
Turforslag: Zambia - safari med avslutning i Victoria Falls 
 

 
 

 
6 dagers tur med safari i Zambia og en snartur til Victoria Falls.  Turen starter i Lusaka med småfly 
til safari i South Luangwa som er noe av det beste Afrika kan by på. Deretter går turen med bil og 
småfly til Victoria Falls med et par netter på Zimbabwe siden av fossen. Tureksempelet er priset for 4 
personer for 2017 for tidsrommet afrikansk vinter/vår, dvs norsk sensommer/høst.   
 
 
Dag 1 ankomst Lusaka og småfly til Luangwa:   Dere ankommer Lusaka og møtes av guide som 
geleider dere til innenriksfly til Mfuwe.  Ved ankomst Mfuwe flyplass ved Luangwa Nasjonalpark blir 
dere møtt av representant for lodgen som kjører dere til safari leiren. 
Safari 3 netter i telt/hytte med alle måltider samt lokale drikkevarer inkludert. Game aktiviteter, park 
fees og konserveringsavgifter er inkludert.  
 

 
 
 
Dag 2 og 3: Safari i South Luangwa Nasjonalpark.  Dagene tilbringes til fots eller med bil, dere 
bestemmer selv om dere vil delta på walking safari eller kjøre safaribil. Man returnerer til leiren midt 
på dagen for lunch og hvile, deretter bærer det avgårde igjen i nytt søk etter Big 5 og alle de andre 
små og store dyr. Tilbake til middag i leiren. 
 

 
 
 



 
 
 
Dag 4, Til Victoria Falls:  Tidlig formiddag blir dere hentet av sjåfør som kjører dere tilbake til Mfuwe 
flyplass der dere går ombord i fly til Livingstone med mellomlanding i Lusaka.  Ved ankomst 
Livingstone flyplass ved Victoria Falls blir dere møtt av sjåfør som kjører dere til Zimbabwe siden av 
fossen. 
To netter på hotell med frokoster inkludert.  
 
Det meste i Victoria Falls dreier seg om Zambezi elva og om fossen.  Etter ankomst og innlosjering 
kan dere rusle ned til inngangen til parken som omgir fossen. Den er meget spektakulær fra  
Zimbabwe siden. 
 
 

 
 
 

Dag 5, Victoria Falls:  Formiddagen er til egen disposisjon til rusling, og dersom dere vi bese fossen  
også fra Zambia siden må dere over broa og grensa, ta med passet.  Eventuelt kan dere prøve en av 
de mange mer eller mindre hårreisende aktiviteter som tilbys:  strikkhopp og flyvende slides i 
forskjellige varianter, kanopadling, rafting eller ridning, for å nevne noe. Dette er ikke inkludert.   
 
 
 

 
 
 
 
Utpå ettermiddagen blir dere hentet av sjåfør som kjører dere til brygga for et cruise på Zambezi 



elva. Det serveres drikke og snacks ombord. Turen er  inkludert. Etter endt cruise blir dere kjørt 
tilbake til hotellet.  
 

 
 

    
 
 
Dag 6, utreise:   Etter frokost og utsjekking blir dere kjørt med bil til flyplassen. 
 
 
 
Priser 2017, afrikansk vinter/vår som vil si norsk sensommer/høst  
Prisestimat basert på 4 personer i delt rom.  Standard rom/telt, 3 til 4 stjerners standard på lodger 
og hotell. 
 
Estimert pris fra ca. USD 4.200 per person i delt rom. 
 
Inkludert:    
3 overnattinger på safari med frokost, lunch og middag. Lokale drikkevarer, game viewing aktiviteter, 
park avgifter og konserveringsavgifter, tjenester fra stab og ranger i leiren. 
2 overnattinger i Victoria Falls med frokost. 
Sunset Cruice på Zambezi elva i Victoria Falls med drikke, snacks og returtransport.  
Meet and greet på Lusaka flyplass 
All veitransport som nevnt i programmet 
Fly:  
Lusaka – Mfuwe en vei med skatter inkludert. 
Mfuwe – Lusaka – Livingstone en vei med skatter inkludert. 
Merk: flypriser er kun garantert 24 timer. Flyplass skatter og -avgifter endres hele tiden slik at pris 
ved bestilling kan være høyere enn i dette estimatet. 
Bagasjegrense 15 kg på småfly,  pakket i soft bags. En rimelig mengde kamerautstyr kan tas med som 
håndbagasje.  
 
Ikke inkludert: Internasjonale fly, utgifter til visum, drikkevarer og måltider som ikke nevnes som 
inkludert, utflukter og aktiviteter som ikke nevnes som inkludert, personlig forsikring, tips og annet 
av personlig karakter. 
 

Safari Shop - African Wildlife Adventures (trading)  
travel@safarishop.cc 


