RESEFÖRSLAG ZIMBABWE

Dag 1
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag till Victoria Falls, ni får byta flyg 2 gånger.

Dag 2
Detta förslag är en resa med Imvelo Safari lodges, som har boende vid Victoria Falls och i Hwange
National Park. (Vi kan erbjuda resor till Zimbabwe med andra upplägg.)
Välkomna till Zimbabwe! När ni landar på Victoria Falls flygplats ska ni fylla i ett formulär och därefter
köper ni ert visum, usd 30 per person (januari 2020).
Ni möts på flygplatsen för en transport till ert hotell, som ligger vid en djup ravin en bit utanför orten
Victoria Falls.
Övernattning Victoria Falls

Dag 3
Frukost och utcheckning och därefter beger ni er mot er safari lodge, som ligger vid Hwange National
Park.
Den första sträckan är med bil och går till Dete tågstation (runt 2 timmar). Här stiger ni ombord på the
Elephant Express, en typ av öppen rälsbuss, som tar er mot er lodge (ca 2½ timmar). Ombord serveras
snacks och dryck. Ni har tid att umgås och njuta av naturen, medan tåget tuffar fram i lugnt tempo.
Den sista biten till lodgen sker med bil.
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 sin stora
population av elefanter, men här finns över 100 olika däggdjur som till exempel lejon, leopard, gepard,
afrikansk vildhund, buffel, schakal, kudu, gnu, zebra samt ett rikt fågelliv. Hwange har inget naturligt
vattenflöde och under de torraste månaderna är djuren beroende av de dammar som finns i parken.
Övernattning i Hwange nationalpark

Dag 4, 5, 6
Dagar till safari. Det kan till exempel vara en morgon- samt en eftermiddagssafari, eller en heldags
”pump run”, en safari som varvas med underhåll av parken. Imvelo gör bland annat service av
_____________________________________________________________________________________________________
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sweden | Phone +46 (0)40 47 34 44
www.koch-ljungberg.se

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 parkens cirka 45 000 elefanter!
En av dagarna kan ni besöka en by på den zimbabwiska landsbygden. Här möter ni lokalbefolkningen
och får en insyn i deras vardag, en vardag långt från vår egen. Om det inte är skollov besöker ni byns
skola och träffar nyfikna barn och deras lärare.
Övernattning i Hwange nationalpark

Dag 7
Frukost och sedan beger ni er tillbaka mot Victoria Falls. Det tar runt 4½ timmar. Resten av dagen till
eget förfogande.
Övernattning Victoria Falls

Dag 8
Idag gör ni en tur till de mäktiga Victoriafallen, som är ca 1,7 km långt och ligger på gränsen mellan
Zimbabwe och Zambia. Den förste vite mannen som beskådade fallen var Dr David Livingstone, som
kom paddlande längs Zambezifloden 1855. Han döpte dem till Victoriafallen, efter Englands drottning.
Detta är ett av världens största vattenfall och dubbelt så högt som Niagarafallen. I dånet från denna
naturkraft kan man se färgstarka regnbågar avteckna sig mot fallet och i forsdimman frodas
regnskogen.
Övernattning Victoria Falls

Dag 9
Frukost och utcheckning. Beroende på väder, så kan ni koppla av vid poolen innan det är dags för en
transport till flygplatsen.
Hemresa.
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