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BOCVANA IN VIKTORIJINI SLAPOVI –
DVA DRAGULJA JUŽNOAFRIŠKEGA KONTINENTA
(ZAGOTOVLJENI SKUPINSKI ODHODI)
Za safari v Bocvani se največkrat odločijo tisti popotniki, ki so klasične safarije ali v
vzhodni ali v Južni Afriki že doživeli. Prve safarije namreč pogostokrat kombiniramo
s plažo, na safariju pa ne ostanemo predolgo. Ko pa nas afriška savana očara, se
želimo vrniti in safari ponoviti v bolj popolni obliki. Tako se Bocvana s svojimi
slavnimi safariji, za katere si upamo trditi, da so najboljši na svetu, slej kot prej
uvrsti na naš seznam želja. Bocvana resda nima morja, nudi pa toliko različnih
obrazov safarija, da je kaj boljšega že težko doživeti.
Prav tako so nekaj posebnega Viktorijini slapovi in enkrat v življenju si jih vsak želi
obiskati. Super jih je kombinirati s safarijem v Bocvani, Zambiji ali Zimbabveju. Mi
smo jih tokrat združili z Bocvano.
Zagotovljen skupinski odhod pomeni, da si boste ceno vozila in vodnika lahko delili z
vašimi sopotniki, ki vam jih priskrbimo mi, zato vas bo potovanje stalo manj, kot če
bi potovali sami. Odhodi so enkrat do dvakrat ne mesec. Program se lahko izvaja od
Livingstona do Mauna ali obratno. Vodnik je angleško govoreči, v vozilu pa vas je
največ 9.
VRHUNCI POTOVANJA:
•

•
•

•

•

Eno od sedmih naravnih čudes sveta in vsekakor največja turistična zanimivost Zambije in Zimbabveja. »Tudi angeli
bi za kratko prekinili njihov let in občudovali to lepoto,« je pogled na Viktorijine slapove opisal dr. David
Livingstone. Ti slapovi so osupljivi. V dolžino se raztezajo skoraj 2 km, voda pa pade do 100 m globoko, kar
povzroča zvok podoben grmenju in pršenje vode, ki je vidno kilometre daleč. Po tem so slapovi tudi dobili ime. V
lokalnem jeziku se namreč imenujejo »mosi oa tunya«, kar pomeni dim, ki grmi.
Mesti Livingstone na zambijski strani ali Victoria falls na zimbabvejski strani, ki ležita na J Zambije oz SZ
Zimbabveja, nedaleč stran od slapov, in sta zaradi velikega števila avanturističnih aktivnosti izjemno popularni.
Chobe, po velikosti tretji največji narodni park v državi. V svetu je najbolj znan predvsem po številnih čredah
slonov, vendar pa poleg teh čudovitih živali park ponuja najbolj raznolik živalski svet v Bocvani. Nič posebnega ni
na primer videti leva in leoparda.
Območje Savute, ki v sušnem obdobju predstavlja ostro in puščavsko pokrajino. Živali tega področja se lahko
osvežijo v istoimenskem kanalu, ki je prvič po 30 letih ponovno pričel teči leta 2009. V času deževnega obdobja pa
se Savute spremeni v močvirje, pokrito z bogato vegetacijo, ki privablja črede zeber in gnujev ter številne ptice.
V nasprotju s preostalim delom države Savute ni popolnoma ravna pokrajina. Vulkanske kamnine se dvigujejo
visoko ven iz brezmejne savane. Hribovje zagotavlja življenjski prostor popolnoma drugačni paleti majhnih divjih
živali, ptic in rastlin, v kombinaciji z mrtvimi drevesi močvirja pa nudijo tudi presenetljive fotografske priložnosti.
Ponosni levi in klani hijen bodo poskrbeli, da bo vaš safari zanimiv, močvirje pa skriva tudi geparda. Največja
posebnost področja so divji psi.
Moremi živalski rezervat, ki je v resnici narodni park in obsega večino vzhodnega dela delte Okavango. Sprva je bil
ustanovljen kot živalski rezervat, zato še danes nosi tako ime. Safari na tem področju je izjemno bogat. Park poleg
vodnatega predela obsega tudi bolj sušno savano in je dom skoraj 500 vrst pticam, bivolom, žirafam, levom,
leopardom, gepardom, hijenam, impalam, redkim divjim afriškim psom in še in še. Po vodi se boste lahko zapeljali
tudi z drvaki imenovanimi mokoro, ki so značilni za to področje.

1. dan: EVROPSKO LETALIŠČE – LIVINGSTONE ALI VICTORIA FALLS
Po pristanku na mednarodnem letališču, kjer vas bo pričakal vaš osebni vodnik/voznik, prevoz do hotela.
Nastanitev, večerja in nočitev.
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2. dan: LIVINGSTONE ALI VICTORIA FALLS
Po zajtrku imate vključen ogled slapov peš, proti doplačilu pa si jih lahko ogledate tudi iz helikopterja, se udeležite
celodnevnega ali poldnevnega raftinga, greste na bungee jumping, na izlet po reki ob sončnem zahodu, dnevni izlet
po reki, ribarjenje, piknik na otoku, na voden izlet do lokalne vasi z obiskom lokalnih plemen, vodeno opazovanje
ptic ali si privoščite poldneven izlet na slonovem hrbtu oz. ob boku mogočnih levov ali gepardov. Povratek v hotel,
večerja in nočitev.

3. dan: LIVINGSTONE ALI VICTORIA FALLS – KASANE – CHOBE
Po zajtrku se boste odpeljali proti meji z Bocvano, prestopu meje pa sledi še prevoz do kraja Kasane, kjer se boste
pridružili vaši skupini, ki bo poleg sopotnikov vključevala tudi vodnika, kuharja in asistenta. Skupaj se boste
odpravili na pravi afriški safari, na avanturo, kot je še niste doživeli. Spali boste v 3x3 m velikih šotorih s sestavljivo
posteljo ter lastnim tušem in školjko. Gre za visoko kvaliteto kampiranja, ki pa seveda ne more nuditi vsega luksuza
mestnih hotelov, zato je ta vrsta potovanja primerna le za avanture željne popotnike, ki jim je povezanost z naravo
in živalskim svetom pomembnejša od komoditete.
Šotorili boste na šotoriščih brez zidanih objektov, daleč od civilizacije. Šotore bo vsak dan sproti postavilo in podrlo
osebje. Vsi obroki in pijača (voda, brezalkoholna pijača in lokalna alkoholna pijača) so vključeni v ceno.
V vozilu vas bo največ 9 in vsak ima zagotovljen sedež ob oknu.

Sledi vožnja po reki Chobe, kjer boste lahko od bližje opazovali krokodile, povodne konje in ptice, to pa bo tudi
enkratna priložnost, da se pobližje spoznate s svojimi sopotniki.
Po 2,5 urni dogodivščini, vaši prvi v Bocvani, se boste odpeljali do kampa, kjer se boste nastanili za naslednji dve
noči. Kosilo in večerja sta vključena.
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4. dan: CHOBE
Na safari se boste odpravili zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ko vročina popusti in je živali zato lažje videti. Vsi
obroki so vključeni.

5. dan: CHOBE – SAVUTE
Po zajtrku se boste odpeljali območju Savute naproti (cca 5h vožnje). Nastanitvi in kosilu sledi safari. Zvečer
povratek v kamp, večerja in nočitev.

6. dan: SAVUTE
Celodnevni safari. Vsi obroki so vključeni.

7. dan: SAVUTE – MOREMI
Zajtrku sledi prevoz do Moremija (cca 5-6h vožnje). Nastanitvi in kosilu sledi safari. Zvečer povratek v kamp,
večerja in nočitev.

8. dan: MOREMI
Še en dan, ki ga boste preživeli sredi neokrnjene narave in med živalmi. Vsi obroki so vključeni.

9. dan: MOREMI – MAUN – EVROPSKO LETALIŠČE
Po zajtrku se boste še zadnjič odpravili na safari, nato pa sledi prevoz do Mauna in do letališča (cca. 5h vožnje s
safarijem vred) za vaš povratni let nazaj proti domu.

PROGRAM JE MOGOČE SKRAJŠATI IN IZPUSTITI VIKTORIJINE SLAPOVE ALI PA GA PODALJŠATI
ZA KAKŠEN DAN VEČ OB SLAPOVIH.
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