2 måneder / 20 deltagere
Glæd dig til en tur fyldt med medrivende udfordringer
og fascinerende natur. Mærk kræfterne i det 1 km.
brede Victoria Falls – et af verdens 7 vidundere. Hold
godt fast under den verdensberømte rivertrafting
på Zambezi floden. Spring bungy jump eller prøv et
”lion walk” ved den pulserende by - Livingstone.
Tag på en unik 320 km safari igennem nationalparker
med 5-stjernet dyreliv i 4x4 safaribiler og mærk
pulsen på trekking imod et isoleret 110 m. højt vandfald. Turen tager dig med på bådsafari i Tanganyika
søen imellem flokke af flodheste og krokodiller, hvor
du fortsætter til fods på ”walking safari” ibland elefantflokke, vortesvin, impalaer og bavianer.
Nyd en overnatning ved de 40 grader varme kilder
med krystal klart vand og prøv kræfter med en
4-dages kajaktur til Crocodile Island, Kalambo falls
og Isanga Bay Lodge. Dagbogen opdateres imens
maden tilberedes over bål og junglen buldrer i baggrunden. Der er adventure for alle pengene og dertil
kommer oplevelsen af en kultur med de skønneste

Fra kr. 21.500,mennesker i landsbyer som lever en tilværelse helt
fjern fra din. Under dit udviklingsprojekt forbedrer du
forholdende for lokalbefolkningen og ser din gruppes
landsbyprojekt blomstre inden du rejser videre mod
Tanzania og det smukke Zanzibar. Under landsby
projektet har du base ved den smukke sø ”Tanganyika”,
hvor din gruppe har egen sport arena, privat strand
og kan spille beachvolley, stå på vandski og snorkle
iblandt farverige akvariefisk.
Rejsens afsluttes på Zanzibar, med eksotiske
strande, det indiske ocean, 5-stjernet seafood og
hyggelige dagsture som f.eks. at svømme med delfiner
eller at tage på en spisetur. Rejsen er for dig, som
vil opleve det uberørte Afrika og som elsker natur
med fart over feltet.

Hvad vil jeg opleve?
• 14 dages roadtrip fra Syd til Nord
igennem smukke Zambia
• 4 hæsblæsende dage i Livingstone
• 5
 dages 4x4 safari igennem South
& North Luangwa National park
(April til December)
• B
 åd/jeep safari I Chobe National
park I Botswana (December til April)
• 5 dage på exotiske Zanzibar
• 5
 dages båd-safari ved Sumbu
national park

• 2 dage med vandreture ved
Mutinondo wilderness (December
til April)
• 4
 -dages kajak ekspedition til
Kalambo falls og Isanga bay lodge
på Tanganyika søen

• V
 arme kilder, bålhygge og bøffer
fra vildt kød
• Vandski, snorkling og solbadning
• Løver, bøfler, zebraer og gnuer
• Deltag i udviklingen af Projekt Zambia

• Walking safari i Sumbu National park

• 8 dages udviklingsprojekt i landsbyen

• V
 ictoria Falls og riverrafting ved
Zambezi

• M
 ødet med Zambias hjertelige
befolkning

• 3 dages trekking tur i uberørt
landskab til Eventure Falls

• B
 ackpacker-stemming, Bungy-jump
og lion walk i Livingstone

