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Tilläggsresa Zambezi Queen

Välkommen ombord på Chobeflodens drottning, fem-stjärniga Zambezi Queen. 
Här blir vi ordentligt omhändertagna på lyxbåten när den fridfullt flyter fram 
på floden som vi delar med Botswanas många vilddjur. Förstklassigt safari 
erbjuds direkt från våra privata terrasser och vi bevittnar soluppgångar vi 
tidigare bara kunnat drömma om. Se hur elefanterna kommer ner till floden för 
att dricka när himlen samtidigt målas orange i bakgrunden. 
Dag 1      
Vi möts av lokalguiden på Kasane flygplats mellan 13–16 för gemensam transport 
till Namibia 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 inklu-
sive 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 djur-
liv. 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. Våra 3-rätters middagar tilla-
gas av en proffsig kock som följer med på resan och serveras på båtens restaurang. 
Hotell: Zambezi Queen
Måltider: Lunch, middag
Dag 2      
Vaknar vi upp innan klockan 06.00 är det bara LED läslampor som finns tillgäng-
liga då generatorn stängs ner under natten. I lagom tid till soluppgången dukas 
en varierande frukost upp som bjuder på en perfekt start på dagen. Efter frukost 
kan vi välja en av följande aktiviteter: safaritur i mindre motorbåtar, fiske i fiskebåt 
eller en utflykt till en lokal by i Namibia. Tillbaka ombord Zambezi Queen serveras 
en välsmakande lunch och sedan finns tid för att njuta vid poolen eller loungen. 
Till eftermiddagen kan vi vid intresse ge oss ut på safaritur i mindre motorbåt 
eller fiske i fiskebåt. Som ett perfekt avslut på dagen serveras en ljuvlig 3-rätters 
traditionell afrikansk middag på   båten. Till maten bjuds det även på afrikansk 
sång och dans innan generatorn stängs ner vid klockan 22. Det är lätt att somna 
då floden behagligt vaggar oss.
Hotell: Zambezi Queen
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 3      
Idag har vårt äventyr nått sitt slut och det är dags att lägga till båten. Efter en väl-
smakande 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
Pris per person i 
masterhytt

November 2018  5-7-12-14-19-21-26 3 dagar 12 050 kr 14 250 kr

  Januari 2019 2-7-9-14-16-21-23-28-30 3 dagar 10 650 kr 12 600 kr

Februari 2019 4-6-11-13-18-20-25-27    3 dagar 10 650 kr 12 600 kr

Mars 2019 4-6-11-13-18-20-25-27 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

April 2019 1-3-8-10-15-17-22-24-29 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

Maj 2019 1-6-8-13-15-20-22-27-29 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

Juni 2019 3-5-10-12-17-19-24-26 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

Juli 2019 1-3-8-10-15-17-22-24-29-31 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

Augusti 2019 5-7-12-14-19-21-26-28 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

September 2019 2-4-9-11-16-18-23-25-30 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

Oktober 2019 2-7-9-14-16-21-23-28-30 3 dagar 13 450 kr 15 800 kr

November 2019 4-6-11-13-18-20-25-27 3 dagar 13 450 kr 15 800 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 5* Zambezi Queen med All Inclusive
• Guidad safari med fågelskådning på mindre motorbåtar, fisketur i fiskebåt och en kulturell rundtur i en lokal by
• Transfer Kasane flygplats - Namibia immigrationskontor - Zambezi Queen 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 till chaufförer och guider
• Avbeställningsskydd

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.

Vänligen kontakta Thabela Africa för att gå vidare med er bokning.


