6 Uger / 12 deltagere

Fra kr. 12.500,-

Glæd dig til et iværksætterforløb med udvikling i centrum, udfordrende ekspeditioner og uforglemmelige
omgivelser. ”Tag tyren ved hornene” når du og dine
medrejsende bliver et team af kernepersoner i et
spændende udviklingsprojekt. Projekt Zambia har
moderne faciliteter placeret i uberørt natur lige ned
til verdens længste sø, Tankanyika-søen. Du tager del
i hverdagen sammen med 50 afrikanske skoleelever
i alderen 15-18 år, som lever og lærer igennem sport,
undervisning, udflugter og workshops på et gratis
efterskoleophold ved Tankanyika-søen, - en efterskole
bygget af danskere til afrikanere. Du og din gruppe
bliver tovholdere på mange aktive og udviklende
elementer i hverdagen med det formål at inspirere
eleverne til maximal indlæring, at vise kreativitet
igennem sport og leg, og at give de unge afrikanere
mod og opbakning til at forbedre deres egen fremtid.

trekkingtur til isolerede 110m høje vandfald og regnskov. Du padler dig igennem en enestående oplevelse
på en 5-dags kajakekspedition på Tanganyikasøen
som bl.a. går til Crocodile Island, Kalambo Lodge og
Kalambo Falls samt Isanga Bay Lodge. En kajakekspedition med eksotiske hvide sandstrande og det
klareste ferskvand! Sidst, men ikke mindst, en 5-dags
bådsafari til Sumbu national park, hvor der venter
dig store bugter, unikke landskaber, savanna og vilde
dyr, så som flodheste, krokodiller, empalaer, elefanter,
bavianer, vortesvin, bøfler mm. De 3 ekspeditioner
tager alle udgangspunkt fra din base på projektet og
er flettet ind i programmet på en måde som forvandler dit ophold til én sammenhængende inspirerende
oplevelse - i hjertet af Afrika.

Adventureture er en del af dit 6 ugers rejseforløb. 3
udfordrende ekspeditioner, i hver sin genre, giver dig
nogle af de helt store naturoplevelser med i rygsækken. Du prøver kræfter i bjergene under en 3-dags

Hvad vil jeg opleve?
• A
 t blive kerneperson på en unik
udviklingsrejse ved Projekt Zambia
• L ivet ved søen i hytter kun et
stenkast fra private badeplateauer
og egen strand
• 5
 -stjernet snorkle-muligheder
efter unikke farverige ciclider i
tusindvis. Dagligt tilgængeligt!
• 5
 dages båd-safari ved Sumbu
national park
• Walking safari i Sumbu national park

• 5
 dages kajak ekspedition til bl.a.
Kalambo Falls og Isanga Bay Lodge
på Tanganyika søen

• A
 ktiviteter som sport og leg i nabo
landsbyen og 4 timers vandretur
til Mpulungu

• 3 dages trekking tur i uberørt
landskab til Eventure Falls

• M
 ødet med Zambias hjertelige
befolkning

• B
 ålhygge og bøffer fra vildt kød og
frisk fisk

• A
 t være en del af en fuldkommen
bæredygtig, grøn og udviklende
hverdag

• Vandski, beachvolley og solbadning
• B
 øfler, elefanter, vortesvin, gnuer,
impalaer, antiloper og bavianer

• S
 magen af vors selvdyrkede
økologiske grøntsager og økologisk
kød af eget opdræt

