Botswana - Classic Wilderness Camps
På denna oförglömliga resa genom Botswana upplever du det vilda Afrika. Ni besöker de mest orörda
delarna av dess unika naturreservat. På Chobes savanner, kanske Afrikas viltrikaste område, möts du
av lejon som jagar giraffer och elefanter i överflöd. I Okavangodeltat med dess frodiga våtmarker,
tusentals öar och kanaler hör du flodhästens mullrande grymtningar. Vid Victorifallen sveper
vattenröken över dig som en sval dusch i den afrikanska hettan.

Okavangodeltat
Floden Okavango har sin början i Angolas högländer och
rinner tvärs genom södra Afrika för att slutligen försvinna ut i Kalahariöknens sand och bilda ett av världens
mest fascinerande floddeltan. Okavango, världens
största inlandsdelta, är bevuxet med papyrus och
näckrosor. Här finns tusentals öar och kanaler och under
slutet av regnperioden har deltat expanderat från 9.000
kvadratkilometer till 16.000 kvadratkilometer.

Duba Plains
Ett av Okavangodeltats mest avlägset belägna reservat.
Detta orörda natur område kan endast nås per flyg från
Maun. I Duba finns det Buffel och det finns Lejon och de
finns i stora mängder. I andra områden av Botswana
finns en större variation av vilt men för de som önskar
en god chans att se lejon jaga i dagsljus så är Duba
troligen den bästa platsen i Afrika.

Linyanti
Beläget i Chobe National Park, Botswanas näst största
national park, med den högsta koncentrationen av vilda
djur i Afrika. Den här nationalparken beskrivs ibland
som “landet där de stora elefanterna dansar” här finns
Afrikas största population på över 35.000 elefanter och
det är inte ovanligt att se hjordar på 500 djur. Chobe
ligger i norra Botswana på gränsen till Namibia och
består till stor del av savannlandskap men även
mopaneskogar och papyrusträsk vid Linyati och
Chobefloden.

Victoriafallen
Victoriafallen fick sitt namn efter den brittiska drottningen av Livingstone då han 1855 snubblade över
dessa fantastiska vattenfall som utgör gränsen mellan
Zimbabwe och Zambia. Victoriafallen är 1,7 km breda
(Niagara 1 km), 108 m höga och som mest forsar 10
miljoner liter vatten per sekund ned i Zambezifloden. Att
det lokala stamfolket använder namnet most-oa-tunya
“röken som mullrar” är inga problem att förstå vid första
anblicken.

Dag 1-3: Okavango, Jacana Lodge
Flyg från Maun till Jao Airstrip. Transfer med båt/4x4 Land
Rover till campen. Jacana Lodge är en sk ”wet Camp” vilket
innebär att de flesta aktiviteter sker med båt, antingen med
traditionella Mokoros eller med motorbåt. Fågellivet är
spektakulär men här finns även storvilt som elefant, lejon
och leopard. Mest känt är reservatet för sina stora
populationer av sitatunga och jacanas.
Dag 3-5: Okavango, Duba Camp
Vidare resa från Jacana till Duba Plains med lätt flygplan.
Detta unika naturområde är hem för lejon, leopard, elefanter
och framförallt stora hjordar med buffel. De flesta aktiviteter
sker med öppna 4x4 Land Rovers och lägrets guider är
välkända för sin skicklighet. Duba är en liten camp med plats
för maximalt 12 gäster inkvarterade i permanenta safaritält.

Dag 5-8: Linyanti, Savuti Camp
Efter vistelsen i Duba tar ett lätt flygplan er vidare från
Okavango till Linyanti i Chobe Natinal Park och området
Linyanti. Här erbjuds safaris i öppna 4x4 Landrovers,
nattsafaris, gömslen och safari till fots tillsammans med en
beväpnad guide. Mest känt för sina elefanter som, speciellt i
torrperioden men här finns även stor koncentration av roan
antilop, sabel antilop och giraff. Naturligtvis finns även
möjlighet att se lejon, leopard och gepard.
Dag 8-10: Victoria Falls, Ilala Lodge
Avslutningsvis flyger ni till gränsstaden Kasane för vidare
transport med bil till Victoria Falls i Zimbabwe. På
eftermiddagen finns tid att besöka Victoria Falls National
Park. Här finns även möjlighet att delta i en mängd mer eller
mindre äventyrliga aktiviteter som exempelvis rafting, bungy
junp och flodkryssningar. Den som önskar en lugn
eftermiddag kan avsluta med afternoon tea på anrika Victoria
Falls Hotel. Övernattning på Ilala Lodge.

I priset ingår:
Charterflyg Maun-Jao-Duba-Savuti-Kasane.

I priset ingår ej:
Flyg Göteborg - Johannesburg t/r.

Del i dubbelrum/tvåmanstält med dusch och wc.

Flyg Johannesburg-Maun / Victoria Falls-Johannesburg.

Två safaris per dag i 4x4, motorbåt, mokoro eller till fots

Personliga försäkringar.

beroende på camp och säsong.

Dricks.

Helpension från lunch dag 1 till frukost dag 8 inklusive dryck.
Frukost dag 9 och 10.

