Tilläggsresa Chobe Princess
Ombord Chobe Princess delar vi floden med nationalparkens frodiga djurliv,
inte minst många flodhästar och krokodiler. Chobe Princess är en liten husbåt
med 4-5 hytter, underhållningsdäck och ett övre soldäck med pool och solstolar.
Så pass få hytter gör att det känns som sin egen flytande lyxvilla som vi kryssar
fram på Chobefloden med. Ombord väntar total avkoppling tillsammans med
otroliga vyer över områdets vackra natur och majestätiska vilddjur.
Dag 1						
Vi möts av lokalguiden på Kasane flygplats mellan 13–16 för gemensam transport
till Namibias immigrationskontor för stämpling av passen. Efter stämplingen är
det dags att checka in på vårt hem för nästkommande två nätter. Vi stiger ombord
på den hemtrevliga båten som kan liknas med en flytande lyxvilla. Med all inklusive kan vi koppla av, luta oss tillbaka och låta den vänliga personalen ta hand om
oss. På floden har vi direktåtkomst till Chobe nationalpark och dess frodiga djurliv. Parken har några av Afrikas största koncentrationer med elefanter och hela Big
Five (lejon, leopard, elefant, buffel, noshörning), totalt rör sig omkring 120 000 djur
i området. Under de lite torrare vintermånaderna mellan juni och augusti blir det
allt tätare med djur omkring Chobefloden, under sommarmånaderna ökar snarare
fågellivet vilket gör floden även en fågelälskares paradis. Så fort vi kastar loss och
ger oss av så börjar vår safari med alla djur nära intill oss. Våra måltider är tillagda
av en designerar kock som följer med på resan och serveras på båtens restaurang.
Hotell: Chobe Princess
Måltider: Lunch, middag
Dag 2						
Efter en god nattsömn med ett behagligt vaggandes ombord väntar oss en spännande dag på Chobe Princess. Dagens utflykter beror lite på vilken tid på året det
är, vi ska antingen ut på mindre motorbåtar för en guidad safari på floden. Här
kommer vi både närmre de vilda djuren och närmre till land där bland annat alla
zebror, antiloper, gnuer och lejon kommer på besök för att svalka sig. Vår kunniga
guide kan skickligt spåra djuren och ger oss samtidigt intressanta fakta. Alternativt så ger vi oss på en fisketur där all utrustning är inkluderat tillsammans med
båt, guide och tillstånd. Fångsterna här är något utöver det vanliga och vi får tydliga instruktioner av guiden. Det tredje alternativet för dagens utflykt är en guidad
promenad på antingen Impalila-ön med sina karakteristiska Baobabträd eller ett
kulturellt besök i en lokal by i närheten. Under promenaden berättar lokalguiden
om områdets historia och utveckling och vi kommer tillbaka med nyvunnen information om platsen vi befinner oss i. Till kvällen bevittnar vi en magisk solnedgång över floden under middagen.
Hotell: Chobe Princess
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 3						
Idag har vårt äventyr nått sitt slut och det är dags att lägga till båten. Efter en välsmakande frukost och där vi tillsammans delar många spännande historier med
varrande är det dags att lägga i hamn och checka ut. Med gemensam transport
tillbaka till immigrationskontoret i Namibia och efter en kontroll av våra pass får
vi landtransport till Kasane flygplats där det är dags att säga hejdå och resa vidare
på egen hand.
Hotell: Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa månad

Avresa datum

Antal dagar

Pris per person i standardhytt

Juli 2019

1-3-8-10-15-17-22-24-29-31

3 dagar

9 950 kr

Augusti 2019

5-7-12-14-19-21-26-28

3 dagar

9 950 kr

September 2019

2-4-9-11-16-18-23-25-30

3 dagar

9 950 kr

Oktober 2019

2-7-9-14-16-21-23-28-30

3 dagar

9 950 kr

November 2019

4-6-11-13-18-20-25-27

3 dagar

9 950 kr

December 2019

2-4-9-11-16-18-23-25-30

3 dagar

8 190 kr

Januari 2020

1-6-8-13-15-20-22-27-29

3 dagar

7 950 kr

Februari 2020

3-5-10-12-17-19-24-26

3 dagar

7 950 kr

Mars 2020

2-4-9-11-16-18-23-25-30

3 dagar

10 700 kr

April 2020

1-6-8-13-15-20-22-27-29

3 dagar

10 700 kr

Enkelrumstillägg tillkommer med +30% av priset.
Vänligen notera, det finns även möjlighet att boka en 3 nätters kryssning som avgår på fredagar, vänligen kontakta
Thabela Africa för mer information.
I priset ingår:
• 2 nätter på 3* Chobe Princess med All Inclusive
• Guidad safari med fågelskådning på mindre motorbåtar eller en fisketur eller en kulturell rundtur i en lokal by
• Transfer Kasane flygplats - Namibia immigrationskontor - Chobe Princess t/r
• Obligatoriska inträdesavgifter (Community Development Levy)
I priset ingår ej:
• Internationella flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Eventuell transfers utöver de som nämnts
• Premium drycker (sprit, mousserande vin och dessertvin)
• Aktiviteter bokade på plats, så som landsafari i parken
• Dricks
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring
Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.
Vänligen kontakta Thabela Africa för att gå vidare med er bokning.
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