
	
	

Naturäventyr i Zimbabwe 
Med allt inkluderat, klappat och klart 

 
29 juli – 11 augusti 2017 

 
Zambezi National Park –  Hwange National Park  

– Gorges – Victoria Falls 
 

Nu har du chansen att följa med på en alldeles speciell resa till Zimbabwe. 
Det är äventyret som tar dig över stock och sten i Dr Livingstones fotspår. 

Naturäventyr i två nationalparker väntar dig med varierad natur och djurliv. 
Hwange Nationalpark är stor som Belgien. Här finns en av safarivärldens 

högsta densitet av stora djur. Vi tar oss fram med båt, minibuss, öppen jeep, 
Elefantexpressen och per fot (om du vill). 

 
Vi bor genomgående på femstjärniga och fullkomligt unika boenden där 
miljöerna är hämtade som ur en saga. I resan ingår, på plats i Afrika, 
helpension (frukost, lunch och middag), snacks, fika och all dryck (vin, öl, 
cocktails, mocktails, läsk, juice, vatten, kaffe, te etc.) samt även tvättservice, 
dricks till naturguider och så klart alla utflyktsarrangemang.  



	
	

29 juli Avresa 
Kl. 15.00 avgår SAS från Kastrup med ankomst i London kl. 16.00. 
Anslutningsflyg från Stockholm och Göteborg kan bokas så ni flyger 
direkt till London. Färden fortsätter kl. 21.00 med South African Airways. 
 

30 juli Framme i Zambezi National Park 
Kl. 09.00 landar vi i Johannesburg och där byter vi plan för att sedan  
kl. 10.50 taxa ut mot vår slutdestination. Kl. 12.30 landar vi i Victoria 
Falls i Zimbabwe. Utanför flygplatsen står vår lilla buss och väntar på 
oss. Cirka en halvtimme senare står vi vid infarten till Zambezi National 
Park och då hoppar vi upp i våra jeepar som på knappt en timme tar 
oss till vårt hotell, Zambezi Sands. 
 
Vi checkar in i våra 5-stjärniga ”tält”. Som alla vet är jag ingen 
campingmänniska, men att bo i dessa tält är inte direkt ett lidande J. 

 
 
Varje rum har såklart privat badrum med varmt/kallt vatten (och 
badkar), sovrummet bjuder en himmelssäng och på terrassen har du 
privat ”plungepool” och du bor helt utmed Zambezi floden. 
 
I boendet ingår helpension med gourmetmat, all dryck både under 
och utanför måltiderna (vin, öl, cocktails, mocktails, drinkar, juice, läsk 
och vatten). Även tvättservice ingår i boendet. Samma service ingår 
på alla hotell vi bor på under resan. 
 



	
	

När solen går ner sitter vi ombord på båt och flyter fram längs Zambezi 
floden avnjutandets en drink och kanapéer. Tidig afton intar vi vår 3-
rätters middag innan det är dags att krypa till kojs. 
 

 
 

31 juli Båttur kring Siansimba öarna – safari i öppen jeep (f, l, m) 
Tidig morgon serveras te och kaffe på din altan. Med båt ger vi oss ut 
på äventyr för att upptäcka och njuta naturen kring Siansimba öarna. 
På en av flodbankarna äter vi brunch och bara njuter nuet och tittar 
ut över Zambezi floden. Floden är 266 mil lång och rinner genom tio 
länder från sin källa i Zambia tills den rinner ut i Indiska Oceanien i 
Mocambique. I vattnet lever mer än 75 olika sorters fiskar. 
 
Du har några timmar på egen hand och vem drömmer väl inte om att 
sitta på terrassen utmed Zambesi floden och bara lyssna på 
tystnaden. Kanske med en god bok som sällskap. Eller varför inte kosta 
på den en avslappnande siesta. Hur som helst på eftermiddagen så 
möts vi för en fika innan vi hoppar upp i våra öppna jeepar. Över 
stock och sten beger vi oss ut i den 56 000 hektar stora Zambezi 
National Park. Nationalparken har ett rikt djurliv och här finns bland 
annat elefanter, lejon, bufflar och leopard, zebra, giraff och många 
olika sorters antiloper däribland sabelantiloper. Vegetationen 
domineras av Mopane träd. 
 

1 augusti Hwange National park (f, l, m) 
Efter frukost packar vi ihop våra pinaler och chaufförerna stuvar in 
packningen. Med jeep har vi ungefär 45 minuter som blir en 
kombinerad transport och spaning efter djur. Vi lämnar Zambezi 



	
	

Nationalpark och byter fordon till vår minibuss. Vi har cirka 1,5 timmes 
färd då Monica berättar om Zimbabwe och dess historia. Såväl dåtid 
som nutid. Sedan är det dags att hoppa över till öppen jeep igen för 
nu står vi vid entrén till Hwange Nationalpark. Nu blir det safari under 
ca tre timmar då vi samtidigt drar oss mot vårt nya boende, Nehimba 
Lodge. 
 
Nehimba ligger i världens ände och är en värld du inte tror finns. Vi är i 
norra delen av Hwange och bor ytterst lyxigt där elegans och 
afrikansk charm går hand i hand. Du är på ett fullständigt unikt 
reseäventyr – och detta boende är definitivt ett minne för livet. 
Hotellet ligger i ett 278 kvadratkilometer stort privat naturområde. Våra 
femstjärniga tält är i genomsnitt på en boyta om 50 kvadratmeter  
 

 
 
Alla rum har utsikt till vattenhålet. Då vi åker på årets torraste tid (och 
är högsäsong för djurupplevelser) kommer vi ha en sann naturfilm 
alldeles framför ögonen på oss. Det är inte ovanligt att elefanterna 
kommer för att dricka vatten ur hotellets pool. 
 



	
	

 
På eftermiddagen beger vi oss ut på safari här i Hwange National 
Park. Parken är ca 14 500 kvadratkilometer stor och en av Afrikas 
största. Här finns mer än hundra olika sorters däggdjur. 
 
En middag avnjuts i en miljö som även den kommer att gå till historien. 
 

2 augusti En heldag i Hwange (f, l, m) 
Efter frukost drar vi iväg på äventyr. Vi kommer dels att färdas i våra 
öppna jeepar och dels ge oss ut på vandringar. Våra naturguider är 
välutbildade och väl erfarna så du är i trygga händer. Om än när du 
sitter hemma och läser programmet kan det ju verka lite galet att ge 
sig ut på vandring i ett område med lejon, leoparder och alla andra 
vilda djur du sammanknippar Afrika med. Föredrar du att färdas med 
bil hela förmiddagen går det så klart också bra. Hwange uppskattas 
ha ca 45 000 elefanter. 
 
Njut hotellet, bara att sitta på sin terrass och titta ut över vattenhålet 
är en sann lisa för själen. 
 
På eftermiddagen ger vi oss ut på ännu en safari och du kommer att 
märka stor skillnad från morgonens äventyr då vi är i norra delen av 
Hwange och nu i södra. Det är helt olika natur. 
 



	
	

3 augusti  Ännu lite mer av Hwange (f, l, m) 
Idag ger vi oss ut till ännu en annan del av Nationalparken. Våra 
chaufför har förberett för picknick så vi kan vara ute längre tid. 
 

 
 
Efter lunch har du tid på egen hand att bara ta dagen som den 
kommer. Hotellet ligger mitt ute i naturområdet, utan staket mellan 
människa och djur så att bara sitta rakt upp och ner kan bjuda 
upplevelser som inte ens engång naturfilm på tv kan konkurrera med. 
Vi möts för en kvällsdrink innan det är dags för ännu en delikat måltid. 
 

4 augusti  Elephant Express till sydöstra Hwange och Camelthorn Lodge (f, l, m) 
Vi blir efter frukost körda till Dete järnvägsstation. Här hoppar vi på 
Elephant Express, som går allt utom snabbt. Tvärtom i sakta mak glider 
vi igenom Hwange i öppna tågvagnar och har den afrikanska luften i 
våra näsborrar, naturen för våra ögon och det är definitivt en av 
resans absoluta höjdpunkter. 
 



	
	

 
 
Under färden som tar ca 2-2,5 timmer serveras dryck och tilltugg. Se till 
att ha laddat kameran för det du kommer att se idag, är ganska 
troligt är en gång livet upplevelse….. 
 

 
 
 
 



	
	

Så småningom når vi fram till vårt nästa boende Camelthorn Lodge. 
Här flyttar du in i ett litet hus  
 

 
 
och fast du är mitt ute i bushen kommer det inte att gå någon nöd på 
dig. 

 
Vi äter middag och tar sedan – om du har lust – plats vid lägerelden. 
 



	
	

 

5 augusti Bybesök i Ngamo - Vandringssafari (f, l, m) 
Förmiddagen tar oss rakt in i vardagslivet då vi åker till en by i Ngamo. 
Området. Zimbabwe är ett land med brokig historia både i dåtid och 
nutid. Vi åker till en av byarna i närområdet och tittar in bakom 
kulisserna och lär känna en vardag väldigt fjärran från vår egen. En 
representant från byn kommer att visa oss omkring och vi får möjlighet 
att ställa frågor. Självklart har vi presenter med som kan komma till 
användning. Dessa praktiska saker är redan inkluderade i resan och 
inget du behöver tänka på (mer än kanske hjälpa till att ha något i din 
packning tills vi når hit). 
 
På eftermiddagen blir det vandringssafari bland akacia träden på 
Ngamo slätten.  
 

 
Ja, håll i hatten, vem vet väl vad och vem vi möter?! 
 

6 augusti Möte vid pumpen – en dag när natur och människa möts (f, l, m) 
Hwange Nationalpark är stor som Belgien.  För människans överlevnad 
finns pumpstationer för vatten runt om i området. Dessa måste 
ständigt servas och det görs bland annat av lodgens naturguider. 
Idag får vi följa med på servicerundan. Det innebär att vi kommer till 
delar av parken dit besökare normalt sett inte kommer. Samtidigt som 



	
	

vi får ytterligare chans till djuruppelvelser är vi också med på ett 
socialt uppdrag som gör att människor kan bo kvar här i området – 
och att vi har vatten till dusch och bad under vår vistelse här. Vid 
pumpen möts byborna och sladdrar, nyfikna på att möta oss och vi 
kan om vi vill hugga i och ge ett handtag. Vem som kommer till 
pumpen vet man så klart ingen – och det gör varje stopp unikt. 
 
 

 
 
 
På eftermiddagen kan du välja om du vill slappa på hotellet eller följa 
med på en safari. 
 

7 augusti Vandringssafari – Elefantexpressen – Gorges and Little Gorges (f, l, m) 
Uppe med tuppen är vi idag för tanken är att nu skall vi ut på 
vandring för att höra fågellivet vakna. Vi koncentrerar oss på att leta 
fåglar och få namn på dessa av vår kunniga naturguide. Efter frukost 
lastas våra jeepar och vi kör till tågstationen och det är dags att 
hoppa på Elefantextressen igen för att åka norrut, tillbaka till Dete. Här 
möter vår minibuss oss och vi har cirka 2,5 timmars transfer framför oss 
till Gorges och Little Gorges. Ännu ett unikt boende – kanske med 
världens vackraste hotellvy. Vi bor ca 200 meter ovanför Zambezi 
floden. 
 



	
	

 
 
 
Har vi tur när vi sitter och avnjuter kvällsdrinken får vi besök av två 
andra hotellgäster. Här bor nämligen att par Svartörnar. 
 

 
 
Tillåter väder och vind denna kväll äter vi under stjärnorna. 
 
 



	
	

8 augusti Besök i Chisuma – Victoria Fallen – Båttur vid solnedgång (f, l, m) 
Hotellet vi bor på driver sociala entreprenörskap för att stötta den 
lokala befolkningen. Ett av projekten bedrivs i Chisuma och dit styr vi 
kosan i dag efter frukost. Här blir vi introducerade i projektet och möter 
de lokala byborna. 
 
Efter lunch är det dags för Victoria Fallen. För dig som kanske varit här 
tidigare finns så klart möjlighet att bli kvar på hotellet och bara njuta 
den magnifika komfort och miljö som finns här. Vi vandrar i Dr 
Livingstones fotspår och får njuta världens högsta vattenfall.  
 

 
 
När skymningen faller sitter vi ombord på vår båt, ännu en gång på 
Zambezifloden. 
 

9 augusti Vandring i ravinen – lat eftermiddag (f, l, m 
Ta på de sköna gympadojjorna och sedan ger vi oss på hike och 
njuter den vackra ravinen.  
 
Efter lunch är dagen din – och det finns nog ingen bättre plats än just 
här att smälta resans alla intryck. Detta är en resa för alla sinnen – och 
ett fullkomligt oförglömligt äventyr! 
 
 
 



	
	

10 augusti Hemresa (f, m) 
Vi blir körda till flygplatsen vid Victoria Falls. Här checkar vi vårt 
bagage till Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm. Vårt flyg har 
förväntad avgång kl. 13.10 och vi landar i Johannesburg kl. 14.45.  
 
Johannesburg flygplats är en trevlig flygplats och med tanke på att vi 
varit ute i bushen så kan det kanske vara så att någon känner 
shoppingabstinens och det finns god chans att bli av med denna 
åkomma här. Sedan möter vi upp och äter gemensam middag här 
på flygplatsen. Sedan flyger vi vidare kl. 20.25. 
 

11 augusti  Hemma igen 
Kl. 06.55 landar vi i London. För oss som skall till Köpenhamn flyger vi 
vidare kl. 09.50 och landar sedan på Kastrup kl. 12.40. För er som vill 
flyga till Göteborg eller Stockholm bokar jag in det och återkommer 
med tidtabell till er. 

 
(f=frukost, l=lunch, m=middag) 
 
Detta ingår i arrangemanget: 

• Flyg, SAS/South African Airways, Köpenhamn/Göteborg/Stockholm – 
London – Johannesburg – Victoria Falls t/r i ekonomiklass 

• Samtliga flygskatter och bränsletillägg (värde 5 500,-) 
• Visum till Zimbabwe (för svenska medborgare) 
• 2 nätter på Zambezi Sands*****  
• 3 nätter på Nehimba Lodges*****  
• 3 nätter på  Camelthorn Lodges*****  
• 3 nätter på Gorges and Little Gorges*****  
• Helpension (frukost, lunch och middag) från eftermiddag 30 juni till 

morgon 10 augusti inkl. all dryck* (vin, öl, cocktails, mocktails, juice, läsk, 
vatten) 

• Dag för dag program enligt beskrivning inklusive samtliga transporter, 
avgifter till nationalparker 

• Middag på Johannesburg flygplats vid hemresa, 3-rätters inkl. öl, vin, 
läsk och vatten 

• Tvätteriservice av kläder ingår på samtliga hotell ** 
• Monica Åberg är med som guide under hela vistelsen i Afrika 
• Lokala rangers ( naturguider) på samtliga våra naturäventyr 
• Dricks till chaufförer, rangers och bagagebärare 
• Avreseträff i Malmö, ca en månad före avresa 

Pris person, del i dubbelrum: 66 550,- 
Tillägg för singelrum: 13 000,- 



	
	

Bemärk: * innefattar hotellets bassortiment (vilket av erfarenhet brukar anses 
mycket välsorterat). Vissa märken och dryck såsom Champagne, cognac 
och liknande är mot tillägg. ** innebär det som behöver tvättas under själva 
resan och inte att sista hotellet kan tvätta all din tvätt för att du skall ha helt 
ren tvätt med dig hem J 
 
Visum till Zimbabwe 
I samband med bekräftelse av resan skickas blankett med för ansökan om 
visum till Zimbabwe. Monica Travel kommer att ombesörja själva 
administrationen, vilket innebär att från dig behöver vi låna ditt pass i original 
tillsammans med ifylld blankett. Har du annat medborgarskap än svenskt så 
ring eller maila så undersöker vi vad som gäller just för dig. 
 
Väder: 
Vi reser när årstiden är som bäst, dvs utanför regnperiod. Dagstemperaturer 
kring 25 garder och 8-10 grader på kväll och nätter.  
 
Njut hotellen redan idag: 
Zambezi Sands: http://www.imvelosafarilodges.com/zambezi-sands.html 
Nehimba Lodges: www.imvelosafarilodges.com/nehimba.html 
Camelthorn Lodges:	http://www.imvelosafarilodges.com/camelthorn-
lodge.html 
Gorges and Little Gorges Lodges: 
http://www.imvelosafarilodges.com/gorges-lodge.html 
 
 
Avbeställningsskydd 
Innan du betalar in handpenning är det klokt att stämma av med ditt 
försäkringsbolag så att ditt värde för avbeställningsskydd täcker resans pris. 
Om inte så erbjuder flera bolag att man kan komplettera sin försäkring till ett 
högre försäkringsvärde. Annars rekommenderar vi att du kontaktar Gouda 
Försäkringar www.gouda-rf.se eller ringer dem på tel. 08-615 28 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Villkor för arrangemanget: 

· Minimum antal deltagare 10 personer, max 10 personer  
· Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar. 
· Hotell kan komma att ändras pga. faktorer som är utanför vår 

kontroll, dock garanterar vi minst samma klass av hotell vid sådana 
tillfällen.  

· Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte.  
· Pris är med reservation för ändringar av valutakurser, flygskatter och 

bränsletillägg, fram till 20 dagar före avresa.  
· Alla priser är baserade på kontantbetalning till vårt bankgiro. Vill du 

betala med kort gör du det på http://www.betalo.se/ 
· Handpenning: 15 000,- per person inom 14 dagar från resan är 

bekräftad från Monica Travel. Handpenningen återbetalas inte vid 
avbokning.  

· Slutbetalning: Senast 60 dagar före avresa skall slutbetalningen finnas 
på Monica Travels konto.  

· Ingen stamkundsrabatt på denna resa 
· Passet måste vara giltigt minst tom 11 februari 2018 för att få åka in 

Zimbabwe. Passet måste innehålla ett tomt uppslag (2 sidor) 
· Vid bokning blir vi glada för kopia av ditt pass 
· Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen 

bekräftas på faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens 
självkostnadspris.  

· Allmänna resevillkor gäller tillsammans med särskilda villkor gäller, 
vilka återfinns på www.monicatravel.se  

· Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 

 

 



	
	

Vattenhål vid Nehimba Lodges, Zimbabwe 
 
Alla bilder är lånade, efter tillstånd, från Imvelo Safari Lodges, Zimbabwe 


