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Välkommen till Afrika!
Thabela Africa är ett svenskägt reseföretag baserat i Sydafrika. Vår svensktalande personal har
rest till de flesta av våra destinationer och har god kännedom om våra noga utvalda samarbetspartners. Vi kan Afrika! Vi erbjuder privatresor, köra-själv-paket och resor i internationell grupp
med engelsktalande lokalguide. Vad som passar bäst bestämmer du själv.
Vår Sydafrikanska personal brinner för att sätta ihop paket
som visar upp det bästa av sitt hemland och grannländer.
Tillsammans är vi passionerade Afrikaälskare som finner
glädje i att se till att just ni får er perfekta semester utifrån
era egna önskemål.

återkomma när minnen från Afrikaresan diskuteras. Utsökt mat, pirret när den första leoparden skymtas eller
känslan när kroppen doppas i varma vågor är andra glädjespridare under resan.

Afrika är fantastiskt och vi ser fram emot att få inspirera
er att resa till denna kontinent med sin enorma variation
av upplevelser. Vi på Thabela Africa är specialister på
resor till den afrikanska kontinenten, för såväl den som
önskar resa i grupp som för den som önskar resa på egen
hand. Från norr till söder och öst till väst, från enklare
gästhus till de mest exklusiva lodgerna, plockar vi ut våra
absoluta favoriter.

I Afrika bidrar turismen till en bättre vardag och framtid
för många människor. På Thabela Africa känner vi stor
uppskattning för de olika projekt som många av de lodger och hotell vi samarbetar med driver. För oss är det
också viktigt att själva bidra ytterligare, genom att exempelvis inkludera ett besök och en gåva på lokala välgörenhetsorganisationer, skolor eller andra projekt. Detta är
något som dessutom brukar vara en extra minnesvärd del
av resan.

Thabela betyder på Sotho, ett av de många Sydafrikanska språken, ”någon som bringar glädje” och det är precis
vad upplevelserna och mötena på våra resor till Afrika
gör. Den stora gästvänligheten är något som ofta brukar

Önskar du resa med svensktalande guide på fasta avresedatum finns Sverigebaserade Thabela Travel för dig, med
ett brett utbud av spännande resor. Mer information om
Thabela Travel hittar du på www.thabelatravel.com.

Karin Bernesson, VD och grundare
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Att resa med Thabela Africa

Mångfald av möjligheter

Vart du än vill åka, hur du än önskar ta dig fram och vilket sällskap du önskar resa tillsammans med,
kan vi erbjuda ett passande paket. Till de flesta av våra resmål reser du tillsammans med engelsktalande lokalguider och med en internationell grupp på fasta datum.

Kanske lockar friheten att köra själv och upptäcka egna smultronställen utifrån ett färdigt grundpaket med hotell och bilhyra? Att resa på en privat tur med guide och transfers är också ett alternativ med stor flexibilitet. Oavsett vilka önskemål du har erbjuder vi en passande resa.

Rundresor med lokalguide
I många Afrikanska länder är det vanligt
att resa i internationella grupper med lokalguide. Vi åker inte i stora ”overland
trucks” över hela kontinenten, utan i
små grupper och fokuserar på ett eller
ett par länder och dess största sevärdheter. Beroende på var du reser kommer
er engelsktalande lokalguide att finnas
med från början till slut, eller möta upp
er på morgonen för dagens utflyktsmål.
Att resa med lokalguide ger chans till en
unik inblick i ett lands vardagsliv och
kunskap om alltifrån kultur, historia och
natur. Önskar ni resa med svensktalande guide, kontakta oss.

Båt- och tågresor
Med Atlanten västerut och Indiska
Oceanen österut är Afrikas marina
liv extremt varierat. Vid Godahoppsudden möts de två havens strömmar
och formar en vägg tjock som en trädgårds-häck. I Indiska Oceanen är vattnet
varmt och behagligt och här finns flera paradisöar att kryssa runt, såsom
Seychellerna, Madagaskar och La Réunion. Utöver strandlivet finns vackra
och frodiga nationalparker. Även historien på många av öarna är spännande,
då de tidigare ofta fungerat som viktiga handelscentrum och därför har ett
mycket blandat kulturarv.

Köra-själv-paket
Att i egen hyrbil ta sig fram över de
Afrikanska vidderna ger en enorm
frihetskänsla och upptäckarglädje. Våra
köra-själv-paket inkluderar boende
och hyrbil samt tips på noga utvalda
platser som vi varmt rekommenderar för ett stopp längs med vägen. Vi
bokar bil med välkända uthyrare och
täckande försäkringar. Du väljer själv
när det passar att resa och väljer sedan
en av våra resrutter, med bekväma och
noggrant utvalda hotell i två olika kategorier. I Sydafrika är vägarna mycket
bra och i flera andra Afrikanska länder
går det också bra att köra själv.

Temaresor
För dig som vill uppleva något mer
eller se landet genom din favorithobby finns oändligt många möjligheter;
vandring, fågelskådning, cykling eller
något annat. Att uppleva Botswana och
Sydafrika genom fotolinsen ger nya fotokunskaper och välbevarade minnen.
Att kombinera safari med yoga blandar
lugn med spänning! Kanske upplever
du helst djurliv från hästryggen? Vi på
Thabela Africa ser till att drömmarna
blir genomförbara. Är ni en grupp som
tillsammans har ett specialintresse har
vi inspiration och kunskap för att ge er
ett eget förslag på upplägg.

Konferens
Var sig det är i bushen, Kapstaden eller
på en paradisö erbjuder vi ert företag
en förstklassig konferens till förmånligt pris. Flyg till Sydafrika över natten
och tidsskillnaden är bara en timme. I
Kapstaden finns utmärkta konferenshotell och spännande utbud av aktiviteter
och utflykter. En populär kombination
är några dagar safari och några dagar i
Kapstaden. Seychellernas paradisstränder är ett annat alternativ. Thabela Africas svensktalande personal hjälper till på
plats och vi har flera svensktalande guider. Vi har tillgång till lokala priser och
kan därför erbjuda er ett förmånligt pris.

Skräddarsydda resor
Att resa ihop som par, i familj eller
kanske tillsammans med hela släkten
är en upplevelse ni för alltid kommer
att minnas. Många lodger och hotell
har familjerum och är ni en storfamilj
går det ibland att hyra hela stället. Hör
av er till oss med hur många ni är och
i vilka åldrar så återkommer vi med ett
passande alternativ, antingen för att
köra själva eller för en resa med egen
transport och privat guidning. Oavsett
vilka önskemål ni har kan vi erbjuda
er en passande resa och komma med
inspiration hur ni kan uppleva Afrika
tillsammans på bästa sätt.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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Sydafrika

rundresa

ENGELSK GUIDE

Stora Sydafrikaresan
Sydafrika, ett land av mångfald som kommer att överraska dig. Landet som ligger vid spetsen av Afrika, erbjuder
många upplevelser i en resa. Från liv och rörelse i de stora
städerna, till rofyllt lugn i pittoreska småstäder. Fantastiskt varierande landskap och stort utbud av vilda djur.
Dag 1: Johannesburg
Johannesburg är Sydafrikas norra
metropol och största stad. Med hem
för över tre miljoner människor och i
folkmun kallad Jozi eller Joburg.

Dag 2: Johannesburg, Mpumalanga
Vi kör längs med den spektakulära Panoramarutten och kommer till Mpumalangaprovinsen, där vi stannar vid kända
utsiktsplatser som Gods Window.

Dag 3 och 4: Kruger nationalpark
Kruger är en av världens största nationalparker, med hem till över 150 olika
däggdjur. Vi spanar efter “the big five”
(noshörning, buffel, lejon, leopard och
elefant). Vi färdas i öppna safarifordon
med professionella rangers och vi garanteras att se många djur på riktigt
nära håll. Vi bor i Hazyview, strax utanför Krugerparken.
Dag 5: Swaziland
Swaziland, är det minsta kungariket i
regionen och en av Afrikas äldsta monarkier. Vi besöker Ngwenya glasfabrik, där vi ser på när de duktiga glasblåsarna skapar en rad förtrollande
afrikanska djur av återvunnet glas.
Dag 6: Swaziland, Zululand
Vi kör söderut genom Swazilands
varierande landskap tillbaka till
Sydafrika. I reservatet HluhluweUmfolozi möter vi en enorm mångfald
av djur och växter och området är känt
för sitt arbete med bevarande av den
utrotningshotade vita noshörningen.

6

SVENSK GUIDE

Avresa:
Varje månad från
Johannesburg.

Liknande resa med svensk guide.
Avresa:
November och januari.

Antal dagar:
16 dagar utan flyg.

Antal dagar:
22 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Botswana sid 12, 14, 33
Zambia sid 18
Zimbabwe sid 18
Moçambique sid 19

”Det bästa Sydafrika har att erbjuda”
Dag 7: Zululand, Durban
I en traditionell Zuluby får vi uppleva
den lokala zulukulturen. Vi dansar och
njuter av en läcker traditionell lunch. Resan fortsätter till subtropiska kuststaden
Durban, med möjlighet till bad.
Dag 8: Durban, Port Elizabeth
Port Elizabeth har ett underbart klimat
och erbjuder mycket att göra för den
vattensportintresserade.
Dag 9 och 10: Port Elizabeth, Knysna
Vi följer vackra och frodiga Garden
Route, vars kända sträcka går längs InNAMIBIA

diska Oceanen. Vi färdas genom landskap av bergspass och tropisk regnskog. Vi gör ett stopp vid Tsitsikamma
Nationalpark. I Knysna tar vi oss med
båt ut på Knysna-lagunen till Featherbed
Nature Reserve, ett privatägt naturreservat.
Dag 11: Knysna, Oudtshoorn
Resan fortsätter till Oudtshoorn, som
kallas för strutsarnas huvudstad och är
ett centrum för världens strutsindustri.
Vi besöker de spektakulära kalkstensgrottorna Cango Caves, som är en av
världens underverk.
Johannesburg

BOTSWANA

Kruger
Nationalpark

SWAZILAND

MOZAMBIQUE

Hluhluwe

SYDAFRIKA

LESOTHO

Durban

Dag 12: Oudtshoorn, Stellenbosch
Genom ökenlandskapet kallat Little
Karoo, kör vi vidare förbi strutsfarmar, vinodlingar och fruktodlingar
för att komma till Stellenbosch, Sydafrikas näst äldsta stad. Här låter vi
smaklökarna kittlas av vinprovningar
med viner i världsklass, på vackra vingårdar omgivna av spektakulära berg,
dalar och druvfält.
Dag 13,14 och 15: Kapstaden
Kapstaden är den äldsta staden i Sydafrika, vilande vid foten av nationalparken och landmärket Taffelberget.
Utsikten på toppen ger en fantastisk
panoramavy. I Kapprovinsen möts två
världshav och Kapstaden har något för
alla. Kulturmärkta platser och historiska
museum, barer och kulinariska restauranger, färgstarka marknader med vackert trä och hantverk. Fler utflykter ingår.

ATLANTEN

Robben Island

Kapstaden
Taffelberget
Godahoppsudden

INDISKA OCEANEN

Calitzdorp/
Oudtshoorn
Storms
Knysna River
Port Elizabeth

Stellenbosch
Plettenberg Bay

Dag 16: Avresa från Kapstaden
Vi lämnar Sydafrika med fina minnen
i bagaget och en längtan om att återvända.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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Kapstaden och Garden Route
Antal dagar: 6 nätter med resa från Kapstaden
till Port Elizabeth.
Höjdpunkter: Taffelberget, Godahoppsudden,
Stellenbosch, Garden Route.
Kombinera med: Kruger nationalpark, Botswana,
Zimbabwe, Moçambique.

Kruger Nationalpark

Antal dagar: 3 nätter med start och avslut
i Johannesburg
Höjdpunkter:
Heldagssafari i Kruger nationalpark.
Kombinera med: Kapstaden, Moçambique,
Namibia
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Vid foten av världsarvslistade Taffelberget breder sig
Sydafrikas tredje största stad ut, Kapstaden, i folkmun kal�lad ”the mother city”. Vi bor vackert vid Atlantkusten, som
bjuder på fina promenadstråk och solnedgångar. På turen
till Godahoppsudden naturreservat stöter vi på välbevarad flora och fauna. Här ser det ut exakt så som det gjorde
år 1488, då Bartholomeu Dias kom seglandes runt udden.
Här möts även två världshav. Vid Boulders Beach samsas
den utrotningshotade afrikanska pingvinen tillsammans
med badande turister. Under resans gång upplever vi viner
i världsklass, framför allt i Stellenbosch, ett av Sydafrikas
mest kända vindistrikt och äldsta städer. I ökenlandskapet och strutsfarmarnas huvudstad Outdshoorn, lär vi känna de fascinerande djuren och dess fjäderindustri som hade
sin storhetstid under slutet av 1800-talet. Resan når den gyllene kuststräckan Garden Route, som är en fantastisk och
subtropisk naturlandskapsväg längs med Indiska oceanen. På Garden Route besöker vi en grotta med droppstensformationer, vi åker på en flodkryssning i Plettenberg Bay.
Vi befinner oss mellan hav, laguner, sjöar och vackra bergslandskap fyllda med naturreservat. Vi kliver in i världens
största fågelreservat och kommer i närkontakt med elefant.
I Tsitsikamma nationalpark har vi slående utsikt från en
hängbro och här finns Sydafrikas äldsta naturstigar.

Följ med på ett safariäventyr i Sydafrika där det är som
bäst, i världsberömda Kruger Nationalpark. På denna spännande safariresa, som är fullpackad med naturupplevelser, kommer vi att spana efter ”the big five”
(noshörning, buffel, lejon, leopard och elefant). Parken
är lika stor som hela Schweiz och vi finner en otrolig
mångfald av djur, inte mindre än 160 olika däggdjursarter! Nationalparken är belägen i Sydafrikas nordöstra del och gränsar till Moçambique och är en av
jordens största som andas en spännande historia.
Krugerparken rankas som en av de bästa safariparkerna i Afrika och lämnar ingen oberörd. Vi bor på ett hotell
längs med floden Sabie som är ett stenkast från Paul
Kruger Gate som ligger i parkens södra delar. Förutom
”the big five” så finns en hel del fåglar och intressant
flora att spana efter. Safarin i Kruger nationalpark upplevs som bäst i öppna safarifordon då vi kommer mycket
nära de vilda djuren. Vi kliver upp i gryningen och möter
vackra soluppgångar och under tidiga mornar hoppas vi
på att få se de mest skygga djuren som leopard eller den
sällsynta vildhunden. Under resan är vi i sällskap av en
kvalificerad och erfaren nationalparksguide, en så kallad
ranger, som har stor kännedom om djur och natur. Glöm
inte kameran och kikaren!

temaresor
Golfresor i Sydafrika
– en golfares dröm
Sydafrika är en fantastisk destination som välkomnar golfare på alla nivåer. Landet ger med sitt perfekta klimat
många anledningar till att tillbringa flera dagar på golfbanan och njuta under den afrikanska solen. Utöver själva
golfbanorna är det dess fantastiska natur och dess gastronomi i världsklass som uppfyller många golfares dröm. I
Sydafrika hittar vi en av de mest kända banorna, golfparadiset Gary Player Country Club vid Sun City, som de flesta känner igen från Nedbank Golf Challenge, vars tävling
ger det högsta förstapriset i världen. Givetvis finns det flera exklusiva banor att spela på. Vi rekommenderar att värma upp i Sydafrikas egna och pulserande Mother City,
Kapstaden. Här finns utmärkta golfbanor och golfhotell
med närhet till fantastisk natur, två världshav, storstad och
shopping. Vi fortsätter sedan längs med frodiga landskap
på Garden Route och når världskända banor vid Fancourt.
Varför inte kombinera golf med viltsafari och spaning efter
”the big five”? Sydafrika har mycket att erbjuda. Testa en
18-hålsbana, designad av en golflegend eller utmana sällskapet att prova världens högsta Par 3, det extrema 19:e
hålet vars utslag endast går att nå med helikopter.

sydafrika

sydafrika

rundresor

Ridsafari i Sydafrika
– Upplev vildmarken från hästryggen
Det som gör ridningen här unik är att hästarna lever i
vildmarken och betar bland de vilda djuren. På så sätt är
djuren vana vid hästarnas närvaro vilket ger oss möjlighet till nära möten med vilda djur. Vår lodge ligger i ett
privat safarireservat, innässlat i Waterbergregionen i
norra Sydafrika, ett Unesco biosfärområde med distinkt
sydafrikansk skönhet. Reservatet är malariafritt och
består av 12 olika ekologiska zoner från öppna gräs�slätter till tjocka bergsbush till savann. Den varierande topografin gör att det finns en stor variation av djur.
Bland annat giraff, vit noshörning, flera olika sorters
antiloper och bockar, buffel, zebra, vårtsvin, babian och
leopard. Det finns över 300 arter av inhemska fåglar
samt flyttfåglar. På den familjevänliga lodgen finns närmare 90 hästar inklusive några små ponnys för barn.
Varje tur leds av två kompetenta guider, för att anpassa sig både till nybörjare såväl som mer erfarna ryttare. Det bör noteras att det finns en viktgräns för att kunna rida häst på 120 kg. Den som hellre vill kan istället
uppleva safarin ur ett öppet fordon eller göra en vandringssafari. Det går också bra att kombinera dessa.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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köra-själv-paket

sydafrika

sydafrika

köra-själv-paket

Upptäck Kapstaden

Kapstaden med valskådning

På denna Köra-själv-resa får ni njuta av det underbara stadsliv som Kapstaden erbjuder. Staden som också kallas “Mother
City”, är den äldsta staden i Sydafrika och har ett kulturarv
som sträcker sig över mer än 300 år. Kör längs vackra kustvägar, stanna vid fiskebyn Hout Bay och Godahoppsudden.
Besöka Boulders Beach, känd för sina pingvinkolonier och
besök en kåkstad tillsammans med en kunnig guide.

Vid Afrikas södra spets möts två världshav som varje år
välkomnar sydkaparen under valsäsong. Kapprovinsen
erbjuder en av de bästa valsafaris i världen. I haven samsas
även pingviner, knölvalar, pälssälar och delfiner. Efter några nätter i kulturrika Kapstaden avslutas resan i kuststaden
Hermanus, där vi möter frisk havsluft och kommer i närkontakt med dessa spektakulära och enorma varelser.

RESFAKTA
Avresa:
Start i Johannesburg
Antal dagar:
15 dagar utan flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Botswana sid 12,14, 33
Moçambique sid 19
Seychellerna sid 30,31
Rovos Rail sid 35

Det bästa av Sydafrika
Den här köra-själv-resan bjuder på de bästa upplevelserna som Sydafrika har att erbjuda. Njut av storstadslivet och de många kulturella platser som finns i Johannesburg och
Kapstaden. Kruger nationalpark bjuder er på en safariupplevelse i världsklass. Fantastiska
vyer från vackra platser och besök vid någon av de många vingårdar som finns i området.
Dag 1: Johannesburg
Välkomna till Sydafrikas norra metropol
och hem för över tre miljoner människor.
I folkmun kallad Jozi eller Joburg.

10

Sydafrika

Durban och Hluhluwe Nationalpark

Kör genom storstäder såsom Johannesburg och Kapstaden
men även söta småstäder och pittoreska byar. Upplev fantastisk utsikt från legendariska platser och vildmarksupplevelser som rankas som de bästa i Afrika. Vi bekantar oss
med traditionell Swazikultur och ser vilda djur på nära håll.
Det blir även tid för sköna bad vid fantastiska stränder och
valfria aktiviteter såsom valskådning, djuphavsfiske, fallskärmshoppning, surfing, kajakpaddling eller ridning.

Durban är en kuststad i provinsen KwaZulu-Natal. Det som
kännetecknar staden mest är det inhemska afrikanska kulturarvet. Vi åker på safari i Hluhluwe Nationalpark, där
många historiska zulukungar jagat. Området blev känt för sitt
arbete med bevarandet av vita noshörningar. Vi lämnar sedan
det moderna samhället bakom oss och njuter av afrikanska
rytmer. I St Lucia kan vi dyka bland vackra korallrev eller spana efter krokodil och fåglar i Lake St Lucia.

Dag 2 och 3: Mpumalanga
Längs med vackra vägar i Mpumalangaprovinsen görs ett första stopp i
Pilgrims Rest, vars samhälle och historiska by är en turistattraktion i sig.
Dag 4 och 5: Kruger Nationalpark
Kruger Nationalpark är en av världens
största och djurrikaste platser. Parken
erbjuder en safari som anses vara en av
de bästa i hela Afrika.
Dag 6: Nelspruit / Kapstaden
Kör till Nelspruit flygplats. Avlämning
av hyrbil. Flyg till Kapstaden, där ny bil
hämtas för vidare färd.

Dag 7 och 8: Kapstaden
Njut av några dagar i lugn och ro,
utforska de många aktiviteter som
erbjuds i och runt vackra Kapstaden.
Besök Godahoppsfästningen och kör
runt Kaphalvön.
Dag 9 och 10: Vindistriktet
Res till vindistriktet och njut av de
många vingårdar som finns i området.
Alternativen är oändliga, från provsmakning av de lokala mousserande vinerna
till en provsmakning med choklad eller
biltong (soltorkat kött) är ett måste!
Dag 11: Oudtshoorn
Den lilla staden Oudtshoorn är mest
känd för sina strutsar och Cango Caves.
Rutten hit är naturskön och det finns
många möjligheter att stanna längs
vägen i små pittoreska byar.

Dag 12 och 13: Plettenberg Bay
Plettenberg Bays bästa attraktioner är
inte bara fantastiska stränder, området erbjuder en rad aktiviteter, från
valskådning och djuphavsfiske till fallskärmshoppning, vandring och skogsäventyr, surfing, kajakpaddling samt ridning. Här finns även många marknader,
lokala butiker och djurskyddsområden.
Dag 14: Port Elizabeth
Kör längs väg N2 för att nå Port
Elizabeth. Besök St Francis Bay och
Jeffreys Bay, kända för sina vattensporter, fiske och surftävlingar.
Dag 15: Avresa
Efter frukost är det dags att checka ut
och vi rör oss mot Port Elisabeth flygplats för hemresa eller vidare till nästa
destination.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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botswana

rundresa

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje månad från Maun.
Antal dagar:
10 dagar utan flyg.

Botswana safari

Liknande resa med svensk guide.
Avresa: Oktober från Stockholm
och Köpenhamn.

Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Kapstaden sid 10
Namibia sid 16
Seychellerna sid 30,31
Rovos Rail sid 35

”Ett äventyr utöver
det vanliga!”

”Ett äventyr utöver det vanliga!”
ner som bildar perfekta livsmiljöer för
bland annat gepard, vildhund och honungsgrävling. Djuren är som mest aktiva under tidig morgon och sen kväll,
så chansen för att få se något utöver det
vanliga är stor under våra två dagar på
plats. Glöm inte ficklampan.

Dag 1: Maun, Botswana
Vi möts i Maun, porten till Okavangodeltat, innan vi fortsätter vidare in i
bushen och till vårt första camp, vid
floden Gomoti. Vi färdas genom våtmarker och laguner och har i tur har vi
redan stött på flodhäst, elefant eller en
buffelhjord på vägen. Vår första kväll i
Afrikas vildmark tillbringar vi runt lägerelden, njuter av lugnet och lyssnar
efter hyenornas skratt och flodhästarnas grymtande.

Dag 8: Kasane
Det är dags för nästa stora vattenmassa.
Efter en hisnande och oförglömlig flygresa över den afrikanska slätten så kommer
vi fram till Kasane. Vi tar oss sedan vidare
till Victoriafallen, som ligger inklämt mellan Zimbabwe och Zambia. Victoriafallen
är ett av världens största vattenfall, listat
på Unescos världsarvslista och för många
en drömdestination.

Za
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ZAMBIA
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Dag 6 och 7: Moremi
I Moremireservatet upplever vi suverän safari. Här finns en stor variation av
öppna marker, skogssnår och små lagu-

Dag 9: Victoriafallen
Victoriafallen räknas som ett av världens
sju naturunderverk och att rakt framifrån
se vattnet forsa ner över 100 meter är en
upplevelse. I dånet från denna naturkraft
kan vi se färgstarka regnbågar avteckna
sig mot fallet och i forsdimman frodas
regnskogen. Njut av omgivningarna i

ANGOLA

Cu

Dag 4 och 5: Gcadikwe Island
Vi befinner oss på en ö och kryssar fram
mellan flodhästar och krokodiler. Mitt
i Afrikas vildmark utforskar vi deltat
med en vacker solnedgångs-kryssning,
som är en oförglömlig upplevelse. Det
finns gott om tid för avkoppling och
egna aktiviteter.

ong
ba
n
de
fl o

gelliv och i traditionella kanoter tar vi
oss fram och spanar. På eftermiddagen
når vi Hyena Pan Camp, i närheten av
Moremi reservatet, vars tältläger är
helt fritt från stängsel.

Dag 10: Avresa från Victoriafallen
Tillsammans summerar vi vår resa och
upplevelser som lämnar många fina
minnen i bagaget. Det är dags att bege
oss tillbaka till flygplatsen.

den lilla staden, följ Zambezifloden, ta
en tur till kolonialhotellet Victoria Falls
Hotel för en afternoon tea eller besök
stadens hantverksmarknad för lite shopping av hantverk innan hemresan.

Cu
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TILLÄGGSRESOR

Antal dagar:
11 dagar med flyg.

Att campa i Botswanas vildmark är verkligen ett äventyr utöver det vanliga. På denna
resa färdas vi längs med Okavangodeltat, världens största inlandsdelta, från Maun i
Botswana hela vägen till Zimbabwe och Victoriafallen. Vi har det bästa utgångsläget
för spännande safari på riktigt nära håll. När mörkret har lagt sig ser vi den stjärnklara
himmelen stråla och från tältet kan vi höra de nattaktiva djuren tassa förbi.

Dag 2 och 3: Khwai
Till fots utforskar vi natur och djurliv i
Okavangodeltat. Har vi tur så kommer
vi att se giraffer, zebror och gnuer. Under torrperioder lockas många djur till
deltats vatten. Khwaifloden är rik på få-

SVENSK GUIDE

Karibasjön

Victoriafallen

Kasane

ZIMBABWE
Gcadikwe Island
Okavangodeltat

NAMIBIA

Kwai
Moremi Game Reserve

Maun

BOTSWANA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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rundresa
malawi

botswana

rundresa

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Dagligen från Maun.
Antal dagar:
7 dagar utan flyg.

TILLÄGGSRESOR

Liknande resa med svensk guide.
Avresa:
November från Stockholm.
Antal dagar:
11 dagar med flyg.

ENGELSK GUIDE

Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Kapstaden sid 10
Namibia sid 16
Seychellerna sid 30, 31
Rovos Rail sid 35

SVENSK GUIDE

Avresa:
Utvalda månader från Lilongwe
eller på förfrågan.

Liknande resa med svensk guide.
Avresa:
November från Stockholm.

Antal dagar:
8 dagar utan flyg.

Antal dagar: 13 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Kapstaden sid 10
South Luangwa sid 18
Etiopien sid 20
Seychellerna sid 30, 31

Botswana Logdesafari

Malawi

Safari i Botswana är ett oförglömligt äventyr i vildaste Afrika. Här rör sig djuren fritt i
enorma områden av skyddad natur. Under resan bor vi på exklusiva lodger inne i parkerna och åker ut på safariturer för att spana efter hjordar av elefanter, bufflar och lejon. Mellan lodgerna flyger vi över vildmarken, att se Okavangodeltat från ovan är oförglömligt.

Med badkarsvarmt, klarblått vatten fullt av akvariefiskar och en livlig landsbygd med
leende människor välkomnar vi dig till en gömd pärla. I Malawisjön ligger vackra paradisöar för underbar snorkling. Det rika djurlivet i Liwonde nationalpark upptäcks med
bil, båt och till fots.
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Dag 7: Avresa Maun
Idag blir det vår sista safaritur innan vi
återvänder till lodgen för frukost och ZAMBIA
utcheckning. Därefter reser vi vidare till
nya äventyr eller hem till Skandinavien.
fl o

fl o

också vackra baobabträd och stenmålningar av san-folket.

Cu
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Dag 3 och 4: Okavangodeltat
Efter en flygtur över världens största
inlandsdelta, där vi från ovan fascineras av en enorm labyrint av kanaler,
landar vi på en ö för att njuta av absolut stillhet. Aktiviteterna kretsar kring
vattnet, vi åker ut på en lugn färd i
traditionella kanoter och gör en safaritur till fots.

Dag 5 och 6: Safari i Savute
Djupt inne i Chobe Nationalpark ligger Savute, känt för mycket rovdjur
och stora elefanter. Här har flera kända
naturfilmer spelats in och vi tillbringar mycket tid i safarifordonen ANGOLA
spanandes efter lejon, leoparder, vackra fågC u Här finns
lar och en mängd elefanter.
Cu

Dag 1 och 2: Moremi Viltreservat
På gränsen mellan Chobe nationalpark och Okavangodeltats våtmarker
ligger Camp Moremi, perfekt till för att
se mycket djur. Vi kryssar fram i öppna
jeepar med fantastiska guider och får
ett första möte med Botswanas många
fyrbenta invånare. Vi bor i lyxiga safaritält och njuter av god mat och genuin service.
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SVENSK GUIDE

Victoriafallen

Kasane
Savute
Okavangodeltat
Moremi Game Reserve

NAMIBIA

Maun

BOTSWANA

Dag 1 & 2 Malawisjön
Vi landar i Malawis huvudstad Lilongwe,
möter vår guide och grupp och kör mot
kusten. Landets långsmala strandremsa slingrar sig och omsluter halva
Malawisjön, Afrikas tredje största sjö
Karibasjön
och en av Malawis nationalparker. Båtfärd till en av sjöns vackra öar där vi
njuter av sol, bad och färgsprakande
undervattenliv.
Dag 3 och 4:
Safari i Liwonde nationalpark
ZAMBIA
ZIMBABWE
Vi flyter fram längs floden Shire, i
solnedgången lurar krokodiler och
gäspande flodhästar. Under dagtid
åker vi på safariturer i öppna bilar
Lusaka har drabbats
och till fots. Malawi
hårt av tjuvjakt men nu frodas åter
djurlivet och vi spanar efter elefan-

ter, giraffer och andra djur. Lejon och
noshörningar håller på att återintroduceras. Under dagen finns möjlighet att besöka en lokal skola som vår
lodge stödjer.

sjöns kust. Malawis vackra tyger och
trähantverk inhandlas med fördel här.
Avresa från Lilongwe eller fortsatt resa
till exempel med safari i Zambia.

South Luangwa

Dag 5 och
6: Mumbo Island
nationalpark
På paradisön Mumbo Island råder totalt
lugn och avkoppling. På denna vackra,
atropiska, öde
w ö mitt i Malawisjön bor vi
g
på en uekolodge.
Våra hyddor känns rikan en
d
L
tigt lyxiga,
flo trots avsaknad av elektricitet
och internet. Bada i det varma kristallklara vattnet, ta en snorkeltur, paddla
kajak runt ön och njut i solstolen.
MOZAMBIQUE

Dag 7 och 8:
Cape Maclear och avresa
Vår sista natt tillbringar vi på fastlandet i en liten by precis vid Malawi-

MALAWI
Malawisjön



Lilongwe

Mumbo
Island

Cape Maclear

Liwonde
nationalpark

Zombaplatån

ZIMBABWE
För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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namibia

rundresa

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje månad från Windhoek.
Antal dagar:
11 dagar utan flyg.

SVENSK GUIDE
Liknande resa med svensk guide.
Avresa: Oktober från Stockholm,
Göteborg och Köpenhamn.
Antal dagar: 13 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR

Denna
resa kan
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
också
göras
Kapstaden
sid 10 med våra
Botswana sid 12, 14, 33
Zimbabwe sid 18
Köra-Själv-Paket.
Moçambique sid 19

Namibia

” Landet som berör alla dina sinnen”

Denna fantastiska och unika rundresa kommer att ta oss från Namiböknen i söder till
Etosha nationalpark i norr. Vi besöker de höga röda sanddynerna i Sossusvlei och kritvita
stränder i Swakopmund. Namibia är fullt av färger och landets skönhet kommer garanterat
beröra alla dina sinnen. Under resan får vi en unik inblick i den mångfald av djur och
människor som har samsats här under årtusenden.
Dag 1: Windhoek
Välkomna till Windhoek. Denna gröna
oas finner vi mitt i Namibias ökenlandskap. Det är en liten storstad vilket gör
den mycket promenadvänlig och enkel
att utforska på egen hand.
Dag 2: Namiböknen
Idag kan äventyret börja. Vi åker söder ut genom Namibias glesbefolkade
landskap, via Solitaire till vår bekväma
lodge som gränsar till det natursköna
Namiblandskapet.
Dag 3: Sossusvlei
Vi stiger upp innan soluppgången
för en utflykt till Sossusvlei sanddyner. Vi ser solens strålar studsa
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mot den ockrafärgade sanden som
sträcker sig så långt ögat når, det är
ett sällsamt dekorativt färgspel. Här
kan vi bestiga en av sanddynerna
och blicka ut över det majestätiska
landskapet. Vi beskådar också Sesriem Canyon, vars enorma ravin har
formats av Tsauchabfloden under flera miljoner år.
Dag 4 och 5: Swakopmund
Vi har kommit till kuststaden Swakopmund, som är Namibias tredje största stad med tydliga rötter från den
tyska kolonialtiden. Hela staden är
en turistattraktion med en tysk arkitektur, en palmträdskantad strand,
spännande historia och det råder

ingen brist på aktiviteter. Det finns
en härlig blandning av adrenalinturer i öknen, konstgallerier, akvarium,
museum och ett kristallgalleri.
Dag 6 och 7: Damaraland
Vi åker vidare mot Henties Bay och
Twyfelfontein, Namibias första Unesco
världsarv. Vi befinner oss mitt ute i
öknen fullt av tusenåriga hällristningar. Här finns noshörningar, sjölejon och giraffer avbildade. Vid Aba
Huab River kan vi med lite tur få syn

på den sällsynta ökenelefanten (säsongsberoende).
Dag 8: Etosha Nationalpark
I en Damaraby får vi möta Himbafolket.
De har blivit med sitt karakteristiska utseende, levnadssätt och klädsel en stark
symbol för urbefolkningen i Namibia.
Efter ett besök och ett kulturellt utbyte
åker vi vidare mot Etosha nationalpark
för spännande safariturer.
Dag 9 och 10: Etosha Nationalpark
I Etosha nationalpark finns det stora
chanser att se fyra av ”the big five” och
även landets nationaldjur oryx. Parken
har en enorm mångfald av djur och vi
utforskar olika vattenhål längs med Etoshas saltslätt i hopp om att få se så många
djur som möjligt söka sig dit, för att antingen dricka eller svalka sig i värmen.
Dag 11: Windhoek, Avresa
Vi reser åter till Windhoek. Förhoppningsvis hinner vi stanna till på en lokal hantverksmarknad i Otjiwarongo
och Okahandja innan resan avslutas.

ANGOLA

Etosha
nationalpark

Etosha östra gaten

Twyfelfontein

NAMIBIA
Brandenberg

Swakopmund
Walvis Bay

Windhoek

Namib Naukluft
nationalpark
Sossusvlei

SYDAFRIKA

SYDATLANTEN

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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tilläggsresor

South Luangwa nationalpark i Zambia

Moçambique

I nordöstra Zambia, vid gränsen till Malawi, ligger
nationalparken South Luangwa. Landskapen, variationen och tätheten av djur gör South Luangwa nationalpark till en av de bästa parkerna i hela Afrika. Impalor,
vattenbockar, giraffer och bufflar vandrar på vidöppna
slätter medan leoparder jagar i de täta skogarna, hjordar av elefanter vadar genom kärr och flodhästar äter sig
mätta på föda längs Luangwafloden. Fågellivet är enormt
rikt med fler än 400 arter. I oktober och november häckar tusentals karminbiätare längs flodbankerna och bjuder på ett rött fyrverkeri när de flyger in och ut ur sina
bon. Här kan du även möta crawshayzebran – som anses
vara den vackraste sortens zebra med tunna och väldefinierade ränder. Kafunta River Lodge är ett klassisk zambisk safarilodge. Du bor i en lyxig privat stuga med vardagsrum med utsikt över flodslätten. Luangwafloden är
en av de bästa platserna i parken att se djur. Lodgen är
rymligt med vardagsrum och matplats som har halmtak i en traditionell afrikansk stil. På lodgen finns en inbjudande lägereld som lyser varje kväll när solen går ner
och här möts man för att dela de senaste safarihistorierna
eller lyssnar till ljudet av bushen. Kombinera gärna South
Luangwa med en resa till Malawi eller Victoriafallen.

Följ med till Moçambique för sol och badsemester utöver
det vanliga. Här finner vi ett oexploaterat land som lyckats bevara det traditionella och genuina. Moçambique ligger i Afrikas sydöstra del och har en lång kust mot Indiska
Oceanen som kantas av vita stränder med svajande palmer. I det koboltblåa vattnet kryllar det av färgglada fiskar. Vi landar i Vilanculos och tar oss vidare till paradisön
Bazaruto, vars gömda juvel består av fem öar. På dagarna
är Bazaruto ett paradis för vattensporter som vattenskidor,
wakeboard, segling och sportfiske. För den dykintresserade anses detta vara en av världens bästa platser med sitt
kristallklara vatten och perfekta sikt. Här har vi chans att
dyka med sköldpaddor och valar. I den marina nationalparken finns djur som sköldpaddor, hajar och den fridlysta dugongen. Djuret kännetecknas av sin rundade nos och
stora överläpp. Med hjälp av de starkt omformade frambenen hasar de sig fram på botten i grunda vatten och
betar sjögräs. Från Neptunes Nursery avgår snorklingsresor dagligen. Avsluta en perfekt dag med en gastronomisk
upplevelse med smaker från hela världen och njut av fantastisk havsutsikt eller åk ut med en traditionell afrikansk
segelbåt, i sällskap av en spektakulär solnedgång.

Zimbabwe – Victoriafallen och safari

Norra Moçambique

Zimbabwe är okänt men oemotståndligt vackert och med
fantastiska natur och djurupplevelser vid Zambezifloden.
Precis intill Botswana, finner vi mäktiga Victoriafallens
nationalpark där vi ser vattnet forsa ner över 100 meter.
Här ser vi fallen rakt framifrån, längs en 1,5 kilometer promenad mitt emot fallen. Här finns flera utsiktsplatser att stanna till vid och vissa tider på dagen ser vi
färgstarka regnbågar avteckna sig mot fallet. Orten bjuder på många aktiviteter. Ena dagen gör vi en solnedgångs-kryssning och andra dagen står valet fritt mellan
helikopterturer, kanottur på floden, noshörningsspårning
och mycket mer. I parken frodas regnskogen och i byn
händer det att elefanter och andra djur patrullerar gatorna. Strax söder om Victoriafallen ligger en av Zimbabwes
största nationalparker med fantastisk safari som ännu ej
upptäckts av de stora turistströmmarna. Hwange nationalpark är hem till över 100 olika arter av däggdjur. Under
vår safari här kommer vi i kontakt med de stora elefanthjordarna. Vi spanar även efter lejon, leopard, noshörning och giraff samt några av de cirka 400 olika fågelarterna. Ett paket på fyra nätter passar perfekt i kombination med resor till exempelvis Botswana eller Sydafrika.

Moçambique bjuder på riktiga paradisstränder. I norr
ligger öarna Ibo och Quilalea, öar med historier om
fjärran tider. Ibo är en av de äldsta och mest pittoreska
bosättningarna i Afrika och är nominerad för Unescos
världsarvsstatus med anledning av sin historia och sitt
kulturarv. Här syns tydligt hur platsen tidigare varit
ett viktigt handelscentrum. Ibo Island Lodge är byggt i
samråd med lokalsamhället och har prisats för sitt ekologiska hållbarhetstänk som gynnar stor del av Ibos
befolkning. Här har vi tillgång till privat strand. Från
Ibo Island åker vi helikopter till Quilalea, en privat ö
med endast ett fåtal villor. Likt ett perfekt vykort, kan
du fånga solnedgången med vind i seglen ombord på en
traditionell moçambikisk dhow-båt. Snorkla vid korallrevet, paddla havskajak, bada, fiska, få massagebehandling och bara slappna av. Under juli-november kan vi
ha tur att få se knölvalar och under november till april
de häckande sköldpaddorna. Delfiner ses året om. Här
finns möjlighet till kajakpaddling genom omfattande
mangrove, vid den närliggande ön Sencar, segling på
en dhow samt djuphavsfiske. Vi njuter av lokala smaker
med fantastisk havsutsikt.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje månad från Addis Abeba.
Antal dagar:
9 dagar utan flyg.

rundresa

TILLÄGGSRESOR

ENGELSK GUIDE

Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Malawi sid 15
Zimbabwe och Victoriafallen sid 18
Zanzibar sid 26
Seychellerna sid 30, 31

Avresa:
En gång i veckan.
Antal dagar:
8 dagar utan flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Malawi sid 15
Ibo och Quilalea sid 19
Zanzibar sid 26
Seychellerna sid 30, 31

Etiopien

Kenya med Masai Mara

Etiopien kallas mänsklighetens vagga, här möter vi en av världens äldsta kulturer och
ett land som var bland de första att kristnas. Vid klippkyrkorna i Lalibela förundras vi
över hur dessa kyrkor huggits ut ur granitberget. Naturen är mycket varierad, vi utforskar Blå Nilens källa och det vackra höglandskapet med dess endemiska djurarter.

Kenya är en populär safaridestination i östra Afrika. Du får chans att följa vilda djur
och möta massajkultur medan du väl tas om hand på några noga utvalda lodger. Vi besöker Nakurusjön som är känd för sina rosa flamingos, samt Masai Mara som är en av
Afrikas mest storslagna parker som huserar bland annat ”the big five”.

Dag 1 och 2:
Addis Abeba och Tanasjön
Ankomst på morgonen till Addis Abeba, en myllrande storstad där vi besöker Lucy på nationalmuseet samt
en enorm utomhusmarknad. Följande
morgon flyger vi till Etiopiens största
sjö, Lake Tana. Vi gör en båttur till en
av de många öarna med gamla kloster,
samt besöker ett vattenfall.

Dag 1: Ankomst Nairobi
Ankomst till Nairobi.

Dag 3, 4 och 5:
Gondar och Simienbergen
Vi reser längs det etiopiska landskapet
till Gondar, Etiopiens huvudstad under
medeltiden. Här byggde varje kung
sitt eget palats, alla på samma område.
Inte långt ifrån ligger en nationalpark
med storslagen natur i form av höga
och gröna berg. Vi gör en vandring
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rundresa

kenya

etiopien

“plats för en bildtext, ett citat eller
programförklaring”

och spanar efter endemiska babianer
och vackra fåglar.
Dag 6 och 7: Lalibela
Den plats i Etiopien som inte får missas är Lalibela, ett av resans många
världs-arv. Här finns ett flertal kyrkor
och kloster från 1100-talet som är uthuggna rakt ner i granitberget. Vi besöker detta stora område, till en av kyrkorna tar vi oss ridandes åsna.
Dag 8 och 9:
Axum och avresa
Axum var en gång i tiden centrum för
ett stort handelscentrum med kontroll
över stora områden kring Röda havet.
Här finns betydelsefulla kyrkor varav
en sägs innehålla den heliga förbundsarken. Efter det reser vi tillbaka till Ad-

dis Abeba för en traditionell
middag
SAUDIARABIEN
och avresa sen kväll.
R ÖDA
H AVE T

ERITREA

SUDAN

Simien
nationalpark

Axum

Gondar
Tanasjön
Bahir Dar
Blå

N ile

JEMEN

DJIBOUTI
Lalibela

n

Addis Ababa

Dag 2 och 3: Samburu viltreservat
Vi åker norrut mot Samburu, där vi
passerar hisnande landskap kantade
av forsande bäckar, te- och kaffeplantager. Området var anfäktat av tjuvjakt
under 70- och 80-talen, men insatser
har sedan dess fått djur i goda antal att
återvända, bland annat olika sorters
antiloper, gaseller, zebror, nätgiraffer,
lejon, geparder, leoparder, elefanter,
bufflar, flodhästar och babianer.
Dag 4: Aberdares nationalpark
Vi lämnar Samburu och beger oss
längst med Mount Kenyas fot, som är
det näst högsta berget i Afrika. I Aberdare når vi Country Club där vi avnjuter

en lunchbuffé i dess vackra omgivning.
På kvällen bor vi på en unikt formad
lodge i Aberdares nationalpark.
Dag 5: Elementaita och Nakurusjön
Under morgonen ger vi oss västerut mot
Elementaitasjön. Landskapet är fantastisk, med ståtliga acaciaträd och djur
som betar på slätten. Här checkar vi in
på lodgen med utsikt över omgivningarna med flamingos och pelikaner.

Dag 8: Avresa från Nairobi
Vi lämnar Masai Mara och reser över
slätterna samtidigt som vi håller utkik
efter hjordar av giraff och gasell. På kvällen påbörjas vår hemresa från Nairobi.
SYDAN

ETIOPIEN

KENYA
UGANDA
Samburu

Dag 6 och 7: Masai Mara viltreservat
Masai Mara är ett av Afrikas största
naturreservat. Den är hem till över 95
däggdjursarter och över 570 fågelarter.
Här finns chans att se ”the big five”
(lejon, leopard, elefant, buffel och noshörning). Självklart också vanliga arter
som zebra, giraff, hyena och gasell.

Aberdare
Nationalpark
Elemantaitasjön

SOMALIA

Mount Kenya

Nairobi
Masai Mara

TANZANIA

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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rundresa

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje vecka från Arusha.
Antal dagar:
8 dagar utan flyg.

Tanzania är ett vackert land med riklig natur och en
enorm biologisk mångfald där stora delar av är skyddat
genom nationalparker och naturreservat. Vi spanar efter
lejon, giraffer, elefanter, bufflar och noshörning. Vi besöker
Unescos världsarv Ngorongorokratern, Lake Manyara
Nationalpark och Serengetis torra grässlätter.

Dag 1: Ankomst
Vi har kommit till Arusha, som är beläget vid foten av Tanzanias näst högst
berg, Mount Meru, bara några kilometer
från Afrikas högsta berg Kilimanjaro.
Dag 2: Arusha,
Lake Manyara nationalpark
Vi passerar Masai Steppe som är ett
halvtorrt gräsområde fullt med Akaciaträd och Miomboskog. Här är det fullt
av små pittoreska afrikanska byar vars
främsta försörjning består av att odla
majs, kaffe och banan. Vi fortsätter
nordväst upp mot en naturskön brant.
Högst upp på utkanten av Rift Valley,
med en fantastisk utsikt över hela
området och Lake Manyara, ligger vår
lodge med panorama utsikt och perfekt spanarläge på djuren i Lake
Manyara nationalpark. Nationalparken
är mest känt för sina trädklättrande
lejon och sina många elefanter.
Dag 3 och 4: Serengeti Nationalpark
Från vår lodge i Ngorongoro Conservation Area, har vi utsikt över de sto-
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Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Ibo och Quilalea sid 19
Moçambique sid 19
Zanzibar sid 26
Seychellerna sid 30, 31

– Världens djurrikaste område
ra slätterna i Serengeti nationalpark.
Parken är en av de mest kända safariparkerna i världen, främst för sin spektakulära årliga migration av gnuer.
De enorma hjordarna vandrar mellan
parkerna Serengeti och Masai Mara
i Kenya två gånger om året i jakt på
bättre betesmarker. På slätten spanar
vi efter giraffer, topiantiloper, impalor,
vårtsvin, lejon och hyenor.
Dag 5 och 6: Ngorongorokratern
Ngorongorokratern är världens största kollapsade vulkan, ett Unesco
världsarv som ofta benämns som det
åttonde underverket i världen. Här
lever stora hjordar av bufflar, gnuer,
zebror, elefanter, geparder, lejon samt
den sällsynta och utrotningshotade
svarta noshörningen. Vi besöka en
av de många Masaibyarna i området,
vars nomadfolk flyttar flera gånger
om året för att få bättre betesmarker
för sin boskap. Vi blir välkomnade in
i en by och får bekanta oss med deras
traditionella kultur, speciella röda

klädsel och stora färggranna smycken. Vi bor på en lodge med spektakulär utsikt på den kollapsade vulkanens sluttning.
Dag 7: Tarangire Nationalpark
Vi kör förbi Lake Manyara och Mto
wa Mbu-byn, vidare genom höglandet och Karatu distriktet. Vi passerar
slätter fulla av vete och kaffeplantager
innan vi når Tarangire Nationalpark.
Parken är hem till den största koncentrationen av elefanter i Afrika.
Victoriasjön

Förutom en enorm mängd fågelarter, finns även chans att få syn på den
skygga leoparden.
Dag 8: Avresa Arusha
En händelserik vecka med safari i
världsklass lider mot sitt slut. Vi åker
tillbaka mot Arusha, och passerar än en
gång igenom Masai Steppes pittoreska
byar och framme i Arusha avnjuter vi
en sista lunch tillsammans innan återresan till Skandinavien.

Serengeti
nationalpark

KENYA

Ngorongorokratern
Eyasisjön

TANZANIA

Arusha
Manyarasjön
Tarangire
nationalpark

floden

Tanzania safari med Serengeti

TILLÄGGSRESOR

Tarangire

“plats för en bildtext, ett citat eller
programförklaring”

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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ENGELSK GUIDE
Avresa: Varje vecka.
Antal dagar: 3 dagar med möjlighet att förlänga med flera dagar.
Mer information om resrutterna:
www.thabelaafrica.com

rundresa

uganda

rundresa

SVENSK GUIDE
Liknande resa med svensk guide.
Avresa: November från
Stockholm och Köpenhamn.
Antal dagar: 13 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Malawi sid 15
Ibo och Quilalea sid 19
Zanzibar sid 26
Seychellerna sid 30, 31

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje månad från Entebbe.
Antal dagar:
7 dagar utan flyg.

SVENSK GUIDE
Liknande resa med svensk guide.
Avresa:
Februari från Stockholm.
Antal dagar: 12 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Kapstaden sid 10
Malawi sid 15
Zanzibar sid 26
Seychellerna sid 30, 31

Tanzania – Flygsafari a la carte

Uganda safari

I södra Tanzania hittar vi några av de mest exklusiva
safariparkerna. Här är djuren många och besökarna få.
Vi flyger mellan de enorma nationalparkerna. Safarin är
exceptionell. Resrutten och reslängden är flexibel.

Vi står helt tysta och tittar på hur familjen pysslar med sina dagliga sysslor, för oss en
upplevelse helt utöver det vanliga och som gör stort intryck. Det finns bara cirka 800
bergsgorillor kvar, varav 400 i Bwindi nationalpark i Uganda. Uganda bjuder
oss även
SÖDRA SUDAN
på safariturer och schimpansspårning.

Selous Game Reserve
Selous Game Reserve är beläget i södra
Tanzania och är Afrikas största viltreservat och en av de bästa platserna för
safari. En dold pärla dit ännu inte så
många turister hittar. Floden och sjöarna i Selous är livsnerven till den park
som bebos av de mest fantastiska djur,
bland annat elefanter, vildhundar, bufflar, flodhästar, krokodiler och ståtliga lejon. Dessutom finns det i området
över 440 fågelarter.
Ruaha National Park
Ruaha National Park är Tanzanias största, men relativt okända, nationalpark.
Detta omfattande vildmarksområdet
täcker hela 20 226 km2, men trots det har
den bara en handfull besökare per år.
Ruaha har fått sitt namn från den stora

Ruahafloden som är livlinan för djurlivet
under parkens torrperioder. Flodbanken
utgör ett permanent jaktområde för
lejon, leoparder, geparder, schakaler och
hyenor. Den sällsynta och utrotningshotade afrikanska vildhunden ses ofta jaga
vattenbockar, impalas eller gaseller när
de beger sig ner till vattenbrynet för att
dricka. Här växer även gigantiska baobabträd och akaciaskog.
Katavi
Katavi är Tanzanias tredje största
nationalpark som på grund av sin svårtillgänglighet har få besökare. Katavi
är genuin vildmark som ger besökare en uppfattning om hur Afrikas vildmark såg ut för 100 år sedan. I parkens
norra delar sträcker sig vida våtmarksgrässlätter och i sydost ligger den palm-

kantade Tchadsjön. Allra mest djurliv
finns vid Katumasjön. Under regnperioden är dessa frodiga kärrsjöar ett paradis
för otaliga vattenfåglar och de har också
Tanzanias tätaste koncentration av flodhästar och krokodiler. Under torrperioden kommer Katavi verkligen till sin rätt.
Vid Katuma, som då utgör det enda vattenhålet på flera mil, samlas då så mycket vilt att det knappt går att tro sina ögon.
Mahale Mountains Nationalpark
Mahale Mountains Nationalpark är endast tillgänglig med båt eller flyg och är
en av de mest isolerade och vackraste
platserna på hela den afrikanska kontinenten med underbara sandstränder
omringade av djungeltäckta bergstoppar. Mahale är mest känd för att vara
boplats för några av de sista schimpanserna i Afrika men här finns även 50
olika däggdjursarter, många primater,
men också leoparder och antiloper. Det
varma klarblå vattnet i Lake Takanyika,
världens längsta och näst djupaste sjö,
innehåller över 250 ciklidarter som inte
återfinns någon annanstans i världen.

Dag 1 och 2:
Ankomst och Lake Mburo
Uganda kallas ofta de tusen sjöarnas
land och vårt första stopp är Lake
Mburo. Vi passerar ekvatorn och besöker senare ett kulturcentrum. Väl
framme vid nationalparken går vi en
guidad vandring i närheten av zebror,
antiloper och flodhästar.
Dag 3 och 4:
Gorillaspårning i Bwindi
Vi reser till platsen för hälften av
världens gorillor, som här skyddas
noggrant. Efter en vandring möter vi
dem med största sannolikhet, lyckan är total när vi ser dem göra sina
vardagliga sysslor så som äta, leka,
brottas, och uppfostra sina ungar. Ansträngningen är helt klart värd när vi

Vita
Nil
en

tanzania

“plats för en bildtext, ett citat eller
programförklaring”

väl står ansikte mot ansikte med en
gigantisk silverrygg.
Dag 5 och 6:
Safari och Kibales schimpanser
Vi passerar de stora savannslätterna
vid Queen Elizabeth nationalpark.
Här åker vi på jakt efter de speciella
trädklättrande lejonen, innan vi fortsätter till Kibale nationalpark. Här
ger vi oss ut på en spännande schimpansspårning i parken som har högst
koncentration av primater i Östafrika.
Vi besöker även en lokal by, där vi ser
skolan och lär oss om vad som växer
på de omkringliggande fälten.
Dag 7: Avresa
Vi reser tillbaka till Entebbe, avresa eller fortsatta äventyr på eftermiddagen.

DEMOKRATISKA
REPUBLIKEN
KONGO

UGANDA

Albertsjön

Lake
Albert

Kyogasjön
Rwenzoribergen
Kibaleskogen

Entebbe
Edwardsjön Lake

Edward

Drottning
Elizabeths
nationalpark
Bwindi

Kampala

Sese Islands
Lake Mburo

Victoriasjön
Lake Victoria

Virungabergen

Kigali

RWANDA

BURUNDI
TANZANIA
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För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com,
www.thabelatravel.com
Tanganyikasjön
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tilläggsresor

Mafia Island

Mauritius

Zanzibar

La Réunion

Den tropiska ön Zanzibar ligger i Indiska Oceanen strax
utanför Tanzanias kust. Här lockar kritvita sandstränderna, fantastiska korallrev, röda solnedgångar och härliga bad. Välj Zanzibar som tilläggsresa efter en händelserik och spännande safari i södra Afrika. Vi bor i bekväma lodger med närheten till spännande flora och fauna,
oftast med halvpension. Ön är ett perfekt ställe för avkoppling men för att uppleva lite mer kultur är det inte långt
till traditionella byarna som Paje och Jambiani eller historiska Stone Town. Zanzibar ligger cirka 40 kilometer från
Tanzanias fastland, och förr i tiden var ön en viktig handelsplats. Innan kolonialtiden var detta Östafrikas största
boplats där de rika sultanerna byggde palats och araberna dominerade slavhandeln. Idag odlas här mycket kryddor som säljs runt om i världen. Det går att göra en utflykt
till de kända kryddgårdar där kryddnejlika, muskot,
citrongräs, chili, peppar, kanel och många andra kryddor
odlas. Gör också en heldagsutflykt till fler paradisstränder,
simma med delfiner, utforska regnskogen och spana efter
öns endemiska apa, Red Colobus Monkey. Missa inte ett
besök till Malindi dhow hamnen, dit landets flesta varor
ankommer i traditionella arabiska segelbåtar. Dessa båtar
kan ni också välja att åka på en kryssningsutflykt med.

På Afrikas östkust i Indiska Oceanen mellan
Madagaskar och Mauritius, ligger vulkanön La Réunion.
Den franska ön sägs ha upptäckts av den portugisiske
amiralen Pedro de Mascarenhas på 1500-talet och har
haft bosättning sedan 1700-talet, då folk från Frankrike,
Madagaskar och Afrika kom dit. Flyget landar i Saint
Denis, Réunions största ort på öns norra del. Vi bor på
tre till femstjärniga hotell och gästhus. Det varma och
tropiska klimatet ger en behagligt värme året om men
ön kan också påverkas av regn och kraftig vind. Till
Réunion reser vi med naturen i fokus. Ön kallas för kontrasternas ö, vi finner både vita och svarta stränder,
lugnt och stormigt hav och både val och haj simmar här.
Det dramatiska landskapet med två vulkaner och den
aktiva Piton de la Fournaise lockar många till vandring
bland naturens juveler, i ett fantastiskt, unikt lavalandskap. Piton de la Fournaise, ligger på 2 600 meter över
havet och är en av världens mest aktiva vulkaner. Bland
det kuperade bergslandskapet finner vi också vattenfall.
Förutom den dramatiska naturen så bjuder ön på färgglada korallrev och ett kreolskt kök, där den europeiska
maten blandas med Afrika och Asien i form av en smakrik upplevelse.

Mafia Island eller Mafiaön som det heter på svenska är en orörd liten pärla utanför Tanzanias kust i
Indiska Oceanen. Ön har en hel del att erbjuda till
de äventyrliga och marint intresserade resenärerna
och givetvis kombineras detta med skön avkoppling.
Ön tillhör Tanzania och räknas som del i Zanzibar.
Skärgården Mafia Island, vars namn kommer från
arabiskans ord för grupp eller just skärgård finner vi
söder om Zanzibar och inkluderar Jibondo, Juani och
Chole. Hit tar vi oss enklast med flyg från Zanzibar
eller Dar Es Salaam, då det finns ett fåtal hotell och
turismen är småskalig så det gäller att boka i god tid.
Chole Bay, med de grunda reven, är en perfekt plats
för snorkling och för att lära sig att dyka. Viken utanför, lockar de mer erfarna dykarna där vi finner både
delfin och haj. År 1995 bildades Mafia Island Marine
Park för att skydda skärgårdens rev. På natten kan
vi se sköldpaddor krypa upp till sina bon på avlägsna stränder och en höjdpunkt är valhajen, som kommer till Kilindoni Harbour mellan oktober och mars.
Endast några hundra meter från land har vi chansen
att komma närmare och dyka bredvid dessa giganter
som kan bli upp till 8 meter!

Mauritius är ett exklusivt, vackert och vänligt semesterparadis känt för sina stränder, laguner och korallrev.
Detta örike ligger öster om Madagaskar i varma Indiska
Oceanen och är en året-runt-destination. Vita sandstränder breder ut sig med turkost vatten och vi bjuds
på snorkling i världsklass. Till Mauritius flyger vi och
landar i huvudstaden Port Louis, som är öns kulturella
och ekonomiska centrum, här finns bland annat museum, restauranger, shopping och en botanisk trädgård.
Missa inte marknaden och det vibrerande hamnområdet Le Cauden. Vi bor på närliggande, bekväma hotell
eller gästhus längs med kusten. Passa på att slappna
av i hängmattan eller läs en bra bok. Under er vistelse njuter ni av det kreolska köket som bjuder på indiska och asiatiska smaker med tropisk frukt. Passa på att
smaka på lokalproducerad rom. För den äventyrliga
finns flertalet vattenaktiviteter som katamarankryssningar, naturvandringar, golf och djuphavsfiske att
fylla dagarna med. Ni kan också besöka vulkansjön
Ganga Talao, även kallad Grand Bassin, som ligger
vackert beläget högt uppe i bergen, med en dramatisk
och unik natur. Vid sjön ligger ett tempel som är den
äldsta pilgrimsdestinationen för hinduer.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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rundresa
madagaskar

“plats för en bildtext, ett citat eller
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Madagaskar
Den naturliga skönheten och ekologiska mångfalden gör
Madagaskar unik. Nästan hela öns djurliv är endemiskt
och en spännande blandning av Asien och Afrika. Mest
känt är Madagaskar för sina lemurer. Vi får även en inblick i den mångfaldiga madagaskiska kulturen.

SVENSK GUIDE

Avresa:
Varje månad från Anatananarivo,
eller på förfrågan.

Liknande resa med svensk guide.
Avresa: Oktober från Stockholm,
Göteborg, Köpenhamn.

Antal dagar:
11 dagar utan flyg.

Antal dagar:
15 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Sydafrika sid 6–11
Mauritius sid 27
La Réunion sid 27
Seychellerna sid 30, 31

– Lemurernas rike
Dag 1: Ankomst Madagaskar
Vi har landat i Madagaskars huvudstad
Antananarivo, i folkmun kallad Tana.
Nu väntar ett äventyr utöver det vanliga.
Dag 2: Andasibe
På morgonen får vi en rundtur i huvudstaden med sina vackra koloniala byggnader, stadens stora marknadsplats
och drottningens palats. Resan fortsätter sedan till Andasibe-Mantadia
nationalpark.
Dag 3: Andasibe
Efter frukosten får du uppleva en
guidad vandring i Analamazaotra
nationalpark. Här lever bland annat
Madagaskars största lemur, indrin.
Indrin sägs sjunga som en val, men ser
ut som en korsning mellan en människa och en panda. Här finns en stor biologisk mångfald av olika typer lemurarter, fåglar, reptiler och groddjur.
Dag 4: Antsirabe
Vi gör ett stopp i Ambatolampy. Det är
ett viktigt centrum för smide och gjute-
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ri. Resan fortsätter längs risfält och vi
når Antsirabe under sen eftermiddag.
Staden grundades av norska missionärer år 1872 som lockades av det gynnsamma klimatet och de varma källorna och under den franska kolonialtiden
var det en populär semesterstad med
eleganta kvarter.
Dag 5: Antsirabe
En kulturell dag, med en guidad promenad till jordbruksområdet “Les Hautes
Terres” för att besöka byborna, ta en titt
på arkitektur och lära oss om risodling.
Dag 6: Fianarantsoa
På morgonen åker vi till Ambositra,
vars närhet till skogen har gjort det till
centrum av Madagaskars träsnideri.
Ankomst Fianarantsoa lagom till middagstid. Fianarantsoa är
 en gammal
kunglig stad uppförd år 1830. Namnet
Fianarantsoa betyder “den plats där
man kan lära sig något bra” för att hedra
de många akademiska institutioner och
välrenommerade skolor som är baserade här.

Dag 7 och 8: Isalo
Besök på en silkesfabrik och en by där
en del av invånarna har öppnat upp sina
hem för turister. Vi gör även en guidad
promenad i Anjaparken för att se lemurer.
På eftermiddagen anländer vi Isalo Rock
Lodge, högt upp i Sandstonebergen,
med utsikt över Isalo National Park.
Parken är hem till en mängd arter av
fåglar, reptiler och grodor. Det finns flera lokala endemiska växter bland de 500
arter som finns i Isalo.

Dag 11: Avresa
Transfer till flygplatsen i Tulear för

vidare inrikesflyg till Antananarivo och
anslutande flyg därifrån.
Nosy Be
M OZAM B IQUEK A NA LEN

MADAGASKAR

Dag 9: Tulear
Efter frukost på hotellet åker vi vidare
mot Ifaty via den lummiga kuststaden
Tulear. Här väljer ni mellan att ta det
lugnt vid stranden eller att åka på en
snorklingsutflykt ute vid ett korallrev.

Dag 10: Ifaty
Fri dag för att ta det lugnt vid stranden
eller för att upptäcka landskapet kring
Ifatylagunen på en mountainbike. Här
finns även möjlighet att spela volleyboll på stranden, snorkla vid korallrevet
eller hyra kajak eller segelbåt.

Andasibe
nationalpark

Antananarivo
Ambatolampy
Antsirabe
Ambositra
Ranomafana nationalpark
Fianarantsoa
Ambalavao
Isalo nationalpark

Ifaty
Tulear

Fort Dauphin

I ND I SK A
O C EANEN

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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båtresa

ENGELSK GUIDE
Avresa:
Varje vecka från Mahé.
Antal dagar:
9 dagar utan flyg.

Liknande resa med svensk guide.
Avresa:
November från Stockholm och
Köpenhamn.
Antal dagar: 9 dagar med flyg.

TILLÄGGSRESOR

ENGELSK GUIDE

Här
bor
jätteFörläng
dinfler
Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Sydafrika sid 6–11
sköldpaddor
Botswana sid 12, 14, 33
sid 20
änEtiopien
människor!

Avresa:
Varje vecka från Mahé.
Antal dagar:
11 dagar utan flyg.

TILLÄGGSRESOR
Förläng din Afrikaresa
med en tilläggsresa till:
Sydafrika sid 6–11
Botswana sid 12, 14, 33
Etiopien sid 20

Seychellerna kryssning

Seychellerna med segelbåt

Seychellerna består av 115 öar, omgivna av turkosfärgat, kristallklart vatten som sällan
understiger 27 grader. De flesta kommer till Seychellerna på grund av stränderna, men här
finns också en unik natur och flera nationalparker som tillhör Unescos världsarvslista. Vi
kombinerar vårt besök med en kryssning för att få möjlighet att se mer av naturen.

Isolerat i Indiska Oceanen finner du Seychellerna. Här bor det fler jättesköldpaddor än
människor! Paradiskänslan är total. Den lilla önationen är känd för sina granitformationer på stränderna. Här finns även flera endemiska arter av växter och djur. Varje ö har
sin egna karaktär och charm, med individuell historia och färgglad natur.

Dag 1: Mahé
Flygplatsen ligger på huvudön Mahé,
inte långt från Victoria som är världens
minsta huvudstad. Vi inleder vårt besök
på Seychellerna med en stadsrundtur.

Dag 1: Ankomst och avsegling
Ombordstigning på segelbåten. Vi lägger ankare vid Round Island under eftermiddagen, där vi bekantas med kreolsk
mat och barbecuemiddag ombord.

Dag 2–4: Segling
Vi seglar till ön Curieuse som är en
nationalpark. Ön är känd för sina
landsköldpaddor som kan bli över
100 år gamla. I dag lever det cirka
500 sköldpaddor på ön. Ön Cousin
är ett naturreservat som har tilldelats flera utnämningar på grund av
sitt arbete med att rädda utrotningshotade fåglar och dessutom är ön en
av världens viktigaste häckningsplatser för karettsköldpaddan. Även andra utrotningshotade fågelarter från
Seychellerna har introducerats hit. Vi
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seglar vidare till Praslin och stranden
Anse Lazio, som anses vara en av världens vackraste stränder. Här finns möjlighet att snorkla och dyka. På Aride
finns en endemisk gardenia och flera
av Seychellernas utrotningshotade
vackra fåglar. Vid ön St Pierre badar
och snorkla vi.

en känsla av att resa tillbaka i tiden. Vi
spenderar ledig tid på stranden.
Dag 9: Avresa från Mahé
Katamaran från Praslin till Mahé för vidare transfer till flyg mot Skandinavien.
Aride

Curieuse

Dag 5: Praslin
Transfer till ert hotell för ytterligare
fyra nätter på Praslin som är Seychellernas näst största ö.
Dag 6, 7, 8: Vallée de Mai, La Digue
Vi besöker naturreservatet Vallée de Mai
som är upptagen på Unescos världsarvslista. Här kan vi se världens största kokosnöt. Den bilfria ön La Digue bidrar
till en avslappnad atmosfär som ger oss

Praslin
Cousin

Vallée de Mai

La Digue



St Anne
Victoria

SEYCHELLERNA
Mahé

I N D I SK A O C E A N E N

Dag 2: Praslin
Vi seglar mot Praslin för att besöka det
berömda världsarvet och naturreservatet Vallée de Mai. Nationalparken är
hem till den udda dubbelformade kokosnöten och den unika svarta papegojan.
Dag 3: La Digue
Vi seglar vidare till La Digue där oxkärror och cyklar fortfarande är de vanligaste transportmedlen. La Digue är
kanske mest känd för sina granitstensformationer på världens mest fotograferade strand, Anse Source d’Argent.

Dag 4: Grande Soeur
och Petite Soeur
Vi sätter segel mot Grande Soeur och
Petite Soeur för snorkling, dykning
och ett avkopplande besök på dessa
helt obebodda tropiska öar.
Dag 5: Aride Island
Vi gör ett stopp vid Booby Island för
dykning och vattensporter. Efter lunch,
seglar vi vidare mot Aride Island, ett
viktig naturreservat med mer inhemska fågelarter än någon annan ö.
Dag 6: Curieuse
På morgonen stiger vi av på Curieuse
för ett besök på denna nästan obebodda ö. Upplev öns stora mangroveskogar
och dess jättesköldpaddor. Vi njuter av
öns vackra stränder och turkosa vatten.

 ag 7: Port Victoria
D
Vi seglar tillbaka mot Mahé, med ett
sista stopp på Ile Seche för mer snorkling och dykning. Fartyget seglar sedan
till Port Victoria för en övernattning.
Dag 8: Mahé och Victoria
Ledig dag att spendera i Victoria. Förutom Seychellernas enda två trafikljus
finns här ett klocktorn som är Londons
lilla Big Ben och en livlig marknad.
Dag 9 & 10: Mahé
Dagar fria för sol, sköna bad och egna
aktiviteter.
Dag 11 : Avresa från Seychellerna
Fri dag för egna aktiviteter. Avresa
hemåt eller till fortsatta äventyr på
eftermiddagen.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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Res iväg under svenska vintern och låt paradiset ta hand
om ert bröllop. Blunda och föreställ er vajande palmer,
glödande solnedgångar och kristallklart vatten. Känn
Indiska Oceanens bris och mjuk sand mellan tårna tillsammans med en sol som väcker huden till liv. Det finns få
platser på vår jord som bjuder på en så romantisk paradiskänsla som Seychellerna gör. Vi har olika paketalternativ
där ni själva kan lägga till ert speciella önskemål. Passa
också på att åka på en liten bröllopsresa under er vistelse
och tillbringa tid på Seychellernas olika öar eller kryssa
runt med en segelbåt och uppleva de bästa öarna.
Drömmer ni om äventyr och safariupplevelser? Då kanske ett bushbröllop på en safarilodge i Sydafrika passar
bättre. I Kwazulu-Natal finns den bästa kombinationen av
bröllop och safari i jakt efter ”the big five”. I zulukulturen
är äktenskapet ett sätt att bygga ”ubuntu”, där det viktigaste är att dela medkänsla, mänsklighet och gemenskap.
I den spirituella vildmarken kan ni tillsammans med era
familjer och vänner njuta av en bröllopsceremoni under
kärleksträdet marula. Sydafrika bjuder på gastronomiska
upplevelser, magiska solnedgångar och högklassig safari
som ger er ett oförglömligt och romantiskt äventyr!

temaresor
Ridsafari i Botswana
– för den erfarne ryttaren
Det finns inget bättre sätt att uppleva Okavangodeltat och
dess enastående djurliv än på en hästrygg. De årliga översvämningarna i området lämnar stora delar av deltat oåtkomlig för fordon, vilket gör hästar det mest naturliga sättet att utforska omgivningarna på. Ridtakten varieras från
snabba galopper till rofylld skritt bland giraffer, zebror,
bufflar, elefanter och fåglar. Denna resa passar den erfarna ryttaren. Var beredd att tillbringa upp till sex timmar
per dag i sadeln. Du behöver kunna hålla jämna steg med
din grupp och kontrollera din häst i trav och galopp. Under
vistelsen ingår två safariaktiviteter per dag. Istället för ridning kan den som önskar välja andra aktiviteter delar av
vistelsen. Exempelvis safari i öppna fordon eller en mokorosafari. Mokorosafari är typiskt för Okavangodeltat i
Botswana, där flodslätterna skapar en vacker labyrint av
vattenvägar, laguner och öar. En mokoro är i huvudsak en
utgrävd kanot. De gjordes förr i tiden genom att skära ner
ett träd som sedan urholkades och än idag är det så invånarna i Okavangodeltat tar sig fram. Till och från lodgen
tar vi oss med flyg och det är från planet vi som bäst ser
Okavangodeltats storlek och storslagenhet.

Konferensresor och studieresor

Fotosafari

Vi erbjuder företag en förstklassig konferens eller studieresa, till förmånligt pris, med spännande utflykter vid
sidan av. Till populära Sydafrika, flyger ni över natten
och kommer fram utan jetlag. I Sydafrika finns många
bra konferenshotell och ett rikt utbud av aktiviteter och
utflykter. En vanlig kombination är några dagar spännande safari och några dagar i metropolen Kapstaden, med
en dagsutflykt till de njutningsbara vindistrikten. Andra
föredrar en riktig naturupplevelse där vi bor på privat viltreservat och schemalägger till exempel safariturer, luftballongturer och safari till häst utifrån konferenstimmarna. Vi har stor erfarenhet av både större och mindre konferensgrupper och ser till att skräddarsy upplägget för att
ge er en unik och välfungerande upplevelse. Sydafrika
är även en attraktiv destination för studieresor och kickoff-resor. Genom vårt stora kontaktnät planerar vi in studiebesök på otaliga platser, allt från inredningsdesign till
förnybar energi. Mellan studiebesöken utforskar vi de
vackra omgivningarna såsom Kapuddens naturreservat,
Pilanesberg nationalpark och vinområden. Till kvällarna ordnar vi gemensamma aktiviteter, allt från jazzklubb
och kabarékväll, till en afrikansk middag med trummor
och dans. Vår svensktalande guide finns med hela resan.

Att genom kikaren se elefantens rynkiga ansikte eller
giraffernas olika mönster är en fröjd, men genom kameralinsen är det en konst. På fotosafari är bilden i fokus.
Oavsett om fotografering är en ny sidohobby eller om
du redan har goda kunskaper, som du vill testa i en ny
miljö, är detta en lärorik och spännande upplevelse.
För att få de bästa bilderna håller vi oss i nationalparker och viltreservat med vackra landskap, stor artrikedom och djurtäthet. Vid resa under den så kallade smaragdsäsongen, när de första regnen för året kommit, får
vi extra färgglada bilder då grönskan väcker bushen till
liv. Dessutom har vi då chans att fånga många färgglada fåglar på bild, med gemensamt tålamod väntar vi på
att de ska sitta stilla. Med på safariturerna följer en specialistguide som själv har ett stort intresse och kunskap
för fotografering. Guides förståelse för att det krävs
både tålamod för att fånga rätt ögonblick på rätt sätt och
i rätt vinkel är minst lika viktig! Kamerautrustning kan
hyras på plats och självklart ges tips om hur den bäst
används. Det går att åka på en ren fotoresa så väl som
att kombinera med exempelvis Kapstaden, golf eller sol
och bad. Exempel på destinationer vi erbjuder fotopaket
till är Krugerparken, Botswana, Uganda och Zambia.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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Kryssning på Chobefloden
med Zambezi Queen

Afrikas lyxigaste tågresa
med Rovos Rail

Välkomna ombord på Chobeflodens drottning, femstjärniga Zambezi Queen. Vi flyter sakta fram under tre dygn
på denna lyxiga båt, längs floden som utgör gräns mellan
Botswana och Namibia. Det är en både rofylld och spännande upplevelse i ett område känt för sitt fantastiska
djurliv. Från vår privata terrass kan vi njuta av förstklassig safari och ofta gör vi utflykter i mindre båtar tillsammans med specialistguider för att komma närmare, lära
om fågellivet eller en fisketur för den som önskar. Mitt på
dagen finns tid att koppla av i poolen på övre däck. När
solen går ner är det som vackrast, med en himmel i rött
och orange som blir bakgrunden till elefanter som kommer ner för att dricka i skymningen, tillsammans med
giraffer och andra djur. Flodhästarna gapar stort, kanske en gäspning eller för att visa sina styrka. På kvällen
bjuds det upp till fin middag och vissa kvällar hålls föreläsningar om djurlivet och områdets geografi. Totalt tar
båten endast 26 passagerare. Efter en tur med Zambezi
Queen är det vanligt att fortsätta till Victoriafallen eller
längre in i Botswanas vildmark för att uppleva safari i
öppna jeepar eller det enorma Okavangodeltat.

Röda mattan rullas ut, orkestern spelar och med ett glas
i handen välkomnas vi ombord på en exklusiv tågresa
genom Afrikas vackra och varierande landskap. Att på
räls resa genom Afrika är en upplevelse i sig, men att
resa i Rovos Rails komfortabla kupéer i exklusiv viktoriansk stil, med utsökta måltider och förstklassig service gör det till oförglömlig upplevelse. Sträckan mellan huvudstäderna Kapstaden och Pretoria avgår ofta,
så även resan upp till de mäktiga Victoriafallen. Dessa
resor tar cirka tre dygn, men det finns även längre äventyr i till exempel Namibia eller med kombinerad golfsafari i Sydafrika. Under resans gång stannar vi till för
spännande utflykter. På väg från Victoriafallen stannar
vi till i Hwange nationalpark för en spännande morgonsafari och under resans gång kan vi ha turen att se djur
ifrån fönstret. Från tågets panoramavagn kan vi i solnedgången slå oss ner i bekväma fåtöljer för att njuta
av en drink, vackert landskap och att se resten av tåget
slingra sig fram. På kvällen serveras alltid en utsökt
måltid i den vackert inredda restaurangvagnen, där alla
måltider och drycker ingår.

Kryssning på Chobefloden
med Chobe Princess

Upptäck Afrika på räls
med Shongololo Express

Chobe Princesses är tre stycken små husbåtar med
endast 4 till 5 hytter, underhållningsdäck och ett övre
däck med pool och solstolar. Här njuter ni av sol och bad
med en fantastisk utsikt över Chobefloden, som utgör
gräns mellan Botswana och Namibia. Med endast ett
fåtal gäster per båt blir upplevelsen likt en egen privat
villa på vattnet. Medan vi glider fram längs floden Chobe
har vi otrolig utsikt över natur och vilda djur. Detta är
en oerhört avslappnande och intim flodsafariupplevelse.
Det finns möjlighet att köpa landbaserade safaris till en
extra kostnad, direkt ombord. Chobe nationalpark har ett
av de tätaste bestånden av elefant på den afrikanska kontinenten och uppskattas till cirka 120 000 djur. Parken är
också hem för ett stort antal bufflar, leoparder, lejon, en
mängd olika antiloper och ett rikligt fågelliv. Ni kan njuta av denna kryssning hela året, även om de torrare vintermånaderna från juni till oktober är att föredra då koncentrationen av djur längs Chobefloden är som störst.
Sommarmånaderna från november till maj är att föredra för fågelskådare då många flyttfåglar kommer hit.
Frukost, lunch och middag serveras ombord på båten.

När de första tågen tuffade fram mellan de Afrikanska
byarna tittade lokalbefolkningen förbryllat på dessa
ångande lokomotiv och tyckte det påminde om en tusenfoting, en Shongololo på deras språk. Tåget Shongololo
Express erbjuder idag flertalet resor i södra Afrika, där
vi under cirka två veckor upplever kontinenten genom
tågfönstret så väl som på utflykter längs vägen. De 36
kupéerna och de två historiska bistrovagnarna är vår
bas där vi njuter av god mat och vackra vyer. Varje kupé
har eget badrum och precis som på hotell ingår lakan
och städning. Vi reser från Pretoria, en av Sydafrikas
huvudstäder, till Krugerparken via vackra bergskedjor och pittoreska byar. I Krugerparken stannar vi för
safariturer. Vidare på väg till Swaziland gör vi ett kort
stopp i Moçambique. I Zimbabwe upptäcker vi flera
nationalparker och historiska platser innan ankomst till
Victoriafallen. Victoriafallen är ett av världens sju naturliga underverk och vi avslutar vår resa med en vacker
solnedgångskryssning på Zambezifloden. Ett land med
oändliga vidder och vackra landskap är Namibia. Även
hit går tåget från Pretoria.

För mer detaljerad information besök vår hemsida: www.thabelaafrica.com, www.thabelatravel.com
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THABELA AFRICA

6 On Pepper, Pepper Street
Kapstaden. 8001. Sydafrika

Välkommen
att kontakta oss!

Telefon: + 27 (0) 21 3002150
E-post: info@thabelaafrica.com
www.thabelaafrica.com

