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REJSERUTE: VICTORIA FALLS – NGAMO - HWANGE NATIONAL PARK – ZAMBEZI
Imponerende Victoria Falls, safari i åbne biler og fantastisk indkvartering og aktiviteter



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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En rejse for såvel voksen som barn med masser af aktiviteter, når bl.a. Afrikas adrenalin-hovedstad Victoria Falls opleves. Her er der
mulighed for at udfordre egne grænser eller nyde det smukke vandfald fra landjorden eller til vejrs i en helikopter med et fantastisk view
over den mægtige Zambezi-flod, hvor I til sidst på rejsen indkvarteres med unik beliggenhed direkte til floden i store luksustelte og hvor bl.
a kanoture på floden venter.

I skal også på safari på den flade Ngamo-slette ved Hwange National Park og opleve Afrikas fantastiske dyreliv når I kører ud i stærke og
åbne firehjulstrukne safaribiler. Der er også mulighed for at komme helt tæt på de små organismer, når I sammen med jeres guide tager
på vandresafari på savannen eller sidder i nedgravet udkigspost med direkte udsyn til et vandhul.

Der er også lagt op til et kig bag Imvelos mange projekter, når f.eks en
lokal skole og landsby besøges. En helt unik og meget stærk oplevelse.
Der uden tvivl vil skabe stor glæde hos såvel barn som voksen.

Forude venter storslåede safariopleverser og en fantastisk natur. Mad,
service, betjening og beliggenhed på indkvarteringerne er i top.
Oplevelserne er mange og vi tør godt garantere jer enestående
oplevelser på denne familietur, hvor der er noget for både barn og
voksen.  

Hwange National Park kan prale af mere end 100 forskellige dyrearter
og over 400 arter af fugle.

Ud over elefanter, er der store flokke af bøfler og løver som ses
regelmæssigt. Parken er hjemsted for over 100 forskellige pattedyr
inklusiv elefant, hvidt næsehorn, bøffel, zebra, løve, leopard, gepard,
giraf, flodhest.

Derudover er det en af de få nationalparker i Afrika, der har ”big five”
antiloperne: den største over dem alle Elanden, den store Kudu med
verdens længste horn, roan og sabelantilopen samt den smukke
gemsbok også kendt under navnet oryx. Man finder også et større
antal af den brune hyæne og den næsten uddøde afrikanske vildhund.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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Dag 1: På vej til Zimbabwe og Victoria Falls

I flyver fra København til Zimbabwe med f.eks Qatar Airways via Qatar. Der er også forbindelser fra Billund og Aalborg med f.eks KLM.

Ombord på flyvningen er der også gratis underholdssystem, der tilbyder biograffilm, musik og anden underholdning.

Dag 2: Ankomst til Victoria Falls

Om morgenen ankomst til Johannesburg i Sydafrika, hvorfra I skifter fly og flyver det sidste stykke til Victoria Falls. I afhentes I lufthavnen og køres til
jeres indkvartering, der ligger i den lille by Victoria Falls og i gåafstand til vandfaldet.

Resten af dagen og efterfølgende dag på egen hånd. Der vil være mulighed for at gå en tur ud til vandfaldene eller måske booke et Sunset Cruise
på Zambezi. I sejler ned ad floden blandt flodheste, krokodiller, fugleliv og måske elefanter til lyden af det buldrende vandfald og hvor Afrikas
smukke solnedgang nydes ombord på et af cruiseskibene.

Indkvartering for to nætter med morgenmad på Cresta Sprayview Hotel.

Dag 3: Afrikas adrenalinhovedstad; Victoria Falls

I har dagen til rådighed til ”fri leg”. Det er ikke uden grund Victoria Falls kaldes Afrikas adrenalinhovedstad. Byen byder på en lang række aktiviteter,
specielt for dem der gerne vil udfordre egne grænser.

Victoria Falls er et af verdens naturfænomener. Tilbage i 1855 opdagede dr. Livingstone vandfaldene og opkaldte det efter den daværende britiske
regent.
De lokale kalder stedet Mosi oa Tunya ”røgen der tordner”. Enorme tågeskyer hænger over faldene, når det er på sit højeste fra februar til juni. Her
indsnævres den mægtige Zambezi-flod til en smal kløft, hvor vandmasserne tordner igennem og danner de verdensberømte, smukke og
imponerende fald – op til 320 millioner liter vand styrter i dybet hvert minut.

Fra juli begynder vandmasserne at tage af og her tilbydes mere udfordrende tilkøb som f.eks den såkaldte ”devil´s pool” (normalt i oktober og
september er dette muligt).

Uanset årstid er der mulighed for at tilkøbe en lang række udflugter som f.eks bungeejump, helikopterture, gorgeswing blandt meget andet. Africa
Tours tilbyder også en halvdags cykeltur. En super god og anderledes oplevelse. Denne udflugt anbefales bestilt hjemmefra.
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Dag 4: Elefant expressen og safari

I nyder morgenmaden hvorefter I checker ud fra jeres værelse, da nye og store eventyr venter. I køres til den lille by Dete, der ligger ca. 2 timers
kørsel fra Victoria Falls. Her stiger I først på eftermiddagen ombord på The Elephant Express, der er en sporvogn med én vogn til 22 passagerer.

I skal på en ca. 2 timers togtur med frit udsyn fra togvognen til savannen og dyrene, hvor der selvfølgelig stoppes for at tage billeder afhængig af
hvad der møder jer undervejs langs skinnerne.

Fremme ved Ngamo sletten mødes I af en chauffør, der tager jer med ud på safari. Her nydes også Afrikas smukke solnedgang inden I er fremme
på jeres indkvartering Bomani Tented Lodge, hvor I skal bo de næste tre nætter med udsigt til den flade slette.

Efter middagen er det oplagt at samles omkring bålet og nyde den afrikanske stjernehimmel. Her vil jeres guide også fortælle om de muligheder
for aktiviteter for såvel barn som voksen.
Under indkvarteringen er alle måltider, sodavand, øl, vin og lokale drikkevarer inkluderet samt tøjvask og aktiviteter. Der er mulighed for tilkøb af
hestesafari.

Aktiviteter er:
Gamedrive (safarikørsel), vandresafari, natsafari, fotoskjul, besøg i lokal skole/landsby. Uddannet safariguide er med på udflugterne.

Dag 5+6: Safari i åbne safaribiler - en vild oplevelse!

Jeres indkvartering ligger i et 5000 hektar stort privat reservat, der ligger i åben forbindelse til Hwange National Park, der måske ikke er så kendt af
navn, men er Zimbabwes største og en af det sydlige Afrikas største nationalparker. Hwange N.P har det største antal pattedyr i verden med sine
108 forskellige arter og over 400 arter af fugle.

De kommende dage kører I på safari i dette område. I kører ud på safari i stærke og åbne firehjulstrukne safaribiler, man ved aldrig hvad en dag på
savannen bringer af oplevelser, så hav altid kikkert og kameralinse indenfor rækkevidde.

Hwange N.P er især kendt for sine store elefantbestande, men på Ngamo sletten ses ofte også gnuer, bøfler, antiloperne; kudu, vandbuk og
sabelantilope. Zebraer er også et hyppigt syn. Af rovdyr opleves jævnligt også geparder og løver samt sjakaler, hvor leoparden og de vilde hunde er
et sjældnere syn.

På kryds og tværs undersøger I området sammen med jeres chauffør, der også er uddannet safariguide. Der gøres også ophold ved det såkaldte ”
look up hide” (afhængig af årstid). Det er beliggende ved et vandhul og er en nedgravet udkigspost, hvor dyrene kan nydes på tætteste hold fra en
fantastisk vinkel.

Jeres lodge er ejet af Imvelo Safari Lodges og der er også mulighed for at opleve nogle af deres mange projekter i området. Imvelo står bag en
række vandhuller/vandboringer, som man kan få lov at være med til at kigge nærmere på.

Imvelo er også dybt forankret i en række skoler og landsbyer i området. Der er mulighed for at køre med ud om morgenen og møde skolebørnene,
der er på vej til skole og gå med dem. Være med dem i skolen og besøge en af de omkringliggende landsbyer. Det er en kæmpe oplevelse, der
uden tvivl vil sætte sig som et varigt minde. (ikke muligt i skolernes ferie).

Jeres guide tager jer også gerne med på en vandresafari, hvor I lærer at kigge efter de små ting, som man ikke er opmærksom på, når man
bevæger sig rundt i bil. Det være sig spor på jorden, de mange smukke fugle eller måske er I heldige at se en gødningsbille.

Der bliver masser af helt unikke oplevelser de kommende dage.

Tlf.: 8873 4000 | www.africatours.dk | info@africatours.dk Side 5



PROGRAM

Dag 7: Fra savannen til Zambezi-floden

I siger farvel til jeres dejlige indkvartering og til savannen, men det er bestemt ikke slut med oplevelser. Nye venter forude, når I skal bo direkte til
Zambezi-floden.

Der er en chauffør der kører jer retur mod Victoria Falls. En køretur på ca. 4 timer, hvor der holdes pauser undervejs og madpakken medbringes.
(Det er også muligt at tage The Elephant Express eller flyve retur i et lille sportsfly – forhør nærmere for pris)

Ca. 1 times kørsel fra Victoria Falls ligger indgangen til Zambezi Sands River Camp. Ved hovedvejen holder en 4-hjulstrukken bil klar til at køre jer
frem til campen, der ligger inde i Zambezi National Park. I kører safarikørsel undervejs og stopper selvfølgelig hvis I møder nogle af områdets dyr.

Efter en god time er I fremme, hvor I indkvarteres i store luksustelte. Alle teltene ligger direkte og med en storslået udsigt til Zambezi. Indkvartering
for tre nætter.

Under indkvarteringen er alle måltider, sodavand, øl, vin og lokale drikkevarer inkluderet samt daglig tøjvask inkluderet samt to daglige og valgfrie
aktiviteter per overnatning. Der vil være mulighed for at vælge mellem følgende aktiviteter:
Safarioplevelse i Zambezi N.P valgfrit mellem bil, vandresafari eller i båd, kano-, fiske- og sejlture på Zambezi, sundowner sejltur, uddannet
safariguide er med på udflugterne.

Dag 8+9: Vandaktiviter og unik skønhed venter

Jeres indkvartering har en helt enestående og unik beliggenhed. Alle telte ligger direkte ud til Zambezi floden. Her venter et par helt fantastiske
dage og alt sammen til lyden af den mægtige Zambezi-flod som kulisse.

Nyd et sundowner cruise med et tvist, når I sammen med jeres guider sætter jer i de stabile gummibåde, der er gode og nemme at sejle i og få et
sus i maven, når I glider hen over de små strømfald – det er for sjovt!

De varme timer midt på dagen er oplagt at nyde i den lille splash-pool, der er på verandaen ved hvert telt. Nyd udsigten over Zambezi-floden, roen
og få Afrika helt ind under huden.

Dag 10+11: Out of Africa – Danmark kalder

Det er blevet hjemrejsedag. I pakker jeres bagage sammen, nyder solen stå op over lodgen inden I afhentes og køres til Victoria Falls lufthavnen,
hvorfra I først på eftermiddagen flyver via Johannesburg herfra videre med f.eks Qatar Airways via Doha med ankomst til Danmark næste dag. I
bagagen har I, voksen som barn, uden tvivl mange unikke og fælles minder I for altid vil kunne dele.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• To nætter Sprayview Hotel m/morgenmad
• The Elephant Express fra Dete til Ngamo
• Tre nætter Bomani Tented Lodge inkl. måltider og aktiviteter som
beskrevet
• Safari i åbne 4*4 under ophold på Bomani Tented Lodge
• Tre nætter Zambezi Sands inkl. måltider og aktiviteter som beskrevet
• Entre til nationalparker
• Engelsktalende chauffør/guide
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Zimbabwe USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer (hvor det ikke er beskrevet) og øvrige
personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks udflugter ved Victoria Falls
• Forsikringer

Afrejsedatoer

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspris 2020:
Pris per voksen i familieværelse i perioden jan-feb, dec fra kr. 31.500,-/mar-apr, nov fra kr. 29.200,-
Pris per ung i familieværelse 13-16 år i perioden jan-apr, nov-dec fra kr. 11.700,-
Pris per barn i familieværelse 7-12 år i perioden jan-apr-nov-dec fra kr. 10.300,-
Pris per voksen fra 13 år i familieværelse i perioden maj-okt fra kr. 32.500,-
Pris per barn i familieværelse 7-12 år i perioden maj-okt fra kr. 20.700,-
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder. Børn under 7 år på forespørgsel.
OBS: I perioden jan-feb, 01.12-20.12 special tilbud på 4 nætter for 2 (gælder ikke Cresta Spraywiew) (rejsens varighed 13 dage)
OBS: I perioden mar-apr, nov special tilbud på 3 nætter for 2 (gælder ikke Cresta Sprayview)
OBS: Bomani Tented Lodge er lukket i perioden jan-feb 2020. Indkvartering på Camelthorn Lodge.
OBS: The Elephant Express kører ikke i perioden 11.01-04.03.2020. I stedet mulighed for transfer med bil eller lille sportsfly (max 12 kg
bagage per person, selv om der fremgår et højere kilo-antal på din internationale flybillet). Denne må ikke være i form af hårde kufferter,
den skal være i bløde sportstasker eller lignende. HUSK du kan få vasket tøj undervejs.
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LÆS MERE OM:

IMVELO SAFARI LODGESIMVELO SAFARI LODGES
...der er meget mere end luksus indkvartering...der er meget mere end luksus indkvartering

Imvelo Safari Lodges driver en række skønne lodges og camps i
Zimbabwe beliggende ved Victoria Falls og i Hwange National Park.
Alle med en helt unik beliggenhed.
Ved Victoria Falls er det Gorges Lodge & Little Gorges Tented
Lodge samt Zambezi Sands River Camp.
I Hwange National Park er det Bomani Tented Lodge, Camelthorn
Lodge, Nehimba Lodge og Jozibanini Camp.
Men Imvelo er meget mere end luksusindkvartering og fotosafari. Det
der gør Imvelo til noget særligt, er deres store arbejde og engagement
i lokalsamfundet. Imvelo arbejder hårdt og aktivt med en lang række
sociale projekter, naturbevarelse og dyrebeskyttelse.
Imvelo betyder "natur" på stammesproget ndebele, som udgør
Zimbabwes største stamme. Imvelo´s slogan er "connecting people
and nature". Og det er hvad de formår at gøre.

Her kort om nogle af de mange projekter og initiativer, som Imvelo arbejder med:
Vand i Hwange National Park
Hwange N.P er en af de få parker i Afrika, som ikke naturligt har større floder eller søer. Derfor er enorme grupper af parkens vandafhængige
arter, samlet omkring de vandhuller der er i tørtiden. Fra maj til november driver Imvelo 16 vandhuller i og på grænsen af nationalparken, der
sikrer vand til vildtlivet på denne tid af året.

Brand beskyttelse i Hwange, Antikrybskytte initiativer, Projekt CAMPFIRE, Uddannelse om og beskyttelse af rovfugle, Rent drikkevand

Sundhedspleje (Projekt Smile and See Safari)
Indtil 2011 havde de færreste indbyggere omkring Hwange og Victoria Falls modtaget nogen form for tandpleje. I 2011 gik Imvelo sammen med 13
spanske og italienske frivillige tandlæger. Hvert år besøger disse frivillige tandlæger området og i 2018 rundede man 16.745 personer, der har fået
udført udtrækninger, fyldninger og rodbehandlinger, gratis.
I 2015 blev endnu et projekt tilføjet - øjenpleje. I 2016 blev optiker programmet udvidet og man behandlede 1.256 patienter.
Uddannelse og skolegang
Noget af det vigtigste for Imvelo er at give tiltrængt støtte til lærere og skoler der bor langs grænserne til Hwange N.P og Victoria Falls. De giver p.t
direkte støtte til 14 forskellige skoler nær deres lodges.
Et varmt måltid mad til skolebørn
Zimbabwe er et fattigt land med en arbejdsløshed omkring 90%. Zimbabwe er desværre også et land, der jævnligt rammes af tørke.  I 2012 var
Zimbabwe ramt af tørke og her startede Imvelo deres projekt; skolemad.
I 2016 var Zimbabwe igen ramt af tørke. Her blev der lavet ikke mindre end 412.000 måltider i perioden.
Her i 2019 står Zimbabwe foran hvad der ser ud til at være den værste tørke i 40 år. Dagligt bespiser man 2.660 børn på 11 forskellige skoler.
Perioden fra maj til august er udvidet frem til december og man forventer at komme op på ialt ca. 425.600 måltider inden årets udgang.
Læs mere udførligt om projekterne her: https://www.africatours.dk/blog/africa+tours+samarbejder+med+imvelo+safari+lodges+der+er+meget+
mere+end+luksus+indkvartering
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