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ZIMBAWE 
Zimbabe huvudstad är Harare. Landet blev 
självständing 1980-81.
Idag är det lungt och säkert att besöka de 
mest spektakulära turistmålen såsom Victoria 
fallen och Hwange National park.

AllResor har trygga kontakter med landet 
och ger dig en optimal resa.

80 % av Victoria Fallen liger i gränslandet till 
Zambia. 
Kombinationer med Zambia-Botswana- 
Zimbabwe är att föredra.

Viktoriafallen - Chobe National Park - 4 dagar

Dag 1 - Livingstone - Viktoriafallen (mid-
dag)
Du hämtas på Livingstone flygplats. Innan vi lämnar 
staden gör vi ett besök vid Viktoriafallet på Zambia-
sidan. Entré betalas på plats och ingår ej. Beroende 
på ankomst Livingstone väntar en kvällskryssning på 
Zambiazifloden med African Queen. Övernattning 
Zambezi Waterfront Lodge eller liknande 

Dag 2 - Chobe National Park (helpension)
Efter frukost åker  vi till färjan vid Kazengula (ca 70 
km), som tar oss över till Chobe, Botswana. Incheck-
ning på Chobe Safari Lodge där lunch väntar. Safari 
på eftermiddagen i parken som är Afrikas elefant-
tätaste. Övernattning på Chobe Safari Lodge med 
middagsbuffé runt poolen. 

Dag 3 - Chobe National Park (helpension)
Tidig morgonsafari med jeep i parken och på
eftermiddagen Sunsetcruise på Chobe River.
Natten tillbringas på Chobe Safari Lodge.

Dag 4 - Livingstone flygplats (frukost)
Återresa till färjeläget i Kazungula och vidare trans-
port till flygplatsen i Livingstone. Tips:  Nu kan du 
lägga till en natt till i Livingstone  och ta en tur till 
Mosytonya National Park eller ta tåget med Royal 
African railways.

 

Pris från: 5.500:–

Kategori: Lodge ***+ 
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Livingstone alt. Victoria Falls
Slut: Livingstone alt. Victoria Falls
Dagar: 4
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Hwange National Park

Parken grundades 1928 av den unge 22 årige Ted Davison. ’
Idag har man fått bukt med ljuvjakten, som var ett stort problem 
under många år fram till 2013.

Parken gränsar till Kalahri Öknen vilket ger en speciel fauna och 
djurliv.

Vill du uppleva en park i Afrika, som inte är exploaterade så skall du 
besöka Hwange.

Förslag till program:
6 dagar Vic Falls – Hwange – Vic falls 
Dag 1 Ankomst flygplats och transfer till Adventure Lodge eller 
liknande i Vic Falls City  Del I dubbelrum
Dag 2 Efter frukost guidad tur till Victoriafallen, därefter fortsätter 
turen till en krokodil farm Och avlutas med en historisk tur till bron 
mellan Zimbabwe och Zambia
Dag 3 Idag går turen till en av Zimbabwes mest orörda park – 
Hwange och där följer 2 fantastiska dagar
Övernattning på Hwange safari Lodge med helpension.
Dag 4 Hwange Safari park´. Helpension
Dag 5 Åter till Vic falls city och övernattning
Dag 6   Efter frukost transfer till flygplats och flyget vidare. Oftast 
till Johannesburg i kombuination med resa i Sydafrika. Flyg går också 
dirket från den nya flygplaten i Vic falls till Nairobi eller Addis Ababa
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Perfekt läge vid Zambezifloden. Olika övernattningsmöjligheter med lodge vid flodkan-
ten, inne i deras park eller t.o.m campingtält. Waterfront är granne till African Queen 
Cruise, en upplevelse du inte får missa.

Royal Livingstone är ett 5 stjärnigt hotell i kolonialstil. Vackert parkområdet med pool. 
Flera restauranger och barer. För dig som vill ha det extra komfortabelt är det ett mycket 
passande alterntiv.

 � 47 RUM
 � TAKFLÄT/AC
 � RESTAURANG

 � POOL
 � INTERNETCAFÉ
 � TV

 � CA 200 RUM
 � TAKFLÄT/AC
 � RESTAURANG

 � POOL
 � TV
 � WIFI

Waterfront Lodge - Livingstone

Royal Livingstone ***** - Livingstone

Zambezi Sun*** - Livingstone

 � 212 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � CASINO
 � POOL
 � TV

Runt hotellet betar zebror, vilket ger en atmosfär av Afrika redan på hotellet. 
Flera restauranger och barer. 
Stort poolområdet där det oftast erbjuds underhållning på kvällen från scenen. 

 
 


