Fly-in
Safari
Botswana Highlights &
Victoria Falls
FLY-IN SAFARI langsheen de hoogtepunten van Botswana

VERBLIJF in COMFORT ***-lodges
Victoria Falls, Chobe National Park,
Okavango Delta & Moremi

9 dagen vanaf

€ 3.550*

Ook mogelijk in superior
en luxe-lodges

Boekingen bij uw reisagent. Info op www.africa-by-excellence.be
* Prijs zonder vlucht.

Dag 1 Victoria Falls
Bij aankomst in Victoria Falls, onthaal en transfer
naar je guesthouse of lodge nabij de Victoria Falls.
Verblijf van 2 nachten in Bayete Guesthouse, de
luxe kamer

Verblijf van 2 nachten in Sango Safari Camp,
comfortabele tent activiteiten inclusief.

Op dag 2 vertrek je op verkenning van de Victoria
Falls, of onderneem je één van de vele activiteiten
die in de omgeving aangeboden worden. We doen
graag een voorstel.

Moremi Game Reserve bevindt zich in de
Okavango Delta, en heeft als natuurlijke grens de
vele waterkanalen. De vegetatie is zeer divers, van
savanne tot moeras, wat garant staat voor een rijke
fauna en flora. Moremi is één van de beste
wildparken om de zeldzame wilde hond waar te
nemen. Tijdens het droge seizoen (april – oktober)
bevindt het wild zich geconcentreerd rond de
permanente drinkplaatsen.

Dag 3 Victoria Falls – Chobe National Park
(OLA)
Transfer per voertuig naar je lodge nabij Chobe
National Park, Botswana.
Verblijf van 2 nachten in Chobe Bakwena Lodge

Op dag 6 geniet van van de activiteiten
aangeboden door de lodge/ het tentenkamp.

Dag 9
Maun
Op dag 4 geniet je van de activiteiten aangeboden Transfer per vliegtuig naar de luchthaven van Maun.
door de lodge : op bootsafari en op safari per 4x4 in
Inbegrepen
het Chobe National Park.
Transfers per voertuig en per vliegtuig tussen
de verschillende kampen, zoals vermeld
Dag 5 Chobe National Park – Okavango Delta
(OLA)
Accommodatie,en maaltijden zoals vermeld
Transfer per vliegtuig naar je kamp in de Okavango Activiteiten aangeboden door de lodges/
Delta, de grootste delta ter wereld. Vanuit Angola
kampen
zoekt de Okavango-Delta zich een weg doorheen
de Kalahari, en creëert zo een wirwar van
Niet inbegrepen
waterkanalen, eilandjes en moerassen. Tijdens het
Internationale vluchten
droge seizoen, van april tot oktober, staat het
Eventuele optionele activiteiten
waterpeil hoog, tijdens het regenseizoen laag.
Reisverzekering
Verbljif van 2 nachten in Moremi Crossing,
Fooien
comfortabele tent, activiteiten inclusief
Internationaal paspoort en visum voor
Op dag 8 volledige dag op verkenning van de delta.
Zimbabwe Victoria Falls (visum ter plaatse op
de luchthaven te kopen ca. USD 50 pp).
Dag 7 Moremi / Khwai Concessie - Moremi /
Alles niet vermeld onder ‘inbegrepen’
Khwai Concessie (OLA)
Transfer per vliegtuig naar je lodge/ tentenkamp in
Goed om weten
Moremi.


O = ontbijt L = lunch A = avondmaal
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