag 4: Kang - Ghanzi |
Kalahari ørkenen &
San-folket
Efter morgenmaden fortsætter rejsen ind i
Kalahari-ørkenen. I kører først ind til Nomads camp i
Ghanzi-området. I dette område skal I møde det
fascinerende San-folk.

San-folket, eller buskmænd, som de også kaldes, er et
indfødt jægerfolkeslag i det sydlige Afrika, hvis
territorium tidligere har spændt over Botswana,
Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe, Lesotho og
Sydafrika. Man regner med, at der er ca. 90.000 tilbage af
San-folket, der anses for at være Botswana og Sydafrikas
oprindelige befolkning.

San-folket har gennem tiden overført deres rige viden
om planter og dyr fra generation til generation; en viden,
der er afgørende for deres livsstil og i sidste ende
overlevelse.

Om aftenen vil der være mulighed for at et
førstehåndsindtryk af San-folkets kultur gennem en
fascinerende optræden med dans, sang og story-telling.

Dagens højdepunkt: Aftenarrangement med San-folket
Aktivitetsmulighed (tilkøb): Bush Walk med en
San-guide
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Ghanzi Trail Blazers, Ghanzi eller
tilsvarende

Dag 5: Ghanzi - Kalahari -
Maun - Okavango-deltaet
Om morgenen siger I farvel til San-folket og rejsen går nu
videre ind mod Okavango-deltaet og byen Maun, der
ligger i deltaets sydlige ende og - populært sagt - er
porten ind til de fantastiske natur- og dyreoplevelser i
Okavango. Der er ankomst til Maun ud på
eftermiddagen. Her vil der være en mulighed for at
opleve det unikke vådområde fra luften med en flyvetur
(for egen regning).

I Maun skifter I til firehjultrækker, så I er sikret den
bedste oplevelse af Okavango-deltaet.

Denne aften fortæller jeres guide jer om deltaet, og hvad
der er i vente på morgendagens spændende udflugter ind
i vådområdet.

Aktivitet - tilkøb: Okavango Scenic Flight om
eftermiddagen
Måltider: Morgenmad, frokost og middag



Enorme vidder i Kalahari ørkenen - her træ med reder for væverfuglen
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Overnatning: Magotho / Boga Campsite

Dag 6: Okavango-deltaet
En hel dag med fantastiske natur- og dyreoplevelser i
vente. Der er mange måder, man kan opleve deltaet på,
men en af de mest fornøjelige og autentiske måder er
med en sejltur i en mokoro. Fra morgenstunden køres
der straks mod stedet, hvor man stiger ombord i bådene.
En mokoro var tidligere en udhulet træstamme, som man
sejlede rundt i. I dag er de lavet af mere moderne
materialer, men synsmæssigt er der lighed med de
originale.

Mokoro tur i Okavango-deltaet

Fremme i området, sætter I jer i bådene, og de erfarne
'polers' sejler jer nu gennem det jomfruelige vådområde
med snævre kanaler, der bl.a. munder ud i smukke
laguner. Lagunerne har ofte små øer, hvor man kan gå i
land. I skal i land på en af disse og på en naturvandring
med jeres 'poler'. Herefter vender I retur til jeres
mokoro. Sejladsen i mokoro giver jer masser af
muligheder for bl.a. at spotte det rige fugleliv, elefanter,
forskellige arter af antiloper og zebraer.

4x4 safaritur i Khwai Conservation Area

Efter frokost vender vi tilbage til Khwai Conservation
Area for vores eftermiddags "game drive", som vil være i

åbne 4x4 safari køretøjer. Ruten bliver valgt undervejs af
den professionelle guide og kan variere, især når der er
store oversvømmelser i området, da visse veje kan være
lukkede eller ufremkommelige.

Sidst på dagen vendes der retur til Maun for afslapning
og overnatning.

Aktivitet inkluderet: Mokoro-sejltur i Okavango-deltaet
og eftermidags game drive i Khwai Conservation Area
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Magotho / Boga Campsite

Dag 7: Okavango-deltaet -
Savuti Game Reserve -
Kasane
Det er tid til at forlade Okavango-deltaet og forude
venter en tur mod byen Kasane, hvor det meste af dagen
går med en heldagssafari i Savuti Game Reserve.

Savuti Game Reserve

Savuti Game Reserve er et helt specielt område, der
støder op til Okavango-deltaet i vest og Chobe National
Park i øst. Savuti har meget storvildt og berømt for at
have den største koncentration af vilde dyr i det sydlige
Afrika. Vær forberedt på næsten uvejsomme, og meget



Også vilde dyr i Kalahari ørkenen - her geparder
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ujævne veje, når I skal på en eventyrlig safari i en 4x4
hjulstrækkerjeep på jagt efter det rige dyreliv som
området byder på. Naturen skifter mellem vådområde
over åbent vand til græsområder og savanne samt
skovområder.

Først på aftenen ankommer I til Kasane og Chobe River,
hvor I skal bo de næste nætter, når safarieventyret
fortsætter i Chobe National Park.

Aktivitet inkluderet: Heldags Game Drive gennem
Savuti Game Rerserve i 4x4 hjulstrækker-safarijeep
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Thebe River Safaris eller tilsvarende

Dag 8: Kasane | Chobe
National Park
I dag venter endnu en fantastisk safaridag i Chobe
National Park i den nordlige del af Botswana på grænsen
til Zimbabwe. Hele dagen er sat af til at udforske
Chobe-parken.

Chobe National Park er især kendt for sine store flokke
af elefanter og bøfler, der samles ved Chobe-floden.
Chobe National Park dækker over ca. 12.000 km2 og var
i begyndelsen et beskyttet Game Reserve, der opnåede
status af nationalpark i 1968.

Først på dagen er det muligt at tilkøbe en safaritur i
4-hjulstrækker, hvor I kommer helt tæt på parkens store
attraktion: De mange elefanter. Her er dog også mange
flodheste og vandbøfler, så hold øjnene åbne, her er
masser af vildt at spotte.

Vælger I at deltage i denne tur, så er der tidlig afgang fra
vores overnatningssted. I vil være tilbage inden frokost.

Om eftermiddagn skal vi udforske Chobe nationalparken
fra vandet. Vi skal på en afslappende flodbåds cruise som
giver os mulighed for at komme helt tæt på mange af
parkens dyr. specielt elefanter kommer gerne hen på
eftermiddagen ned til floden for at drikke vand.

Dagens højdepunkt:

Flodcruise på Chobe floden
De mange elefanter i Chobe-parken

Aktivitet inkluderet: Cruise på Chobe floden
Aktivitet - for egen regning: Morgen Game Drive i
Chobe i 4x4 hjulstrækker
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Thebe River Safaris eller tilsvarende

/afrika/botswana/chobe-national-park
/afrika/botswana/chobe-national-park
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Dag 9: Kasane - Victoria
Falls (Zimbabwe)
Efter morgenmaden forlader I Botswana og kører den
korte vej ind i Zimbabwe for at kunne komme videre til
Victoria Falls. Velkommen til området for et af verdens
smukkeste vandfald, det mægtige Victoria Falls. Det er
den store Zambezi-flod, der med øredøvende lyd, vælter
vandmasserne ned i Batoka Gorge nedenfor. Et
spektakulært syn, som kan opleves fra flere forskellige
steder og vinkler.

Victoria Falls

Det 1,6 km bredde og 128 m høje vandfald blev skabt for
mere end 200 mio. år siden og blev først kendt i den
store vide verden, da Livingstone kom hertil i 1855. Han
så vandfaldene og opkaldte dem i vanlig engelsk stil efter
dronning Victoria. Besøg ved Victoria Falls er for egen
regning, men så absolut pengene værd.

Dagens højdepunkt: Victoria Falls (tilkøb)
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Shearwater Explorers Village, Victoria
Falls eller tilsvarende

Dag 10: Victoria Falls

Dagen er til fri disposition til at opleve de aktiviteter, der
er i området ved Victoria Falls, bl.a. White Water Rafting,
Bungee Jumping fra Victoria Falls broen, helikoptertur
over området, cruise på Zambezi-floden og meget andet.

Ekstra aktiviteter (tilkøb): Victoria Falls, Zambezi
Sunset Cruise, Bungee Jump Solo, Helikoptertur, White
Water Rafting
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Shearwater Explorers Village, Victoria
Falls eller tilsvarende

Dag 11: Victoria Falls -
Johannesburg - Danmark
Den fantastiske Afrikarejse slutter i dag efter
morgenmaden. I flyver til Johannesburg i Sydafrika, hvor
der er flyskifte ifm. rejsen videre til Europa. Om aftenen
er der afgang fra Johannesburg til Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og mad på
flyrejsen

Dag 12: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

/afrika/zimbabwe/victoria-falls
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Måltider inkluderet: Mad på flyrejsen



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

Delt dobbeltværelse
26.098,00 DKK

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

I delt dobbelværelse
28.698,00 DKK

Rejseperiode September - 15. december  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
26.098,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
28.698,00 DKK

Rejs med god samvittighed
Jeres 'green seat' afhjælper CO2 udslip. Med BENNS rejser I med 'grønt sæde' på rejsen, som betyder, at I er med til
at eliminere rejsens CO2 aftryk. Pengene går ubeskåret til beplantning af paradistræer i Afrika. Paradistræet er
beviseligt et af de mest CO2 sugende planter i verden. 1 ha af paradistræer opsuger ligeså meget CO2 som hvis man
fjernede 37 biler fra gaden i et år. I er derfor med til at støtte en rigtig god sag, til gavn for alle.

Deltagerantal:
Rejsen gennemføres ved min. 4 og max. 20 deltagere. I rejser sammen med andre.

Opgradér til Business Class
Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 22.400



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 - Johannesburg inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Transfer fra lufthavn til hotel i Johannesburg

1nat på hotel i Johannesburg inkl. morgenmad

Rundrejse fra Johannesburg til Victoria Falls med
engelsktalende guide i en "overland truck"

7xmorgenmad, 7 x frokost, 7 x middag. Måltiderne
tilberedes af en Nomad medarbejder og nydes rundt
om Nomad trucken

Irejser med andre og med max 20 personer i
gruppen

Green seat bidrag

Møde med San-folket

Safaritur i Khwai Conservation Area ved
Okavango-deltaet

Mokoro-sejlads i Okavango-deltaet

4x4 safaritur i Savuti Game Reserve

Bådtur i Chobe National Park

1nat på hotel i Victoria Falls inkl. morgenmad

Transfer fra hotel i Victoria Falls til lufthavn

Fly Victoria Falls - Johannesburg - 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/okavango-chobe-safari-i-botswana-8349?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/okavango-chobe-safari-i-botswana-8349%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

