
Följ med till Botswana för safari i världsklass. Färden går med fyrhjulsdrivna safarifordon från

Maun till Kasane och avrundas med ett par dagar vid de magnifika Victoriafallen. Safari blir det i

Okavangodeltat, Savute och Chobe, områden med stor artrikedom. Utöver lejon, elefant, flodhäst,

zebra, giraff och en mängd antiloparter har vi goda chanser att träffa på den skygga leoparden och

de utrotningshotade vildhundarna som lever här.   

Att tälta i Okavangodeltat är en unik naturupplevelse. Vi vaknar tidigt, tar en kopp kaffe i gryningen

innan vi ger oss ut på dagens första safari. Här strövar fortfarande alla vilda djur helt fritt mellan

Botswana och Zimbabwe och våra dagar i Moremi Game Reserve bjuder på riktigt nära möten med

vilda djur. När vi kommer fram till vårt läger har tälten redan rests med bäddade tältsängar. I lägret

finns även en enkel dusch och toalett. På kvällen samlas vi under stjärnhimlen vid dukat bord med

levande ljus och delar dagens händelser med varandra - en svårslagen upplevelse.  

Efter en veckas safari säger vi hej då till våra fantastiska safariguider och checkar in på en härlig
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lodge i Kasane. Tid för ett dopp i poolen och ladda om inför resans avslutande dagar då vi korsar

gränsen till Zimbabwe för att besöka de mäktiga Victoriafallen. 



Resfakta och pris

Dag 1 Avresa

Dag 2 Maun

Dag 3 Moremi, Okavangodeltat

Dag 4 Moremi, Okavangodeltat

Dag 5 Savuti

Dag 6 Savuti

Dag 7 Chobe nationalpark

Dag 8 Chobe nationalpark

Dag 9 Chobe nationalpark & Kasane

Dag 10 Zimbabwe - Victoria Falls

Dag 11 Victoria Falls

Dag 12 Avresa

Dag 13 Ankomst Sverige

Datum:
15 – 27 april 2023
14 – 26 april 2024

Resans pris: 51 900 kr

Enkelrumstillägg: 5 600 kr

Antal deltagare: 12-18

Allt detta ingår:
Flyg från Stockholm inkl. alla skatter. Avresa
från Göteborg och Köpenhamn möjligt mot
tillägg (meddela oss vid bokning)

Svensk färdledning och engelskspråkiga
guider

Alla transporter under safaridagarna med
fyrhjulsdrivna safaribilar

Två personer per tält under safaridagarna, del
i dubbelrum på tältlodge i Maun, safarilodge i
Kasane och hotell i Victoria Falls inkl frukost
alla dagar. Reser du ensam kan du välja att
boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal
resenärer står vi i så fall för den extra kostnad
det innebär med enkelrum (gäller alltid vid
bokning tidigare än 60 dagar före avresa,
därefter på förfrågan). 
Du kan även boka enkelrum mot pristillägg (gäller

alla nätter utom en natt på safarilodge Kasane).

Helpension under safaridagarna

Välkomstmiddag och avskedsmiddag.

High tea på Victoria Falls hotel

Safari med game drives i Moremi, Savuti och
Chobe nationalpark. Alla inträden,
parkavgifter och guider

Mokorosafari i Moremi, båtsafari på
Chobefloden

Inträde till Victoriafallen

Besök på Victoria Falls Wildlife Trust

Dricks till chaufförer och guider

Skriftlig deltagarinformation 

Vad ingår inte i resans pris?
Två luncher och två middagar

Dryck

Visum till Zimbabwe (usd 35)

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här.

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


Resplan

Dag 1

Avresa

Ankomst till Maun tidig eftermiddag. Vi åker till vår tältlodge för

natten som ligger utanför staden. På kvällen äter vi gemensam

välkomstmiddag och förbereder oss inför vårt safariäventyr genom

Botswana.

Under färden genom Botswana åker vi i fyrhjulsdrivna safaribilar

där sidorna kan öppnas helt för att få bästa sikt och känsla när vi

är ute på safari. När vi transporteras mellan områdena stänger vi

igen sidorna för att få det lite bekvämare. Med oss har vi erfarna

safariguider som också är våra chaufförer. De vet exakt vad de ska

titta efter för att spåra och hitta de djur vi vill se under safarin.

Dag 2

Maun

Idag bär det av! På morgonen hoppar vi in i safaribilarna och beger

oss mot Moremi Game Reserve i Okavangodeltat. På väg till

campingplatsen åker vi på vår första safaritur. Med oss har vi en

följebil med all campingutrustning. De åker i förväg för att börja

färdigställa vårt läger för de närmsta två nätterna. Vi sover i enkla

men bekväma tält med tältsängar, madrass, täcke och kudde. Med

oss finns även en enkel dusch och toalett. All mat lagas på plats

och den som vill får gärna vara med och hjälpa till. Vatten, kaffe

och te finns att tillgå i lägret, det vi behöver tänka på att ha med

oss är övrig dryck. Det provianterar vi innan vi ger oss av.

På en resa som denna kan mycket oförutsett hända, det är en del

av äventyret. Men om allt går som planerat är vi framme vid

campingplatsen för en sen lunch. På eftermiddagen ger vi oss ut för

den första ordentliga safarituren i Moremis naturreservat som

ligger i de centrala och östra delarna av Okavangodeltat.

Naturreservatet grundades redan 1963 av lokalbefolkningen då de

bevittnade hur oreglerad jakt och boskapshållning utarmade

djurlivet och naturen. Det här är den enda delen av deltat som

formellt är skyddad och har därför stor betydelse.

Dag 3

Moremi, Okavangodeltat



Vi vaknar i gryningen och tar en morgonkaffe samtidigt som vi tar

in lukterna och ljuden från vildmarken. Sedan är vi redo att starta

dagen och börjar med en kanottur på deltat. Att ljudlöst glida fram

nära vattenytan i en traditionell mokoro är en speciell och fridfull

upplevelse. Det ger ett helt annat perspektiv än från safaribilen och

kanske kommer ett och annat djur ner till vattnet för att dricka.

Resten av dagen tillbringar vi ute på safari. I Moremi har vi stora

chanser att bland mycket annat se leopard, lejon, giraff, krokodil,

flodhäst och olika antiloparter.

Dag 4

Moremi, Okavangodeltat

Färden går vidare norrut, mot Savuti, genom det vackra landskapet

vid Khwaifloden för att fortsätta över sandåsen in till Savuti.

Området har en mycket hög koncentration av vilda djur vilket

bäddar för utmärkt safari. Här finns också en stor lejonflock som

har specialiserat sig på att jaga elefanter som kommer för att

dricka vid något av vattenhålen. Något som kräver samarbete,

uthållighet och enorm styrka hos lejonen.

Vattentillförseln till Savutikanalen är något av ett mysterium.

Kanalen är en torrlagd flodbädd som under perioder plötsligt fylls

med vatten. Vissa perioder skapar den även översvämningar vilket

gör att Savuti förvandlas till våtmark. Fram till 1957 var kanalen

helt torrlagd för att sedan vara vattenfylld fram till 1966. Senaste

perioden det fanns vatten i kanalen var mellan 2010 och 2016.

Dag 5

Savuti

Hela dagen ägnar vi åt safari. Antingen tar vi med oss lunchpaket

och stannar ute hela dagen eller så åker vi tillbaka till lägret mitt

på dagen för lite vila. I Savuti ser vi oftast mycket djur men inte så

många safaribilar, något som bäddar för riktigt bra safari.

I Botswana finns cirka en tredjedel av Afrikas kvarvarande

vildhundsbestånd och Savuti är ett av de områden där man har

bäst chans att se dem. Vildhundarna är utrotningshotade och lever

i flockar med mellan tio och fyrtio individer. De är effektiva jägare

och att se dem jaga är en fascinerande upplevelse. Förutom

vildhundar är Savuti också känt för sina lejon och sitt stora

bestånd av fläckig hyena. Att åka på safari här är en upplevelse

utöver det vanliga.

Dag 6

Savuti



Det är dags att åka vidare norrut mot den sista safaridestinationen

på resan. Eftersom större delen av resan går genom nationalparken

kommer vi troligtvis se djur längs vägen vilket gör delar av färden

till safari. Om det inte dyker upp så mycket intressant så vi

kommer fram tidig eftermiddag hinner vi med en safaritur i

omgivningarna istället innan middagen.

Nationalparken där vi ska tillbringa de närmsta dagarna har fått

sitt namn efter floden Chobe som utgör en del av gränsen mellan

Botswana och Namibia. Campingplatsen ligger i närheten av floden

och vi kommer säkerligen höra flodhästarnas karaktäristiska läte

genom tältduken när det är dags att sova.

Dag 7

Chobe nationalpark

Chobe är känt för sina stora hjordar av elefanter och bufflar. Här

finns också gott om giraff, hyena, zebra, lejon, vårtsvin, flodhäst,

krokodil, leguan och olika antiloparter som gnu, impala och kudu.

Med hjälp av guiderna finns det chans att få syn på de för Chobe

mer sällsynta rovdjuren gepard, leopard och vildhund.

Under eftermiddagen blir det safari från båt på Chobefloden.

Elefanter brukar tycka om att gå ner och bada i floden framåt

eftermiddagen. Att få se elefantungarna leka i vattnet är ett riktigt

skådespel.

Dag 8

Chobe nationalpark

Vi åker på en sista safaritur på morgonen. Kanske är det något

särskilt djur vi gärna vill se som vi letar efter. Efter lunch säger vi

hej då till våra safariguider och blir avsläppta på en mysig lodge i

Kasane. Här kan vi borsta resdammet av kläderna och få en

eftermiddag för att ladda om, kanske ta ett dopp i poolen och en

promenad i omgivningarna. Första natten i en "riktig" säng på en

vecka känns nog lite ovant.

Dag 9

Chobe nationalpark & Kasane



Efter frukost blir vi upphämtade och åker den korta biten till

gränsen mot Zimbabwe. Vi ordnar våra visum och fortsätter till

Victoria Falls och vårt hotell för kommande två nätter.

Victoria Falls delar tillsammans med sin systerstad Livingstone i

Zambia en av världens mest kända sevärdheter, de mäktiga

Victoriafallen. Dr Livingstone har spelat en stor roll för hela södra

Afrika. När han färdades längs Zambezifloden kom han som första

utlänning hit till fallen 1855 och namngav dem då efter den

brittiska drottningen Victoria.

Efter lunch beger vi oss iväg till de dundrande Victoriafallen. Den

här tiden på året, precis efter regnperioden, är det som mest vatten

i fallen. Det är en mäktig upplevelse att gå längs stigen utmed

ravinen där vattnet med oerhörd kraft störtar ner. En regnponcho

och något vattentätt för att skydda kameran är nödvändigt att ha

med. Victoriafallen är varken världens högsta eller världens

bredaste vattenfall. Ändå brukar det räknas som världens största

vattenfall baserat på sin kombinerade bredd, 1 708 meter, och sin

höjd, 108 meter, vilket bildar världens största fallande

vattenmassa.

Dag 10

Zimbabwe - Victoria Falls

Idag på förmiddagen besöker vi Victoria Falls Wildlife Trust. Här

arbetar man med att rädda, rehabilitera och återföra vilda djur till

frihet. På vägen tillbaka stannar vi på anrika Victoria Falls hotel för

att dricka (äta) klassisk afternoon tea. Här sitter vi med fin utsikt

över Victoria Falls bron.

För den som önskar finns idag möjlighet att hinna med ytterligare

någon aktivitet i Victoria Falls. Färdledaren hjälper till att boka för

den som tex vill flyga helikopter över fallen, åka på forsränning på

Zambezi eller hoppa bungyjump från bron mellan Zambia och

Zimbabwe.

På kvällen går vi ut och äter gemensam avskedsmiddag.

Dag 11

Victoria Falls



Förmiddagen finns tid för en promenad eller njuta i hotellets fina

trädgård och poolområde innan transfer till flygplatsen för avresa.

Dag 12

Avresa

Dag 13

Ankomst Sverige

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Lars Björkman
Lars är uppvuxen i Dalarna med skidor på fötterna, lockades sedan till Innsbruck och

Alperna. Utbildade sig i internationell ekonomi, tycker dock mer om djur och natur än

siffror. Auktoriserad guide i Stockholm och Dalarna men guidat turister på många olika

destinationer från Irland till Australien. Lars trivs bäst på safari och leder därför resor i

södra och östra Afrika. 

Niklas Kämpargård
Fotograf, skribent, sjuksköterska och friluftsfantast. Niklas arbetar med utbildning

inom krisberedskap, odling och hållbart resande samt leder resor både i Sverige och

Afrika. Niklas har skrivit bland annat böckerna "Svemester - så reser du smart och

hållbart i Sverige” samt "Lev som en bonde - 100 sätt att klara sig själv"



Kontaktperson

Lars Björkman
Reseproducent

Efter studier i Innsbruck blev Lars kvar i Österrike som skidguide och

destinationsansvarig för skandinavisk skidresearrangör. Med en förkärlek för djur och

natur, samt förebilder som Dian Fossey och David Attenborough bar det sedan av till

Afrika som safariguide i östra- och södra Afrika. Lars har även varit aktiv i

Skandinaviens vänskapsförening för Australien och Nya Zeeland samt jobbat som

reseledare i Australien. Andra destinationer där Lars lett resor är Irland, Färöarna och

Grekland. Jobbar med våra resor i Afrika och Oceanien.  

lars.bjorkman@varldensresor.se
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