Zimbabwe
Landet med underverk
& gömda pärlor

Följ med oss och upptäck Zimbabwes gömda pärlor och underverk. Detta oupptäckta land
bjuder på magiska vyer och oförglömliga upplevelser. Vår resa börjar i Bvumbabergens vackra
natur, vi färdas sedan igenom vackra landskap till Great Zimbabwe där vi tar del av all dess
historia och spenderar natten i en anrik logde. Resan går sen vidare till landets största nationalpark, Hwange, här får vi några riktigt unika safariturer. Kariba är vårt nästa stopp där vi
spenderar några riktigt sköna dagar vid Karibasjön. Du kan också förlänga resan med några
drömlika dagar vid Victoriafallen.
Dag 1: Ankomst Zimbabwe/ Bvumbabergen
Vid ankomst till Harare välkomnas vi hjärtligt av en engelsktalande lokalguide.
Vi börjar vårt äventyr med att färdas ut till de östra bergsslätterna, ett slående
område fyllt av robusta berg och skön natur. Väl framme i Bvumbabergen slås vi
av dess vackra natur, dominerad av savannskog och med en spektakulär utsikt
över Mocambique. Bergen kallas även för Vumbabergen och är vackert belägna på
gränsen mellan Mocambique och Zimbabwe. Detta höglandsområde är verkligen
ett botaniskt paradis och vi får redan här lära känna landets exklusiva kultur. Till
kvällen tar vi det lugnt och slappnar av efter resan. Vår första natt i Zimbabwe
spenderar vi på ett sagolikt hotell i hjärtat av bergskedjan som är en del av Mutareområdet.

RESFAKTA

Hotell: Leopard Rock Hotel | Måltider: Middag

Antal dagar:
9

Dag 2: Great Zimbabwe
Efter en välsmakande frukost fortsätter vi resan till Masvingo där Zimbabwes arkitektoniska storhet gömmer sig. Great Zimbabwe var under medeltiden den största
staden söder om Sahara i Afrika. Arabiens och Indiens furstar lockades av Zimbabwes tillgångar av guld, silver och elfenben. De seglade till Mocambiques kust
och förflyttade sig in i landet mot Great Zimbabwe där det bedrevs intensiv handel
på marknadsplatsen. Här bodde över 15 000 personer, regimen var stabil och här
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rådde ständig fred. Här fanns en blandning av stolta stenhus och adobehyddor.
Ingen vet varför platsen så småningom övergavs. Nuvarande landet Zimbabwe
hette fram till självständigheten 1980 Rhodesia men fick då namn efter denna historiska stad. Great Zimbabwe finns med på Unescos världsarvslista.
Hotell: Lodge at the Ancient City | Måltider: Frukost, middag
Dag 3: Great Zimbabwe
Vi börjar dagen med en rundtur i Great Zimbabwe som sägs ha byggts mellan
1250 och 1450 e kr. Utan några verktyg och enbart med människans styrka placerades rektangulära granitblock skickligt på varandra, det är verkligen häftigt att
se. Ruinerna har blivit ett landmärke för Zimbabwe och flera av konstföremålen
som hittats har blivit nationella symboler. Den mest kända är Zimbabwefågeln
som finns på flaggan. Under vår utflykt återspelas historian av vår kunniga guide
och vi får lära mer om områdets fascinerande kultur. Gör dig redo för en dag av
historia och hisnande under. För vyer du tidigare bara kunnat drömma om så kan
du klättra upp på monumentets högsta topp. Vi spenderar natten på en majestätisk lodge som ligger vackert placerat på en granitrygg med utsikt över den antika
staden. Här upplever vi en komfort vi tidigare bara kunnat drömma om och en
gästfrihet som förfäderna helt klart hade godkänt.
Hotell: Lodge at the Ancient City | Måltider: Frukost, middag
Dag 4: Matabobergen
Idag går vår resa vidare till Matobobergen. Områdets namn Matabo betyder på
det inhemska språket ”kalt huvud”, vilket passar perfekt som beskrivning på deras
karakteristiska stenbumlingar. Vi får uppleva naturliga konstverk bestående av
bergsformationer utöver det vanliga. De har helt formats av naturens erosion och
förväxling under miljontals år. Det är inspirerande att med egna ögon se vad naturen och dess förändringar kan göra av landskap. Även denna plats är ett världsarv
och gömmer mycket intressant historia som vi får ta del av under våra dagar här.
Området har också en stor andlig och kulturell betydelse för lokalbefolkningen
och många äldre traditioner har bevarats. Har vi tur så lyckas vi tajma in några av
de ceremonier och ritualer som utförs även idag.
Hotell: : Matobo Hills Logde | Måltider: Frukost, middag
Dag 5: Hwange nationalpark
Efter en god natts sömn börjar vi dagen med en spännande rundtur i Matabobergens nationalpark. Det är en av landets dolda pärlor och det består inte bara av otroliga landskap utan också av ett väldigt rikt djurliv. Vi beger oss ut på en spännande
tur med ledning av vår kunniga lokalguide. Det händer ofta att man bara förknippar
Zimbabwe med många av dess underverk och helt glömmer bort hur många djur
som befinner sig i landet. Just Matabo är hem för både svarta och vita noshörningar
som tidigare var väldigt utsatta för tjuvjakt. Idag har man lyckats få bättre kontroll
på tjuvjakten. Här i Zimbabwes äldsta nationalpark så stöter vi också på ståtliga djur
så som giraffer, leoparder, hyenor, geparder, krokodiler och många babianer. Efter
en upptäcksrik tur packar vi ihop oss och styr kosan mot den omtalade Hwange
nationalparkdär över 100 däggdjursarter och 400 fågelarter väntar.
Hotell: Sable Sands Lodge | Måltider: Frukost, middag
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Dag 6: Hwange nationalpark
Idag vaknar vi upp till djurens alla läten, vi hör tydligt att vissa är bara några meter
ifrån rumsfönstret. Till morgonkaffet blir vi som förtrollade av den majestätiska
skogen omkring oss. Efter frukost beger vi oss ut på safari där vår guide tar oss
med på spaning efter de ståtliga djuren i Hwange parken. Med sin imponerande
storlek på 14 650 km2 är detta Zimbabwes största nationalpark och vi upplever
många olika vegetationer under turen. Vi stöter på många elefanter och guiden
berättar att Hwange har världens största koncentration av elefanter. Vi stannar
upp och iakttar en lejonhona som vilar sig i skuggan av ett träd och passerar sen
många andra stora kattdjur, en flock med bufflar och den sällsynta afrikanska vildhunden. Det omtalade lejonet Cecil levde själv just i denna park innan han blev
tragiskt dödad år 2015. Vi åker tillbaka till lodgen för att spendera några timmar
på egen hand för att sedan åka ut på eftermiddagssafari igen. Det är ofta i gryning
och skymning som många av djuren förflyttar sig.
Hotell: Sable Sands Lodge | Måltider: Frukost, middag
Dag 7: Kariba
Efter frukost åker vi vidare till Kariba, känd som den afrikanska vildhundens fristad. När vi kliver av i staden känner vi på en gång att luften är lite lättare än
tidigare, detta är på grund av Karibasjön som ligger vackert beläget intill staden.
Detta är en av världens fyra konstgjorda sjöar. Sjön bidrar inte bara till den sköna
luften, utan har även gjort platsen till ett fiske- och båtcentrum. Staden Kariba
växte först fram efter att den 128 meter höga Karibadammen byggdes upp på
1950-talet mellan Zambia och Zimbabwe. Dammen avskiljer Zambezifloden mot
Karibasjön. För att njuta av sjöns fulla potential ger vi oss ut på en härlig kryssning till kvällskvisten. Under kryssningen får vi se många djur på nära håll som
nyttjar sjön som deras främsta vattenhål.
Hotell: Masumu Lodge | Måltider: Frukost, middag
Dag 8: Kariba
Efter en god nattsömn börjar vi dagen med att på egen hand utforska våra spännande omgivningar. Kariba är en ren vildmarkskorridor och vi får hela tiden vara
beredda på att lämna företräde till djur som passerar även de mest bebodda gatorna. Djuren kan dyka upp när som helst under dagen och här gäller det att vara
alert när elefanterna vill komma fram. Staden visar upp en karaktär utöver det
vanliga och det finns många restauranger, barer och trevliga affärer att besöka.
Efter att vi utforskat staden på egen hand väntar ännu en härlig båtkryssning. Att
bara få komma ut till sjös är en underbar känsla i sig, men här får vi som grädde på
moset även se många av Afrikas ståtliga djur. Titt som tätt kommer en noshörning,
kudu, eland eller flodhäst ner till sjön för att dricka. Precis intill båten guppar en
och annan krokodil som vi håller på ett behagligt avstånd.
Hotell: Masumu Lodge | Måltider: Frukost, middag
Dag 9: Avresa Victoriafallen
Idag är det dags att lämna Zimbabwe för denna gång. I gemensam transport åker
vi till Victoriafallens flygplats där det blir dags för avsked. Möjlighet finns att förlänga resan vid fallen för extra kostnad.
Hotell: - | Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa från Harare

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrumstillägg

1 september 2018 - 31 december 2018

9 dagar

47 350 kr

3 150 kr

1 januari 2019 - 31 december 2019

9 dagar

48 500 kr

3 350 kr

Vänligen kontakta Thabela Africa för information om avresedatum.
I priset ingår:
• 8 nätter på 3* och 4* hotell/ lodger, inklusive frukost
• 8 middagar
• Bagageservice
• Transport i luftkonditionerade bilar
• Safari och sightseeing enligt resebeskrivningen
• Engelsktalande guide/ chaufför
I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Måltider och drycker som ej anges i resebeskrivningen
• Aktiviteter bokade på plats
• Dricks
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring
Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra
internationella resenärer.
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