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Följ med Koch & Ljungberg till Zimbabwe 

 
Zimbabwe ligger mitt i södra Afrika och gränsar till Sydafrika, Botswana, Zambia och Mocambique.  
Under vår resa kommer vi att bo i Zambezi nationalpark, alldeles vid den mäktiga Zambezifloden,  

som är hem till flodhästar och krokodiler. Safari gör vi i Hwange nationalpark, som är landets  
största park och bland annat känd för sin stora population av elefanter, idag cirka 45 000. Vi bor  
på två lodger i olika delar av parken. Resan avslutas med de berömda Viktoriafallen, som ligger  
mellan Zimbabwe och Zambia. När det är som mest vatten i fallen, (runt april) forsar miljontals  

kubikmeter vatten fram och faller med ett mullrande ned i ravinen, ett imponerande skådespel! 
 

De lodger vi kommer att bo på, tillhör Imvelo Safari lodges. Imvelo arbetar mycket med  
ekoturism och strävar efter balans mellan turism, natur och lokalbefolkningen. De tar stort ansvar för  

utbyggnaden av framförallt hälsovård, tandvård, vatten och skolor i byarna runt deras  
lodger. Under vår resa kommer vi att besöka en lokal by samt en skola. 

 
11 oktober 
 
Vår resa börjar och vi flyger med Qatar Airways. 
 
Köpenhamn – Doha  17.25 – 00.40  Qatar Airways 
 
12 oktober 
 
Doha – Johannesburg  01.55 – 09.50 (12/10) Qatar Airways 
Johannesburg – Victoria Falls  11.25 – 13.05  British Airways/Comair 
 
Ankomst Victoria Falls flygplats. Vi möts för en transport till vårt boende i Zambezi National Park (ca 1½ timmar). 
 
Framme på vår camp checkar vi in i våra rum och fräschar upp oss efter resan. Eftermiddagste med tilltugg 
serveras.  
Vi bor 2 nätter på Zambezi Sands River Camp, som har 10 stora trevliga tältrum med takfläkt, samt veranda med en 
liten ”plunge pool”. Alla rum vetter mot floden, vissa ligger precis vid vattnet och andra ligger en bit ifrån. Lodgen 
har ingen allmän pool. 
 

  
 
Vid solnedgången möts vi för en drink och lite senare serveras en trerätters middag. Vi somnar gott till den 
afrikanska nattens ljud.  
 
Måltider: Eftermiddagste med tilltugg, middag. 
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13 oktober 
 
Frukost serveras på lodgens veranda med utsikt över floden. Därefter står Zambezi National Park på programmet. 
Vi kommer att vara iväg hela dagen för att utforska parken, både med bil och till fots. Ta med er en liten ”dagpack” 
med keps, solglasögon, solskydd etc.  
I Zambezi National Park finns till exempel elefant, antilop och buffel, men den riktiga safarin har vi framför oss när 
vi kommer till Hwange nationalpark. Vid lunchtid stannar vi för en picknicklunch och lite vila innan vi beger oss 
tillbaka mot vår lodge.  
 
På eftermiddagen har vi tid för ett svalkande dopp i vår plunge pool och att njuta av lugnet och naturen på vår 
veranda.  
Lite senare möts vi för en båttur på Zambezifloden med drink och goda tilltugg. Middag på vår lodge. 
 

  
 
Måltider: frukost, picknicklunch, middag 
 
14 oktober 
 
Den morgonpigga tassar upp, tar med sig en kopp te/kaffe ut på verandan för att se solen gå upp, en magisk stund. 
Frukost serveras och därefter ger vi oss iväg. Vi kör till Dete tågstation (ca 2½ timmar) där vi stiger ombord på the 
Elephant Express, en typ av öppen rälsbuss, som ska ta oss mot Camelthorn Lodge i Hwange National Park (ca 2½ 
timmar). Ombord serveras snacks och dryck och vi har tid att umgås medan tåget tuffar fram i lugnt tempo. 
 

  
 
Hwange National park är Zimbabwes största nationalpark. I början av 1800-talet var området kungliga jaktmarker 
för kung Mzilikazi tillhörande Ndebelestammen. Parken är mest känd för sina elefanter men här finns över 100 
olika däggdjur som till exempel lejon, leopard, gepard, afrikansk vildhund, buffel, schakal, kudu, gnu, zebra mm. 
Parken har även ett rikt fågelliv. Hwange har inget naturligt vattenflöde och under de torraste månaderna är djuren 
beroende av de dammar som finns i parken. 
 
Vid ankomst till vår lodge checkar vi in på våra rum. 
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Vi bor 3 nättter på Camelthorn Lodge som ligger i en akaciaskog på gränsen till Hwange och Ngamo plains, där vi 
gör safari i öppna safaribilar. Huvudbyggnaden ligger runt ett stort ”Camelthorn- träd”.  Här finns 8 trevliga stora 
rum/villor med takfläkt, elektriciteten drivs av diesel/solgenerator. (Ingen pool.) 
Camelthorn erbjuder safari till häst, mot en extra kostnad. 
 

   
 
På kvällen serveras en trerätters middag som avslutas med kaffe, varm choklad eller en drink runt lägerelden.  
En kortare nattsafari erbjuds för oss som orkar hålla ögonen öppna en stund till. 
 
Måltider: Frukost, förfriskningar på tåget, middag  
 
15 oktober 
 
Efter en tidig frukost beger vi oss mot Ngamo by, som ligger cirka 30 minuter från lodgen. Ngamo är ingen 
arrangerad turistby utan en helt vanlig by på den zimbabwiska landsbygden. Här möter vi lokalbefolkningen och får 
en insyn i deras vardag, en vardag långt från vår egen. Vi besöker skolan och träffar nyfikna barn och deras lärare. 
Det är rörande att se hur stolta och glada barnen är över sin skola och det blir ett möte vi bär med oss länge. 
 
Vi återvänder till vår lodge.  På eftermiddagen gör vi en safari för att spåra de vilda djuren. Förutom elefanter har vi 
chans att bland annat se lejon, schakal, kudu och kanske den skygga geparden. I solnedgången stannar vi vid 
Stoffie´s pan för en drink och snacks i solnedgången.  
Middag på lodgen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måltider: Frukost, lunch, middag  
 
16 oktober 
 
Tidigt på morgon beger vi oss ut för en heldag i Hwange. Vi gör en s.k ”pump run”, dvs safari som varvas med 
underhåll av parken, som till exempel service av borrhålspumpar som förser de vilda djuren med vatten. Dessa 
pumpar ska leverera ca 500 000 - 750 000 liter vatten om dagen - under sju av årets månader till bland annat 
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parkens cirka 45 000 elefanter! Imvelo har ansvaret för underhåll av 13 vattenhål i parken. Vi spanar efter djur och 
kanske kan vi få möta afrikans vildhund. De är skygga djur, men är vi på rätt plats vid rätt tid... 
 

   
 
En picknicklunch intas under träden vid Mfagazaan pan. Lite senare beger vi oss sakta tillbaka mot vår lodge. Denna 
tid på året brukar man se ett stort antal elefanter som söker sig till vattenhålen. 
Middag på vår lodge. 
 
Måltider: Frukost, picknicklunch, middag  
 
17 oktober 
 
Efter frukost och en morgonsafari är det dags att fortsätta till vår nästa lodge. Vi kliver åter igen på the Elephant 
Express som tar oss norrut (ca 2 timmar) genom Hwange till Dete tågstationen. Här möts vi av öppna safaribilar och 
rangers från Nehimba Lodge som tar oss vidare på safari till vår lodge (ca 2 timmar). Denna lodge ligger djupt in i 
vildmarken i den norra delen av parken med ett stort vattenhål framför. Eftersom vi färdas i parken har vi chans att 
se djur längs med vägen. Drycker och snacks kommer att serveras under resan.  
 
Vid ankomst till vår lodge serveras det en välkomstdrink på lodgens veranda med utsikt över ett vattenhål.  
Vi checkar in på våra rum och bor 2 nätter på Nehimba Lodge. Här finns 8 rymliga tältrum med utsikt mot lodgens 
vattenhål. Alla rum har fläkt, halmtak, utomhusdusch och en liten veranda. Lodgen har en mindre gemensam pool, 
som ibland används mer av elefanterna än lodgens gäster. 
 

   
 
Middagen blir en så kallad bush dinner som serveras under Afrikas himmel (väderberoende). 
Vid klar himmel ser vi tusentals stjärnor och med lite hjälp hittar vi kanske stjärnkonstellationen Southern Cross 
som bara är synlig på södra halvklotet. 
 
Måltider: Frukost, dryck och snacks, middag  
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18 oktober 
 
Med vår guide gör vi safari och utforskar den norra delen av parken, kanske stöter vi på en flock afrikanska bufflar. 
Vi stannar vid Nehimba Seeps för en förmiddags kaffe/tepaus. ”The Seeps” är en gammal vattenkälla som en gång 
användes av ursprungsbefolkningen, kallad San eller bushmen. I dag är det en plats som elefanter och andra djur 
söker sig till för att gräva efter vatten och mineraler.  
 

  
 
Vi återvänder till vår lodge för lunch och siesta. I denna period händer det att elefanter kommer för att dricka ur 
poolen och på lodgens veranda sitter vi på första parkett och njuter av detta skådespel. 

 

 
 

På eftermiddagen är det åter dags att spåra de vilda djuren, har vi tur ser vi lejon som förbereder sig för nattens 
jakt. I skymningen stannar vi för en drink och tilltugg i solnedgången. 
Tillbaka på lodgen har vi tid att duscha av oss dammet innan det är dags för middag. 
 
Måltider: Frukost, lunch, middag  
 
19 oktober 
 
Ta en kopp kaffe/te på er veranda och njuter av en sista morgon i vildmarken. Frukost serveras och därefter är det 
dags att återvända till civilisationen. Det tar runt 5 timmar till Victoria Falls. Vi har med oss dryck och lunchpaket på 
färden. 
 
Väl framme besöker vi de mäktiga Viktoriafallen, som är ca 1,7 km långt och ligger på gränsen mellan Zimbabwe 
och Zambia. Den förste vita mannen att beskådade fallen var Dr David Livingstone, som 1855 kom paddlande längs 
Zambezifloden. Han döpte dem till Viktoriafallen efter Englands drottning. Detta är ett av världens största 
vattenfall, dubbelt så högt som Niagarafallen.  
Det är som mest vatten i fallen i ca april, maj och som minst vatten i oktober, november.  
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Vi fortsätter till vårt hotell som ligger precis vid en ravin ca 30 minuter från Victoria Falls.  
 
 

  
 
Vi bor 1 natt på Gorges Lodge som ligger precis vid Batoka Ravinen.  Lodgen har 10 rum med liten veranda. En pool 
finns för svalkande dopp. Från hotellets veranda har vi en hissnande utsikt över ravinen och Zambezifloden, som 
slingrar sig fram på ravinens botten. 
 

   
 
Tidig kväll beger vi oss till fots till Dibu Dibu utsiktsplats för en drink och tilltugg i solnedgången. I området finns ett 
par African Black Eagle/Klippörnar och med lite tur får vi beskåda dessa imponerande fåglar.  
En promenad tillbaka till vårt hotell för att se traditionell dans med mycket energi och rytm. Dansarna kommer från 
en lokal by i närheten. Middag serveras innan det är dags för en sista natt i Afrika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måltider: Frukost, lunchpaket, middag  
 
20 oktober 
 
Frukost och utcheckning. En transport till Victoria Falls flygplats. Vi påbörjar vår hemresa. 
 
Victoria Falls – Johannesburg  13.55 – 15.35   British Airways/Comair 
Johannesburg – Doha  19.40 – 05.30 (21/10) Qatar Airways 
 
Måltid: frukost 
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21 oktober 
 
Doha - Köpenhamn   08.00 – 13.30  Qatar Airways 
 
Välkommen hem! 
 

Övrigt 
 

Alla flygtider ovan är preliminära och kan komma att ändras. 
 
Boende håller 4 stjärnig standard. Ingen luftkonditionering på rummen. 
 
Programinnehållet kan ändras för att anpassas efter väder och andra oförutsägbara faktorer.  
Dagsprogrammen kan byta dag om det skulle behövas. 
Elephant Express måste följa den tidtabell de får av National Railways of Zimbabwe och det kan medföra 
förseningar.  
 
Klimat 
Under Zimbabwes vinter, juli till september, faller det väldigt lite regn. Regnperioden brukar börja i november och 
vara till mars. 
I oktober är det oftast torrt och dagstemperaturer på lite över 33 grader, på natten blir det svalare och ligger på 
runt 17 grader. 
 

Beräknat pris 
 
 

Beräknat pris per person  SEK 55 900   (tidigare SEK 58 900) 
 

I priset ingår: 

- Alla flygresor enligt program i ekonomiklass 

- Alla för dagen kända flygskatter och bränsletillägg 

- Incheckat bagage 

- Svensk färdledning och lokala engelsktalande guider 

- Alla transporter enligt program 

- Alla utflykter enligt program  

- Parkavgifter 

- 2 nätter Zambezi Sand River Camp, del i dubbelrum 

- 3 nätter Camelthorn Lodge , del i dubbelrum 

- 2 nätter Nehimba Lodge, del i dubbelrum 

- 1 natt Gorges Lodge , del i dubbelrum 

- Daglig frukost 

- 5 luncher (några är picknicklunch) 

- Snacks & förfriskningar enligt program 

- 8 middagar 

- På Zambezi Sands, Camelthorn och Nehimba ingår utvalda drycker till måltider 
 

I priset ingår inte: 

- Andra arrangemang än ovan nämnt 

- Avbeställningsskydd och reseförsäkring 
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- Måltider som inte nämns ovan 

- Övriga drycker än ovan nämnt 

- Dricks 

- Visum kostnad 
 

Ovan pris är beräknat på för dagen (2019-02-01) gällande tariffer, flygskatter och valutakurser (9,10). 
Vi reserverar oss för valutaändringar och prisjusteringar gjorda av leverantörerna innan slutbetalning är gjord. Om 
kursen ändras kan valutatillägg/avdrag göras.  
Minimum 10 personer för att resan ska genomföras, max 14 personer. 
 

Anmälan – sista dag 7 maj 
 

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.  
Sista anmälningsdag är den 7 maj 2019, om inte resan är fullbokad innan dess. 
bokning@koch-ljungberg.se eller 040-47 34 44. 
 

Betalning 
 

En anmälningsavgift på 20 % ska betalas vid anmälan. Denna anmälningsavgift är inte återbetalningsbar vid en 
eventuell avbokning. (återbetalas givetvis om inte resan blir av pga. för få anmälda deltagare) 
Slutfaktura 12 juli 2019. 
 

Avbokning  
 

Anmälningsavgiften återbetalas inte vid en eventuell avbokning.  
Efter slutbetalningen den 12 juli medges ingen återbetalning. 
 

Bagage 
 

Ni får checka in varsin resväska á 20 kg per person på flyget. 
 

Pass & visum  
 

Giltigt pass krävs och att ni har minst två blanka sidor i passet som måste vara i bra skick.  
Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter att ni har lämnat Zimbabwe. 
 
Visum krävs och kan köpas vid ankomst och kostar idag USD 30 per person, ska betalas kontant och vi 
rekommendera att ni har jämna pengar samt ovikta sedlar.  
Alternativt ansöker ni om visum före avresa på Zimbabwes ambassad i Stockholm. 
Vi rekommenderar att ni i så fall ansöker om visum minst 1 månad före avresa. 
 
Information gällande pass och visum gäller svenska medborgare som reser på svenskt pass. 
 

Vaccinationer 
 

Vi rekommenderar att ni i mycket god tid före avresa konsulterar er vårdcentral/vaccinationscentral gällande vilka 
vaccinationer samt malariaprofylax som behövs.  
 

Måltider 
 

Meddela eventuella allergier eller andra restriktioner i god tid. 
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Resehandlingar 
 

Skickas ut cirka 30 dagar innan avresa 
 

Försäkringar 
 
Vi rekommenderar starkt att ni har en fullgod reseförsäkring, som gäller ifall du blir sjuk under resan samt ett 
avbeställningsskydd, som gäller ifall du blir sjuk före avresa. 
 
Ett tips är att se över vad som gäller i er hemförsäkring, ni kan ofta uppgradera resedelen för att få ett bättre skydd 
om det behövs. 
Koch & Ljungberg kan hjälpa er med avbeställningsförsäkring samt reseförsäkring, vi samarbetar med Gouda. Läs 
gärna mer på https://www.gouda-rf.se/  eller kontakta oss.  
Observera att en avbeställningsförsäkring måste tecknas innan ni betalar en deposition för resan. 
 
Övriga villkor hänvisar vi till SRF:s allmänna villkor för paketresa: 
http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor 
 
Vänliga hälsningar 
Denise Tanguy 
Koch & Ljungberg 
Hyllie Boulevard 17 
215 32 Malmö 
Tel: + 46 40 473444 
Jourtelefon, flyg endast (Obs avgiftsbelagd): +46 770 457 670 
Email: denise@koch-ljungberg.se 
www.koch-ljungberg.se 
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