
ZIMBABWE – BOTSWANA - SYDAFRIKA 
18 DAGE MED SUBLIME OPLEVELSER

”Det sydlige Afrikas diamanter”
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Zimbabwe, Sydafrika 
& Botswana

Det sydlige Afrikas diamanter
Peacock Travel byder jer velkommen til et vidunderligt eventyr i 

det sydlige Afrika, hvor tre meget forskellige lande skal nydes på 

denne fantastiske rundrejse, hvor alt ånder af højeste kvalitet.

Rejsen i Afrika starter med en enestående togrejse med Rovos 

Rail, fortsætter ved mægtige Victoria Falls og safari i Botswanas 

berømte Okavango Delta og Kwai flod område, hvor I, i smukke 

omgivelser, oplever det betagende og varierede dyre- og fugleliv. 

Rejsen slutter i Sydafrikas evigt smukke Cape Town.

Højdepunkter

• Tre sublime og meget alsidige lande

• Enestående safari

• Rovos Rail luksus tog eller fly imellem de forskellige safario-

plevelser

• 100% udnyttelse af tiden til de store og meget varierede oplev-

elser

• Luksus indkvartering med den optimale placering i de områder 

I kommer til

• Mulighed for forlængelse til Det Indiske Ocean eller for mere 

safari.

AFRIKA - DET SYDLIGE AFRIKAS DIAMANTER
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Program

Dag 1:  København – Johannesburg
I flyver fra København til Johannesburg. Der er flys-
kift under rejsen.

Dag 4: Rovos Rail  
Turen fortsætter gennem Zimbabwe, hvor bl.a. den 
vigtige industriby Bulawayo passeres. Der er målti-
der samt te under dagens kørsel mod Mpopoma, en 
forstad til Bulawayo. Overnatning på toget.

Dag 2: Johannesburg
I modtages i lufthavnen af vores professionelle sa-
marbejdspartner. I køres til regeringshovedstaden 
Pretoria, hvor I indkvarteres på det særdeles dejlige 
Castello Di Monte, hvor I har overnatning.  

Dag 5: Rovos Rail – safari i Hwange
Dagen byder på en af verdens længste lige tog-
strækninger i verden. Godt 114 km direkte bl.a. 
langs landets berømte Hwange National Park, hvor 
I omkring kl. 15:00 kører på safari ud fra den dejlige 
The Hide Camp. Parken byder ikke mindst på denne 
årstid på fremragende muligheder for at opleve ele-
fanter, bøfler og rovdyr. Efter safarien returneres der 
til toget for middag og overnatning.

Dag 3: Johannesburg – Rovos Rail
Efter en pragtfuld morgenmad køres I til banegården 
i Pretoria, hvor Rovos Rail er klar til afgang mod 
Victoria Falls kl. 09:30. Turen er på fire dage, hvor 
denne dag går mod nord gennem Warmbaths og 
Nylstroom, for at nå frem til Zimbabwe grænsen, 
hvor grænseformaliteterne skal klares. Under turen 
er der frokost omkring kl. 13:00 og middag kl. 19:30. 
Overnatning på toget. 

Dag 6: Ankomst Victoria Falls
Der er morgenmad omkring kl. 07:00, hvorefter I 
ankommer til Victoria Falls. I bliver kørt til det im-
ponerende og historiske Victoria Falls Hotel for tre 
nætter i Stables Signature Wing værelser. Opholdet 
er med morgenmad.
Om aftenen er der middag på Boma Victoria Falls, 
hvor en varieret fire retters menu venter.
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Dag 7: Victoria Falls
Dagens helt store oplevelse er den smukke vandre-
tur langs en del af vandfaldet, der afsluttes med en 
herlig frokost på The Lookout Cafe. Herefter tilbage 
til hotellet for middag og overnatning.

Dag 8: Victoria Falls
Dagen er afsat til afslapning, indtil I sidst på eftermid-
dagen deltager i en yderst stemningsfuld ”solned-
gangs” luksusbetonet sejltur på Zambezi floden, 
hvor man ofte ser elefanter komme ned til floden for 
at drikke. 

Dag 9: Victoria Falls – Kwai River / Okavango 
Deltaet
Efter morgenmaden køres I til Botswanas Kasane 
Lufthavn, hvorfra I flyver til Kwai Private Game Re-
serve, der ligger tæt ved Moremi Game Reserve ved 
Okavango Deltaet. I er ankommet til et fantastisk 
område for at opleve elefanter, bøfler, løver, vilde 
hunde, geparder og mange flere af de kendte dyr fra 
Afrika. I har fremragende beliggenhed, store luksus-
telte, fantastisk personale og en atmosfære der er en 
femstjernet oplevelse værdig. 
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BESØG MAURITIUS:
I kan forlænge rejsen med et drømmeophold på Mauritius. I flyver dertil via Johannesburg. På Mauritius tilbyder vi en lang række af 
sublime hoteller, og anbefaler meget gerne det vidunderlige femstjernede One&Only Le Saint Géran hotel, der ligger direkte til en af øens 
ubetinget bedste strande. Antallet af nætter afgør I naturligvis. 

PRIS PER DELTAGER I DELT DOBBELTVÆRELSE  KR. 67.900,-
Prisen er baseret på ovenstående program for to personer i et dobbelt værelse. Rejsen kan tilpasses jeres ønsker.

PRISEN FOR SAFARIEN DÆKKER:
• Alle nævnte flystrækninger på økonomiklasse
• Indkvartering på femstjernet niveau som beskrevet.
• Alle måltider i Botswana
• Morgenmad i Johannesburg, Victoria Falls og Cape Town
• Drikkevarer I Botswana (dog ikke champagne og særlige vine)
• Entré til nationalparkerne samt safariaktiviter
• Nævnte udflugter og ekstra måltider i Victoria Falls.
• Engelsktalende chauffør/guide

• Transfers fra/til lufthavne i Afrika
• Lufthavnsskatter og Rejsegarantifond

PRISEN DÆKKER IKKE:
• Forsikringer samt private udflugter
• Ikke nævnte måltider samt drikkevarer
• Visum og vaccinationer etc. 
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info@peacocktravel.dk ∙ peacocktravel.dk

Dag 10 - 12: Okavango deltaet
I har tre hele dage til at nyde dette enestående safa-
riområde. Selv om I ikke er her i den vandrige del af 
året for Kwai og deltaet, er I i et område, hvor man 
normalt finder vand året rundt. Der er derfor gode 
muligheder for at se de store dyr som elefanter, løver 
og bøfler, som er faste beboere i denne del af del-
taet. Vandresafaris og gamedrives er en del af pro-
grammet.

Dag 13: Okavango Delta – Maun – Cape Town
I flyver om morgenen fra deltaet til byen Maun for 
flyet videre til Cape Town, hvor I lander hen på eft-
ermiddagen.
Fra lufthavnen køres I til det skønne One & Only 
Cape Town hotel, der ligger med en fantastisk plac-
ering ved den berømte Waterfront. Hotellet byder 
helt naturligt på sublim service, komfort og målti-
der. Udflugter er nemme at arrangere, hvis I ikke 
foretrækker at leje en bil og selv bestemme dagens 
program. I har fire nætter på hotellet, hvor morgen-
mad er inkluderet.

Dag 14-16: Cape Town
I har tre hele dage til at nyde denne enestående by 
og de fantastiske omgivelser byen er beriget med. Vi 
har naturligvis ideer og forslag til de bedste oplevel-
ser under opholdet. 

Dag 17: Cape Town - hjemrejse
I køres til lufthavnen for flyet mod Danmark, med fly-
skift under rejsen.

Dag 18: Ankomst Danmark
Der er ankomst til Danmark


