ZAMBIJA – SAFARI KAFUE PARK IN
VIKTORIJINI SLAPOVI 2012
Črna Afrika, kot se šika. Foto safari za prave ljubitelje narave. Brez ograd,
brez strahu, 7 dni v luksuznem kampu Hippo Lodge v Kafue parku, kjer je
divjina še vedno divjina. Luksuzne hiške so locirane ob reki, kakšnih 100 do
300m narazen, tako da je mir zagotovljen, v kampu je samo 6 hišk, tako da
gneče ni nikoli, mi pa imamo lasten prevoz ves čas, zaradi specifike
fotografiranja, večino časa preživimo na vodi v čolnu, nekaj tudi z avtom, po
dogovoru lahko tudi peš (samo fotografiranje je bolj skromno peš),…

Predviden urnik je prvi dan (18.08.2012) prihod v Lusako zjutraj in nato
prevoz v Hippo Lodge, Kafue park (organizira lastnik kampa) in nato
popolodne že prvi safari. Nato vsak dan zjutraj okoli 6 ure do 9.30-10.00
safari in okoli 15.30 popoldanski safari do noči, prihod v kamp po trdi temi
do 18.30, če pa je kaj zanimivega pa tudi kasneje, vmes kosilo, počitek,
fotografski nasveti, vprašanja, obdelava…
Tukaj so safariji z terenskim vozilom na kopnem ali s čolnom po reki Kafue.
Safari iz reke je prav posebno doživetje, lahko pa tudi lovimo ribe ali se
kopamo v bazenu.
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25.09.2012 pa po jutranjem safariju odhod na letališče v Lusako, prevoz do
Livingstona, kjer prenočimo 3 krat, v hotelu 3*, imamo bivanje in zajtrk,
ogled Viktorijih slapov in večerni izlet po reki vključeno v ceno. Nato je
možnih mnogo individualnih izletov in adrenalinskih izzivov. Prelet slapov s
helikopterjem, ultralahkim letalom, bunji jumping, safari v bližnjem parku, …

Termin potovanja: Odhod iz Livingstona v Lusako je 28.08.2012, nočitev v
Lusaki in nato drugo jutro povratek nazaj.

Kaj je zajeto v ceni:
 Prevoz iz letališča v Lusaki do Kafue Parka, Hippo Lodge ( cca 5 ur) –
klimatizirano vozilo
 Prevoz iz Lusake v Livingstone in nazaj z letalom
 7 nočitev v lodgih v Hippo Lodge in 3 nočitve v Livingstonu
 Vse safari vožnje v odprtem terenskem vozilu, samo za našo skupino,
največ 2 fotografa na eno vrsto v avtu
 Dnevne takse za park
 7-krat polni penzion Hippo Lodge in 3-krat nočitev in zajtrk Livingstone
 Voda, topli napitki in sokovi pri zajtrku,
 Šofer – vodič - ranger
 Adapterji iz Zambijskega električnega priključka na naš slovenski
 Nasveti za fotografiranje (tisti, ki jih boste želeli)
 Možnost prenosa fotografij iz vaših kartic na zunanje diske ali image
tanke – arhiviranje posnetkov (po predhodnem dogovoru).
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Kaj ni zajeto:
 Prevoz iz Slovenije do Lusake in nazaj
 Viza ja Zambijo (cca 50 USD, na letališču v Lusaki)
 Antimalariki (ki so priporočljivi) ali druga zdravila
 Brezalkoholne in alkoholne pijače, razen vode
 Hrana in pijača v Livingstonu
 Aktivnosti v Livingstonu
 Zdravstveno zavarovanje (mednarodno – je obvezno) in turistično
zavarovanje oz. zavarovanje opreme
 Enoposteljna soba (doplačilo 400 evrov)
 Ostalo, kar ni opisano v programu.
 Predvideni termin je od 18.08.2012 do 29.08.2012.
Cena




aranžmaja:
cca 2.490 evrov – vezano na tečaj EUR-ZAR
cca 690 evrov – Viktorijini slapovi/Livingstone
cca 400 evrov doplačilo za enoposteljno sobo

Način plačila:

700,00 EUR je potrebno vplačati ob prijavi

razliko pa do 90 dni pred odhodom
Št. udeležencev:
 Najmanj 5,
 največ 7 (vključno z menoj). Lahko tudi manj, samo potem se cena na
osebo zviša.
Ker se kampi hitro polnijo, ni veliko časa, da potrdimo vse rezervacije, zato
je rok za prijavo 15.03.2012 (plačilo avansa do 20.03.2012).
Prijave (in morebitna vprašanja) prosim na e-mail:
info@nature-phototours.com ali gorazd.golob@amis.net
ali mobilni telefon: 031 329 667
Fax.: 03 490 39 54
Naslov: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
Lep pozdrav, Gorazd Golob
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