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Kafue Nationalpark
Zambias største nationalpark med landets største bestand af den afrikanske vilde hund 
og geparden. Især den nordlige del af parken og området kaldt Busanga Plains, byder på 
fantastiske safarioplevelser i perioden juli - november.  
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Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for 

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi 

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af 

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, 

og fra bushcamps til luksushoteller.

På www.hannibal.dk finder I et stort udvalg 

af brochurer, som I gratis kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejled-

ning og svar på alle jeres spørgsmål. De spektakulære Victoria Falls, den mægtige 

Zambezi River, enestående dyreoplevelser 

og arnested for Walking Safaris, som den safari-

legendariske Norman Carr pionerede i 1950’erne. 

Den dag i dag er Zambia stadig på den absolutte 

førsteplads, når det kommer til den ”ægte” safari-

oplevelse til fods! Dette er safarilandet Zambia. 

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr

INDHOLDZAMBIA

Om Zambia

Med Lusaka som entré til Zambia er første indtryk overvældende og vidunderligt afrikansk! 
Samme ord kan bruges om Zambias fantastiske nationalparker og beskyttede vildtområ-
der, der dækker hele 30% af landets areal.

Side 4-7

Livingstone & Victoria Falls

Absolutte højdepunkt er de verdensberømte vandfald, og ét af verdens syv naturlige 
vindundere, Victoria Falls. Nationalparken Mosi-oa Tunya er én af Zambias mindste, men 
det eneste sted i Zambia man kan se det hvide næsehorn. 

Side 8-11

Lower Zambezi Nationalpark

Kano-ture! I det hele taget safari til vands er denne nationalparks varemærke. Der er 
dog hverken giraffer eller geparder, men flodheste og elefanter undgår man næsten 
ikke, og leoparder trives langs de træbevoksede flodbredder. 
I 2016 er Lower Zambezi Nationalpark blevet erklæret for verdens første CO2-neutra-
le nationalpark! 

Side 12-15

South Luangwa Nationalpark
Zambias måske smukkeste og mest storslåede nationalpark! Kendt for leoparder, lø-
ver og elefanter, unikke bush camps og walking safari. Uden tvivl Zambias bedste 
safari-område, når det kommer til mængde og variation af dyreliv. 

Side 18-25

North Luangwa Nationalpark
Ikke bare Zambias men Afrikas topdestination når det gælder Walking Safari. Her er me-
get få ”veje”, ingen permanente camps eller lodges, og størstedelen af parken er desuden 
lukket for offentligheden. Vi anbefaler at kombinere North Luangwa med South Luangwa. 

North Luangwa er også det eneste sted i Zambia, hvor det sorte næsehorn igen kan ses 
efter en re-introduktion i 2003.

Side 26-27

Med sin bjergtagende og uberørte natur, fanta-

stiske dyreliv, unikke safari lodges og camps, er 

Zambia på lige fod med sine naboer og ”konkur-

renter” Tanzania, Zimbabwe og Botswana - 

måske endda bedre! 

Sanne Wolder
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Zambia - for alle sanserne
Når man lander i Lusakas internationale lufthavn, 

ved man med det samme, at man er ankommet til 

Afrikas indre. Det er varmt og svedigt, lidt faldefær-

digt - eller måske ufærdigt - og lettere kaotisk.  Men 

mest af alt møder man et farverigt og smilende men-

neskemylder - når man da lige ser bort fra de alvorligt 

udseende immigrationsbetjente. 

Og udenfor lufthavnen bombarderes sanserne med 

den afrikanske storbys overvældende lyde, farver og 

lugte. Øjnene har svært ved at følge med, når man kø-

rer gennem det ”moderne” centrum mod udkanten af 

byen, hvor kontorbygningerne afløses af faldefærdige 

frugt- og tøjboder, og farverige skure hvor man finder 

alt lige fra mobiltids optankning og supermarkeder til 

mekanikere og lampeforretninger - hvor man i øvrigt 

kan blive klippet eller købe en brudekjole i baglokalet. 

Med de mægtige floder, eventyragtige skove og uberørte 
slettelandskaber er Zambias natur dramatisk - og dog så fredfyldt! 
Selv den mest erfarne safari-rejsende må overgive sig til naturens 
vilde skønhed og endeløse vildnis. 

Velkommen til Zambia! 

Zambia  - en kærlighedsaffære med Afrika

Gaderne er et sandt sammensurium af alt, hvad 

der kan sælges og handles med! Og har man ikke 

tid til at stå ud af bilen, kan man bare rulle vinduet 

ned og købe t-shirts, bælter, frugt, ure, aviser, drik-

kevarer eller høns af sælgerne, der zig-zagger sig vej 

mellem bilkøerne. Når man kommer længere ud på 

landet, erstattes ”garagebutikkerne” af sivboder, der 

sælger alt ligefra cykeldæk til vin. Og cykeldæk må 

være en god forretning, for her cykler man overalt - 

over floder og gennem skove med både vasketøj og 

høns på bagagebæret.

Med Lusaka som entré til Zambia er første indtryk 

overvældende og vidunderligt afrikansk! Samme 

ord kan overføres til Zambias fantastiske national-

parker og beskyttede vildtområder, der dækker hele 

30% af landets samlede areal, der er på størrelse 

med Tyskland, Holland, Belgien, Østrig, Schweiz og 

Ungarn - tilsammen. Men ordene er så langt fra nok. 

Selv den mest erfarne safari-rejsende må overgive sig 

til naturen vilde skønhed og endeløse vildnis. Med 

de mægtige floder, eventyragtige skove og uberørte 

slettelandskaber er Zambias natur dramatisk - og 

dog så fredfyldt! 

Med udsigt til Zambezi River. 
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Sæsonerne - bedste tid på året
Der er nok lige så mange meninger om bedste rej-

setid, som der er måneder i året. Men der er i hvert 

fald én periode man skal forholde sig til - regntiden. 

Det er, hvad vi kalder den på dansk - men på engelsk 

er det Green Season, Emerald Season eller Secret 

Season, hvilket måske er mere passende end vores 

negativt ladede regntid... 

Som i det meste af det sydlige Afrika går ”den grøn-

ne sæson” fra december til april, mens den tørre tid 

ligger i maj - november, med den absolutte højsæson 

i juli - september/oktober. 

Er man primært interesseret i dyreoplevelserne - 

altså de ”store” dyr, skal man tage afsted i den tørre 

tid. Bushen er ikke så tyk og frodig, og dyrene samles 

om de vandhuller og floder, hvor der er vand at få. Det 

gør det nemmere at finde og se dyrene. 

Når regnen først sætter ind, vil der være vand at 

finde på sletter og i de udtørrede vandhuller. Dyrene 

spredes, bushen grønnes og bliver kraftigere. Men 

det er så absolut den tid på året, hvor naturen tager 

sig smukkest ud! Alt er grønt og frodigt, nogle træer 

bærer farverige blomster, himlen og lyset er fanta-

stisk, og floderne bulrer af sted. I denne periode er 

fuglelivet fænomenalt, og de fleste planteædende dyr 

får deres unger. Og det er også den tid på året, hvor 

man får de billigere ”grønne” priser og gode tilbud! 

I Zambia skal man dog være opmærksom på, at 

mange af de camps, der ligger ned til de store flo-

der lukker helt ned mellem midt november og april. 

Som førstegangs safarirejsende skal man nok vælge 

højsæsonen, hvor de store dyreoplevelser er bedst. 

Men de rejsende, der før har været på safari, får nu 

mere og mere øjnene op for den smukke - og langt 

billigere - Green Season.

Zambia har 20 nationalparker og 36 såkaldte GMA’s 

- Game Management Areas. Disse områder ligger som 

en beskyttende zone rundt om nationalparkerne - der 

i Zambia normalt ikke er hegnet ind. 

Både nationalparkerne og de beskyttede vildtområder 

hører under ZAWA (Zambia Wildlife Authority), men 

den store forskel er, at jagt og beboelse ikke er tilladt 

i nationalparkerne. Det er det til gengæld i de beskyt-

tede områder - dog kontrolleret (i teorien i hvert fald) 

af ZAWA, som samarbejder med de lokale. Udenfor 

nationalparkerne og de omkringliggende GMA’s er 

der fri jagt, men man håber med denne anordning 

at holde krybskytter ude af nationalparkerne, da de 

lokale ikke  bryder sig om ”konkurrence” om den 

rationerede jagt i deres område, og derfor optræder 

som parkbetjente. 

Zambia er på størrelse med Tyskland, Holland, 
Belgien, Østrig, Schweiz og Ungarn - tilsammen. 
Og hele 30% af dette enorme areal er erklæret 
nationalpark eller beskyttet vildtområde. 

Både ZAWA og et stort antal af private organisa-

tioner gør i dag et stort stykke arbejde for at rette op 

på krybskytternes ødelæggelser i 1970-80’erne, der 

bl.a. førte til udryddelse af næsehornet i Zambia. I 

dag har landet en langt sundere og mere bæredygtig 

bestand af dyr - som vi som turister, har det privile-

gium at opleve i deres naturlige omgivelser. 

Nationalparkerne
Zambias “Top 5”:

- Livingstone, Victoria Falls & Mosi-oa-Tunya 

   Nationalpark

- Lower Zambezi Nationalpark

- South Luangwa Nationalpark

- North Luangwa Nationalpark

- Kafue Nationalpark

Ansvarlig Turisme
Langt de fleste vesterlændinge, der besøger Zambia 

som turist, bliver påvirket af den synlige fattigdom i 

de landlige områder. At give lidt småpenge til børn, 

man møder på vejen, hjælper måske på den øjeblik-

kelige samvittighed - men ikke i det lange løb. Støt 

i stedet de projekter, som langt de fleste camps og 

safarilodges er involverede i - lige fra natur og miljø 

til sundhed og uddannelse. Mange steder kan man 

komme med ud og se, hvordan livet er i den lokale 

landsby og hvad projekterne gør for at hjælpe. 

Hvis man vil støtte med f.eks. tøj, skolematerialer 

eller legetøj, så brug hjemmesiden “Pack For a Pur-

pose”, hvor mange lodges har skrevet sig ind, så 

man kan se, hvad der præcis er behov for i deres 

lokalsamfund. 

www.packforapurpose.org

NÆSEHORNET

  I midten af 70’erne havde Zambia Afri-

kas største bestand af næsehorn. Godt 

4000 af de i alt 12.000 næsehorn i 

Zambia fandtes i de frodige og dyreri-

ge områder omkring Luangwa-dalen. I 

1998 blev næsehornet erklæret udryd-

det i Zambia pga. krybskytteri! 

Takket være ZAWA og forskellige lokale 

og udenlandske dyreorganisationer, er 

der nu 10 hvide næsehorn - otte i Mo-

si-oa-Tunya Nationalpark og to i Lusaka 

Nationalpark, der åbnede i 2015. 

  Og siden 2003 er det lykkedes at re-

introducere 34 sorte næsehorn fra Syd-

afrika til North Luangwa Nationalpark. 

Sikkerheden og beskyttelsen at dis-

se dyr er utrolig og minder om et mili-

tæropbud - men som ovenstående be-

vidner er det ikke uden grund! Der er - i 

skrivende stund i hvert fald - stadig 34 

sorte næsehorn i North Luangwa Nati-

onalpark, og til at passe på dem er der 

på landjorden en anti-krybskytte enhed 

på 250 parkbetjente, der bakkes op af 

overvågning fra luften.... 

FAKTA ZAWA-ranger i South Luangwa Nationalpark

Bagagen padles over Luangwa River
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Livingstone & 
            Victoria Falls

“... scenes so lovely must have been gazed upon by 
angels in their flight.” 
                                        Dr.David Livingstone                        

Livingstone

De verdensberømte vandfald Victoria Falls er ikke 

bare et vartegn for Zimbabwe, men i allerhøjeste grad 

også for Zambia. Da Zimbabwe for nogle år siden led 

af politisk uro, blev byen Livingstone - Zambias hoved-

stad fra 1911 til 1935 og pendant til byen Victoria Falls 

i Zimbabwe - for alvor sat på kortet, da næsten alle 

turister ”flyttede” over grænsen til Zambia. Igennem 

de seneste år er mange hoteller og lodges skudt, men 

selve byen har stadig lidt af den afrikanske charme, 

som søsterbyen Victoria Falls for længst har mistet. 

Langt de fleste besøgende bor dog ikke inde byen 

men langs Zambezi River - i modsætning til Zim-

babwe, hvor de fleste bor i selve byen Victoria Falls.
 

Victoria Falls

Victoria Falls ligger på grænsen mellem Zimbabwe 

og Zambia og betragtes som et af verdens syv na-

turlige vidundere. I 1989 blev Mosi-Oa-Tunya Na-

tionalpark i Zambia og Victoria Falls Nationalpark i 

Zimbabwe sat på UNESCO’s liste over World Heri-

tage Sites. 

Har man tiden, kan det anbefales at besøge begge 

sider - alt efter årstiden. Zimbabwe har det meste 

af vandfaldene (70%), mens Zambia har omkring 

30%. På den zambiske side kommer man tættere 

på selve faldene, mens man i Zimbabwe har ”ho-

vedfaldet” med det meste vand - især i perioden 

oktober til december, hvor den zambiske side næ-

sten er helt tørret ud. 

Det er i dag let at ”rejse” mellem de to lande med 

det nye  Uni-visum, der giver ubegrænset indrejse i 

begge lande i op til 30 dage. Så der er rig mulighed 

for at opleve de fantastiske vandfald og enestående 

omgivelser på begge sider!

  Uberørt af hvad der ligger forude, flyder Zambezi 

River stille og roligt ned mod kløften. Men man gør 

klogt i ikke at følge med for længe, for mægtige kræf-

ter tager over og lader kun én vej tilbage – ud over 

klippekanten i et brølende inferno. Den 1,7 km lange 

klippekant sender hvert minut omkring 550.000 m3 

vand mellem 90-107 meter ned i slugten Zambezi 

Gorge. Når Zambezi River er på sit højeste, fra fe-

bruar til maj, vælter op til 5 millioner m3 vand ud over 

kanten hvert minut. I denne periode er vandfaldet et 

frygtindgydende og uforglemmeligt syn. 

Dr. David Livingstone “opdagede” det mægtige 

vandfald i 1855, og var den første der gjorde ver-

den opmærksom på det spektakulære syn. Han op-

kaldte vandfaldet efter sin dronning, Victoria, mens 

de lokale allerede havde givet det navnet “Mosi-oa-

tunya” - The Smoke That Thunders. 

Det imponerende vandfald hører til blandt ver-

dens tre største, og når de enorme vandmasser er 

på deres kraftigste er Victoria Falls verdens største 

vandfald. Kun få steder i verden kan man nyde et 

skue, som det Victoria Falls byder sine gæster. På 

flere kilometers afstand kan man se skumsprøjtet, 

der ligger som en sky over vandfaldet og er med 

til at give næring til regnskoven, der ligger direkte 

overfor vandfaldene. 

Vandfaldet består egentlig af seks fald (Devils Cata-

ract, Main Falls, Horseshoe Falls, Rainbow Falls, 

Armchair Falls og Eastern Cataract), der kun i pe-

rioden februar til maj vokser sammen til ét. I den 

tørre tid, september – november/december, er der 

faktisk kun vand i de tre, og de ses bedst fra den 

zimbabwianske side.  

Livingstone Island 
med Devils Pool

Skumsprøjt & regnbue

Vandfaldene i april

Vandfaldene i juli

Livingstone Island
 Omkring midt på vandfaldet, helt ud mod klippe-

kanten, ligger en lille ø ved navn Livingstone Island. 

Det var til denne ø Dr. David Livingstone i 1855 

ankom i kano og første gang skuede ud over de 

mægtige vandfald. Denne overvældende oplevelse 

blev i hans rejsebeskrivelser beskrevet med følgen-

de kendte ord: “... scenes so lovely must have been 

gazed upon by angels in their flight.” 

I dag har vi andre “normale” turister også mu-

lighed for at få den samme oplevelse. Tongabezi 

Lodge, der ligger på bredden af Zambezi-floden i 

Zambia, har daglige udflugter til den lille ø - enten 

med morgenkaffe, frokost eller High Tea. En guide 

fortæller om øens og vandfaldenes historie, og vo-

vehalse kan bevæge sig helt tæt på kanten og tage 

en dukkert i Devil’s Pool, hvorfra man kan se direkte 

udover klippekanten og ned i de brølende vand-

masser 103 m længere nede. 

Bemærk at adgang til øen er afhængig af vand-

standen i Zambezi River, og en tur i Devil’s Pool er 

kun muligt i perioden august - december (eller af-

hængig af vandstand). 

Book turen hjemmefra - for at beskytte øen er der 

et loft på 80 besøgende om dagen.

Dr. David Livingstone

Alle faktorer taget i betragtning - 

højde, bredde, volumen og strømnings-

hastighed - gør Victoria Falls til 

verdens største vandfald.  

FAKTA 

Kløften, der fra luften ses som en stor sprække i 

det smukke landskab, er på sit smalleste kun 60 me-

ter bred. På klippen overfor selve vandfaldene fører 

stier til forskellige udkigspunkter langs kanten - og 

Eastern Cataract er ikke for folk med sarte nerver. 

Her står man ansigt til ansigt med et brølende gar-

din af ufattelige vandmængder. Et lille stykke der-

fra når man broen Knife Edge Bridge, hvor man i 

perioden februar - maj får brug for regnfrakken. 

Uden de beskyttende træer er skumsprøjtet som en 

dansk regnvejrsdag i november – når den er værst! 
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Devil’s Toilet Bowl, Commercial Suicide, Gnashing Jaws of 
Death og Overland Truck Eater... Dette er bare et par af de 
udfordringer Whitewater Rafting på Zambezi-floden byder på.  

Hoteller og lodges ved vandfaldet

Hoteller og lodges ved floden
Tongabezi Lodge

AVANI Victoria Falls Resort

g Luksushotel i kolonitidsstil beliggende helt ned til 

Zambezi River. Fantastisk udsigt fra haven, poolen 

og udsigtsverandaen til skumsprøjtet fra vandfaldet.  

173 værelser og suiter.  

Royal Livingstone Hotel

g Det tættest beliggende hotel på vandfaldet. 

Turistklasse hotel i afrikansk temastil med 212 væ-

relser og masser af aktiviteter og underholdning. 

Både i Zambia og Zimbabwe er der aktiviteter 

nok til flere oplevelsesrige dage, og de bedste er 

koncentreret omkring den mægtige flod. På den 

øvre del af Zambezi River kan man på et sunset 

cruise fredfyldt nyde synet af flodheste, elefanter, 

farvestrålende fugle og ikke mindst den fantastiske 

solnedgang, hvor himlen eksploderer i et væld af 

røde og lilla farver. 

Tidlig morgen, hvor dyrene kommer ned til floden 

for at drikke, kan det anbefales at tage på en kano-

tur med guide, der behændigt sørger for respektfuld 

afstand til både flodheste og krokodiller.

Aktiviteter & Udflugter 

Waterberry Lodge

g Fantastisk luksuslodge der emmer af romantik! Beliggende 15 km fra selve vandfaldet. Tongabezi har plads 

til 26 gæster i ni lækre hytter og to familiehytter med to soveværelser. Ønsker man en endnu mere unik og 

eksklusiv oplevelse har Tongabezi otte enestående hytter på en lille privat ø midt i floden - Sindabezi Island.

Ophold inkluderer helpension, drikkevarer og aktiviteter bl.a. guidet tur ved vandfaldet, kanotur, sunset cruise, 

cykeltur til lokal landsby m.m.  Tongabezi Lodge arrangerer udflugterne til Livingstone Island.

g Hyggelig og enkel flod-lodge 22 km fra Livings-

tone. Waterberry har kun syv værelser/hytter heraf 

to familiehytter med to soveværelser. 

Ophold inkluderer helpension, drikkevarer og én eller 

to daglige udflugter - bl.a. tur til vandfaldet, cruise og 

besøg på det lokale marked. 

“VANDFALD VS FLOD”

Vælg et hotel tæt på vandfaldet, hvis 

du har begrænset tid i Livingstone og 

dit hovedformål er at se Victoria Falls, 

eller tilbringe dagene med de “vand-

falds-baserede” aktiviteter. 

Har du lidt længere tid - eller vil du 

bare gerne bo lidt væk fra turist-

mekkaet - skal du vælge en lodge, 

der ligger et stykke nede ad Zambezi 

River. Her er fred og ro og fantastiske 

omgivelser. Opholdene på disse lodges 

er ofte på All Inclusive-basis. 

TIP 

Sunset cruise på Zambezi River

Livingstone Island set fra oven

Ligeså blid og romantisk som den øvre del af 

floden er, ligeså vild og ustyrlig er den nedre del. 

Efter vandfaldene buldrer Zambezi River videre 

gennem Batoka Gorge og bliver til en udfordrende 

opgave for adrenalinhungrende turister. De 24 rap-

ids, der skal forceres, udgør verdens måske bedste 

white water rafting i Klasse 5. Rapid nr. 9 – også 

kaldet Commercial Suicide - er Klasse 6, hvilket vil 

sige ”ikke sejlbar”, som navnet måske også antyder. 

Man kan også tage kampen op med floden i tan-

dem-kajak, hvor færdigheder i manøvrering kom-

mer på prøve, eller i jetbåd hvis kraft og fart synes 

at kunne hamle om med de hvirvlende vandmasser. 

Uanset hvad man kaster sig ud, er der garanti for 

spænding på højeste plan! 

Hvis man ikke er en hund efter vand, har man 

også mulighed for at se det hele lidt fra oven. En 

af de mest populære aktiviteter er en 13 minutters 

helikoptertur, også kaldet ”Flight of Angel”. Spænd 

sikkerhedsbæltet og sæt kameraet på “serieskyd-

ning” – det er en fantastisk tur. 

De mere grænseoverskridende flyvninger foregår 

fastspændt til et kabel tværs over Zambezi-kløften, 

135 m langt og 75 m over jorden - det såkaldte 

Gorge Swing. Man kan også rapelle ned på bun-

den af kløften ad en 54 meter høj klippeskrænt eller 

tage turen i ét spring. Og så er der selvfølgelig det 

verdensberømte bungi jump fra Victoria Falls Bridge 

på 111 meter! 
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Lower Zambezi 
Nationalpark

Lower Zambezi Nationalpark er verdens første CO2-neutrale 
nationalpark. 

Cali

Livsnerven i Lower Zambezi-dalen, der strækker sig 

helt fra Kariba-dæmningen i vest til den mozambian-

ske grænse i øst, er den mægtige Zambezi River, som 

Zambia deler med Zimbabwe. I en stor del af området 

er dyreliv og natur beskyttet af Lower Zambezi Natio-

nalpark i Zambia og Mana Pools Nationalpark på den 

anden side af floden i Zimbabwe. Det giver gode vilkår 

for dyrelivet, og Lower Zambezi Nationalpark går nu 

for at være en af de bedste safariområder i Zambia. 

Floden Chongwe, der løber ud i Zambezi, danner 

grænsen mellem selve nationalparken og det be-

skyttede område Chiawa Game Management Area. 

De fleste dyr finder man i selve nationalparken, 

men langt de fleste lodges i Chiawa-området kører 

game drives begge steder. Og hvorend man bor, vil 

der altid være flodheste på ”dørtrinnet”!  

Den enevældige hersker af Zambezi River er nem-

lig flodhesten. Næsten overalt ser man øjne, ører og 

næsebor, der rager op over vandoverfladen. Og fug-

lekvidderen overdøves af prusten og den umisken-

delige ”latter, der efter et par timer ved floden føles 

ligeså naturlig og allestedsnærværende som lyden 

af en sirene i storbyen. 

I den tørre vintertid tiltrækker den livgivende Zam-

bezi River store flokke af elefanter og bøfler, der ses 

ved flodbredden på både den ene og den anden side, 

på småøer midt i floden eller ligefrem svømmende 

over floden. I kano eller båd kan man ofte komme tæt 

på disse kæmper - og fra denne vinkel føler man sig 

ret lille! Hold også øje med vandleguaner, krokodiller 

og naturligvis det rige fugleliv, der her i dalen tæller 

omkring 350 forskellige arter. 

De dominerende rovdyr i Lower Zambezi Natio-

nalpark er løve, leopard og hyæne. Geparden findes 

ikke i parken, der er præget af tyk bush og skovom-

råder - perfekt til leoparden, men ikke geparden der 

har brug for de åbne sletter til jagt. Giraffen mangler 

også, ligesom næsehornet. Selvom nationalparken 

blev proklameret i 1983, var næsehornet udryddet i 

midten af 80’erne pga. krybskytteri. Også elefanten 

var tæt på at lide samme skæbne, men i dag er be-

standen sund og voksende - ikke mindst pga. både 

offentlige og private organisationer, der gør et stort 

stykke arbejde for bevarelse og beskyttelse af hele 

Zambezi-dalen. 

Ligesom safari til fods er et must i Luangwa, er ka-

nosafari en af de største oplevelser i Lower Zambezi 

Nationalpark. Det er næsten ubeskriveligt, når man 

tidligt på morgenen glider afsted i et eventyragtigt 

landskab, hvor morgendisen rejser sig fra vandover-

fladen, mens solens stråler langsomt bryder igennem 

de tætte trækroner langs bredden og kaster lys på 

Zambezi-højderyggen, der rejser sig i horisonten. Den 

næsten uhyggelige stilhed, der breder sig når Zambe-

zi-floden indsnævres, afbrydes kun af fugleskrig og 

de allestedsnærværende flodheste, som de dygtige 

guider holder en respektfuld afstand fra. Men der er 

ingen tvivl om, hvor der er kongen af Zambezi River!
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Camps og lodges

g Klassisk tented lodge beliggende i Chiawa Game Management Area. Kasaka River Lodge er næsten to 

lodges i én, med fire ”Wild Side”-telte omgivet af bushen, og fire ”Tame Side”-telte der ligger rundt om et 

græsområde, hvor dyr ofte græsser. Lidt afsides ligger Hippo Pod - et perfekt safarihus til familien med to 

soveværelser og egen pool. Dejligt hævet fælles lounge og spiseområde med fantastisk udsigt over floden. 

Aktiviteter: game drive, game walk, kano, flodcruise, fiskeri og besøg i lokalsamfundet.

g Beliggende i Chiawa Game Management Area lige på grænsen til nationalparken, hvor Chongwe River 

løber ud i Zambezi River. En virkelig atmosfærefyldt camp med skønt fællesområde og pool. Langs floden 

ligger ni telte med ”open air”-badeværelse, og den fantastiske Albida-suite med to soveværelser, enestå-

ende lounge-område og egen pool. Aktiviteter: game drive, game walk, kano, flodcruise, fiskeri og besøg 

i lokalsamfundet. 

g Beliggende dybt inde i Lower Zambezi Nationalpark, og én af de mindste camps i parken. Rustik luksus 

og tæt på naturen er nøgleordene for Old Mondoro, der har plads til maks 10 gæster i fire hytter af kraftigt 

siv og kanvas - med Lower Zambezi’s mest unikke ”open air” udsigtsbadeværelse! En rigtig ”bush camp” i 

et område kendt for leoparder og elefanter. Aktiviteter: game drive, game walk, flodcruise og kano.  

g Chik safaricamp beliggende i Lower Zambezi Nationalpark. Sausage Tree Camp har uden tvivl parkens 

flotteste pool med udsigt over Zambezi River og solnedgangen over bjergryggen i det fjerne. Campen har 

fem telthytter med bedouin-inspireret kanvastag og fantastisk ”open air”-badeværelse, to store hooneymoon 

teltsuiter med egen pool og et familiehus med to soveværelser og egen pool. Aktiviteter: game drive, game 

walk, flodcruise, fiskeri og kano. Unikke oplevelser: ”River Lunch”, frokost serveret i Zambezi River (garan-

teret ved min. 3 nætter) og garanteret privat guide.

Old Mondoro

Sausage Tree Camp

Kasaka River Lodge

Chongwe River Camp
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Hånddrevne ponton-båd over Luangwa River, Kafunta River Lodge

De karakteristiske vandbukke, Lower Zambezi Nationalpark

På game walk i South Luangwa Nationalpark Sundowner i South Luangwa Nationalpark

Frokosten er serveret på Kapamba Bushcamp, South Luangwa Nationalpark Ung hanløve ved bredden af Luangwa River
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Denne storslåede nationalpark står på lige fod med 

de bedste nationalparker i både det østlige og sydlige 

Afrika, når man taler om safari og dyreliv. Og den slår 

de fleste med flere længder, når talen går på natur-

sceneri, uberørt vildnis og eksklusivitet i form af få 

turister og små unikke camps - rigtige bush camps 

som i mange andre ”konkurrende” nationalparker ef-

terhånden er erstattet med større og mere luksuriøse 

safarilodges. Hertil kan man så lægge nogle af de 

absolut bedste guider, og så har man den perfekte 

safaridestination! 

Zambias mest bjergtagende nationalpark byder på      
eventyrlige safarioplevelser

South Luangwa            Nationalpark

Den 9050 km2 store South Luangwa Nationalpark, 

hvis vestlige grænse er højderyggen Muchinga 

Escaprment, har et enestående og vekslende øko-

system med både åbne sletter, bush, vådområder 

og tæt skov. Det giver ideelle levevilkår for et rigt 

dyre- og fugleliv. Antiloper - især store flokke af im-

pala og puku - ses næsten overalt; leoparden trives i 

skovområderne; løven, den afrikanske vilde hund og 

hyænen følger byttedyrene mens elefanten holder sig 

tættere på vandet. 

I den tørre vintertid er der et væld af dyr og fugle 

omkring floderne og de dampos (en slags lav ofte 

sumpet græsslette, der enten har permanent eller års-

tidsbestemt vand), hvor der stadig er til at finde vand. 

Da David Livingstone krydsede Luangwa River i 

1866, kom han med endnu én af sine sigende kom-

mentarer om det syn, han stod foran: ”It is impos-

sible to describe its luxuriance”.

Koncentrationen af dyr er størst omkring områ-

derne Nsefu og Mfuwe, så det er også man finder de 

fleste og største lodges - og dermed også de fleste 

turister og biler. 

Pånær næsehornet - der også her blev udryd-

det pga. krybskytteri - kan man i South Luangwa 

Nationalpark se de resterende Big Five: elefant, bøf-

fel, løve og leopard. Især løve og leopard er parken 

kendt for, da South Luangwa er en af de meget få 

nationalparker, hvor det er tilladt at køre på aften/nat 

safari med spotlight. Det øger betydeligt chancen for 

at se især leoparden - og løver på jagt.                            

Et par endemiske arter kan parken også bryste sig 

med - Thornicroft-giraffen og Cookson-gnuen; og 

for fugle interesserede er der i hele Luangwa-dalen 

over 400 forskellige arter, både fra det sydlige og 

østlige Afrika. 

Har man tiden, kan det på det varmeste anbefales 

at kombinere to eller flere camps, så man oplever 

hele spektret af natur og dyreliv - og det er på ingen 

måde svært at bruge en uges tid i South Luangwa 

Nationalpark! 

Vær opmærksom på, at de fleste små bushcamps 

kun er åbne mellem maj og november. Kontakt os, 

så vi kan finde de camps, der matcher bedst til jeres 

ønsker - hver camp har deres egen stil, aktiviteter 

og atmosfære. 
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Ligesom Lower Zambezi Nationalpark er også South 

Luangwa Nationalpark præget af en stor flod - nemlig 

Luangwa River, der danner parkens østlige grænse. 

Få steder - hvis nogen overhovedet - kan man op-

leve en så stor og vigtig flod, der er totalt uberørt af 

mennesket. Ingen dæmninger, ingen landbrug langs 

flodbredderne og næsten ingen forurening. Luangwa 

River er et fantastisk syn og har en næsten helende 

effekt på en stresset krop og sjæl. Her er man langt 

væk fra dagligdagens trommerum!   

Som i Zambezi-floden skal man ikke se længe på 

vandoverfladens krusninger, før flodhestens ”mule” 

dukker op. Flodhestene er overalt - Luangwa River er 

hjemsted for verdens største bestand af flodheste! Og 

om aftenen kan man se dem græssende på flodslet-

terne - som tykke lavstammede heste.

I den uberørte Luangwa Valley le-

ver verdens største bestand af 

flodheste. Det er estimeret, at der 

i  Luangwa River findes op til 50 

flodheste pr. km, og de største flok-

ke - hippo pods - tæller op til 60 

dyr.

FAKTA 

Camps og lodges
Mfuwe Lodge

Kafunta River Lodge & Island Bush Camp

g Klassisk safarilodge der er blevet ”berømt” for en helt unik oplevelse, der foregår i perioden slut oktober 

til midt december - de seneste mange år har en elefantflok begivet sig gennem receptionen for at komme 

ned til de mangotræer, der vokser på lodgens grund! Mfuwe Lodge er en af de største i parken med 18 strå-

tækte hytter beliggende ned til to laguner. Lodgen er åben året rundt og har pool, stor udsigtsveranda og 

bar, souvenirbutik og spa. Aktiviteter inkluderet i ophold: game drive og game walk. Aktiviteter mod tillæg: 

udflugter til lokal landsby, skole og tekstil workshop.

g Beliggende med udsigt over flodsletten på grænsen til selve nationalparken og Nsefu-området.                          

Kafunta RiveR Lodge er en klassisk safarilodge - med områdets måske bedste udsigtsveranda med 

bålplads og spiseområde, frit udsyn til dyrene og fuglene på sletten, natlys og ”skjulested” perfekt til foto-

grafering. Lodgen har også pool og spa. Otte stråtækte hytter med veranda og to to-plans luksussuiter med 

udsigtsveranda. Aktiviteter: game drive, game walk og landsbybesøg. 

g isLand Bush Camp - beliggende i hjertet af na-

tionalparken på bredden af Luangwa River. Campens 

fem ”strå-hytter” står på forhøjede træplatforme og 

har åben front med udsigt over floden og badevæ-

relse med ”bucket shower”. En ægte bushcamp uden 

elektricitet og med hovedvægt på walking safari.  

Kombinér  Kafunta River Lodge og Island Bush Camp 

for den bedste safarioplevelse. 
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Tafika Camp & Chikoko Trails Camps Puku Ridge

Flatdogs Camp

g Vi har mange favoritter i South Luangwa - Tafika Camp er en af de helt store. Campen ligger lige 

på grænsen til Nsefu-området på bredden af Luangwa River. De seks atmosfærefyldte sivhytter, byg-

get under og omkring store leadwood-træer, har romantisk ”open air”-badeværelse og lille veranda. Én 

af hytterne har to soveværelser - perfekt til familier (børn 12 år+). Der er en helt speciel stemning på 

Tafika Camp - om det er under morgenmaden rundt om bålet på flodbredden, middagen i olielamper-

nes skær eller siestaen på liggestolen med udsigt over floden - man må næsten knibe sig selv i armen.                                                                                                     

Aktiviteter: game drive, game walk, mountainbike safari og landsbybesøg. 

g Følg i fodsporene på David Livingstone gennem bushen i Luangwa Valley - med kano over Luangwa 

River og ad stier lavet af elefanter og flodheste til Tafikas to rustikke ”trails camps” i selve nationalparken. 

ChiKoKo tRee Camp ligger ca. 8 km fra Tafika og har tre hytter bygget på 3m høje pæle med lave strå-

vægge, åben front, halvtag og privat toilet/bruser nedenunder. CRoCodiLe RiveR Camp, ca. 40 min. fra 

Chikoko, har tre sivhytter med halvåben front og ”open air” toilet/bruser ensuite. 

Der er ingen veje i omådet og safari foregår kun til fods på 3-4 timers Game Walks med guide og ranger. 

Bagage og forsyninger transporteres til campene af bærere. 

g Endnu en af vores favoritter i South Luangwa - klassisk og luksuriøs ”tented” safari lodge med den 

mest fantastiske beliggenhed i selve nationalparken. Her får man en uovertruffen udsigt over flodsletten, 

hvor flokke af pukuer, zebraer, elefanter og bavianer ofte ses. Puku Ridge har syv store teltsuiter med ud-

sigt til flodsletten - ikke bare fra verandaen men også fra sengen, fra badekarret og den udendørs bruser.                               

Aktiviteter: game drive og game walk

g ”Value for money”-camp beliggende lige udenfor selve nationalparken ikke langt fra Mfuwe Airport. 

Flatdogs er en større camp med faciliteter som a-la-carte restaurant, bar, internet café, souvenir butik og 

swimmingpool. 12 telte med badeværelse ensuite - fem standard med udsigt til bushen og syv luksus med 

udsigt over floden - det ene et familie telt med plads til fire personer; seks værelser beliggende i tre separate 

bygninger samt en familiehytte; Jackalberry Tree House - et fantastisk ”open air sivhus” med tre verandaer 

og plads til fem personer; Crocodile Nest - luksuriøs ”telt hus” med privat pool og plads til seks personer. 

Aktiviteter: game drive og game walk

Tafika Camp og de to Chikoko Trails Camps 

rives ned hvert år inden regnen kommer og 

bygges op på ny, så de står klar til at mod-

tage gæster i maj/juni.

22  ZAMBIA -  EN KÆRLIGHEDSAFFÆRE MED AFRIKA ZAMBIA -  EN KÆRLIGHEDSAFFÆRE MED AFRIKA 23 



Bushcamp Company                                                                                                         

Bilimungwe

Bushcamps er noget særligt - en oplevelse 
for livet! Beliggende dybt inde i hjertet af 
nationalparken kan disse camps bedst beskri-
ves som rustik luksus med naturen i højsæde 
- ingen pool og spa, ingen aircondition, ingen 
wifi og mobildækning. Her er man tusindvis 
af kilometer fra hverdagens stress og jag! 

Chamilandu

Kapamba

”From a vehicle you see Africa. On foot you feel, hear and smell Africa

Bushcamp Company har seks fantastiske bushcamps i South Luangwa Nationalpark, hver 
med deres egen unikke stil og charme - og signaturoplevelser. Hver camp har plads til maks 
otte gæster (ingen børn under 12 år), der har to guider og to safari-jeeps til rådighed.                          
Start jeres safari på Mfuwe Lodge og fortsæt eventyret i en bushcamp - eller to, hvor I går 
fra camp til camp!

Vores favoritter                                                                                                                                       
g Bilimungwe - fire træhytter. Fantastisk udsigt til tre vandhuller ofte frekeventeret af elefanter. 
g Chamilandu - tre åbne træ- og sivhytter på pæle med uforstyrret udsigt over Luangwa River og dyrelivet.
g Kapamba - fire hytter bygget i sten med åben front mod Kapamba River. Unikt romantisk badeværelse.    

Aktiviteter: game drives og game walks.
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North Luangwa            Nationalpark
Et unikt safarieventyr venter i én af Afrikas mest uberørte 
nationalparker

South Luangwas ”lillebror” og én af Afrikas mest 

uberørte nationalparker. Et ægte vildnis uden veje og 

permanente camps, som kun får besøg af få hundrede 

garvede ”safari”-entusiaster om året. 

Kun den nordlige del af parken er åben for f.eks. 

kør-selv-turister, og det kun på dét ene hjulspor, der 

går fra vest til øst. Den sydlige del er et enestående 

og fantastisk vildnis område, som man kun kan be-

søge på arrangerede safariture med de operatører og 

guider, der tilbyder walking safaris og har små rustikke 

camps, der kun er åbne i den tørre tid. 

North Luangwa Nationalpark er kun halvt så stor 

som South Luangwa Nationalpark og deler den 

samme østlige grænse, nemlig Luangwa River. 

Landskabsmæssigt minder den om sin sydlige sto-

rebror, men hvor Muchinga Escarpment kun flanke-

rer South Luangwa, er hele 24% af denne højderyg 

en del af North Luangwa. Disse skråninger ligger 

jord til et anderledes habitat, hvor man bl.a. kan 

opleve flere fuglearter, der kun meget sjældent ses i 

Luangwa-dalbunden.  

Hvor South Luangwa er berømt for giraffer, elefan-

ter og leoparder, er North Luangwa kendt for store 

bøffelflokke, Cookson’s gnuer, hyæner der her selv 

går på jagt fremfor at finde ådsler, og selvfølgelig det 

sorte næsehorn - som man dog stadig skal være mere 

end heldig at få et glimt af. 

Her møder man ikke andre larmende safaribiler, in-

gen andre turister end de få man bor sammen med 

i de rustikke camps, ingen mobiltelefoner, wifi og 

Facebook... North Luangwa er ikke for alle! Men det er 

en bush-oplevelse der ikke overgås andre steder i det 

etablerede ”safari-Afrika”. Et helt unikt safarieventyr!  

Camps

Mwaleshi Camp

g Forestil dig spændingen ved at vandre gennem bushen på sporet af løver - eller sidde knælende ved 

flodbredden overfor en flok elefanter. Det er, hvad der venter i Mwaleshi Camp - en af Afrikas mest afsid-

desliggende camps. Fra Mfuwe Airport eller modercampen, Tafika Camp i South Luangwa, flyves man ind 

i vildnisset til Mwaleshi i små Cessna-fly. Og herfra har man Afrikas bedste Walking Safari-område lige for 

sine fødder - og helt for sig selv. Mwaleshi er den ultimative bushcamp bygget i siv og træ, autentisk og med 

sans for detaljer. De kun fire sivhytter har privat ”open air”-badeværelse med bruser og træk-og-slip toilet. 

Campen fokuserer kun på Walking Safari, men de har en 4x4 åben jeep, der bruges til at transportere gæster 

til og fra mere afsiddesliggende områder samt dagsudflugt til Mwaleshi Falls. 

Ligesom Tafika Camp og Chikoko Trails Camps tages Mwaleshi Camp ned hvert år i november. Den er kun 

åben fra midt juni til slut oktober. 
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Mange ”store” ord kan hæftes på Kafue Nationalpark 

- Zambias største, Afrikas 5. største, langt større 

end Serengeti i Tanzania, større end Greater Krüger 

i Sydafrika og Etosha i Namibia. 

Hele 22.400 km2 uberørte skov- busk- og slette-

landskaber udgør Kafue Nationalpark i den vestlige 

del af Zambia. Og her finder man den største mang-

foldighed af dyrearter end i noget andet fredet om-

råde i både det sydlige, østlige, og centrale Afrika. 

Omend ikke i samme omfang... Som de fleste andre 

nationalparker i Zambia led også Kafue under kryb-

skytteri i 1980’erne, hvilket gjorde et stort indhug på 

hele dyrebestanden.                                                        

Kafue Nationalpark
Afrikas femte største nationalpark og Zambias mest        
varierede safarioplevelse

Da Kafue Nationalpark ikke havde samme tu-

ristmæssig status som f.eks. South Luangwa 

Nationalpark, var der kun få ildsjæle - ofte private 

lodge og camp ejere - der tog kampen op. De patrul-

jerede i hele parken, mens de forsøgte at råbe rege-

ringen op og skaffe midler fra private organisationer. 

Det lykkedes heldigvis, og i dag er nationalparken 

bl.a. beskyttet af hele otte GMA’s og byder på fan-

tastiske safarioplevelser. 

Det er her i Kafue - på sletterne i nord og syd - man 

har den største chance for at se geparden i Zambia, 

og med de mange forskellige økosystemer er par-

ken hjem for landets største variation af antiloper 

og flere forskellige fuglearter end South Luangwa 

Nationalpark. Vil man have chancen for at se så mange 

forskellige dyr og fugle som muligt, skal man tage 

sig tid til at besøge både den nordlige, centrale, og 

sydlige del af parken - en tur med både enestående 

natur- og dyreoplevelser! 

Er tiden begrænset, er Busanga Plains i den nordlige 

del et ”must”. Sletterne og sumpområdet er mage-

løst både i variation og antal af dyre- og fuglearter, 

og man kan bl.a. se specialiteter som antiloperne red 

lechwe og sitatunga, mens de dominerende rovdyr er 

løver og geparder.  Busanga Plains er kun tilgængelig 

i perioden juni/juli - november, men så er det også et 

af Zambias bedste safariområder! 

Som de andre store nationalparker i Zambia, har 

også Kafue Nationalpark sin ”egen” flod - Kafue River. 

Den løber fra nord til syd gennem parken, inden den 

støder ind i søen Itezhi-Tezhi, hvor den ændrer kurs 

og fortsætter mod øst, hvor den til sidst løber ud i 

Zambezi River. 

Der er noget fortryllende og ærefrygtindgydende over 

de store floder, og Kafue River er ingen undtagelse. 

Nogle steder op til 1000 m bred med et blikstille 

vandspejl; andre steder smal med hidsige strømfald. 

Nogle steder flankeret af klipper og sandbanker hvor 

krokodiller med åbent gab indtager solens varme; 

andre steder af uigennemtrængelig vegatation hvor 

en pludselig bevægelse i buskadset udløser en an-

tilopes alarmkald. 

Kafue og dens bifloder er også værdige konkurrenter 

til Zambezi og Luangwa når det kommer til flodheste 

og krokodiller. Det er bestemt ikke her, man tager en 

kølende dukkert - men både kanoture og flodcruises 

er en eventylig oplevelse for alle sanserne. 

Takket være Kafue Nationalparks varierede økosy-

stemer med sletter, flodlandskaber og skovområder, 

sump- og vådområder mod nord og kalaharisand 

mod syd, kan Kafue byde på Zambias mest alsidige 

safarioplevelse. 

Med sine 22.400 km2 er Kafue 

blandt Afrikas fem største national-

parker. Større end Etosha i Nami-

bia, Serengeti i Tanzania og Greater  

Krüger i Sydafrika.

FAKTA 
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Camps og lodges

Busanga Plains Camp

Musekese Camp

g Klassisk og romantisk tented safari lodge med fantastisk beliggenhed i Namwala GMA på et utroligt na-

turskønt stykke af Kafue River. Fra lodgen er der udsigt til Kafue Nationalpark på den anden side af floden. 

KaingU Safari Lodge har et hyggeligt lounge/bar og spiseområde, der fører ned til en dejlig udsigtsveranda 

med bålplads - helt ideelt til sundowners og frokost ”with a view”. Der er også en lille butik med  håndlavede 

souvenirs, smykker m.m. lavet af kvinder fra lokalområdet - et besøg værd! Lodgen har kun seks ”telthyt-

ter”, der står på træplatforme med stråtækt tag, omgivet af skyggende træer og palmer. Alle har veranda 

med udsigt over Kafue River og badeværelse bygget i sten med både indendørs og stor udendørs bruser. 

Familiehytten ”Finfoot” har to soveværelser ensuite, fælles loungeområde og stor udsigtsveranda.

Aktiviteter: game drive, game walk, cruise, middag og morgenmad i bushen, besøg i landsbyskole og ka-

noture - også med ”sleep outs” (overnatning i telt på øer i floden).

g En ”rigtig” teltcamp med kun 4 telte - simpelt indrettede med senge og traditionelt ”bush badeværelse” 

ensuite. Hyggeligt fællesområde med bar og bålplads. Campen ligger tæt ved Kafue River og de to pas-

sionerede rangere kender området ud og ind. Musekese er en virkelig intim oplevelse - ”back to nature”. 

Aktiviteter: fokus på walking safari men også cruise og game drive.

KaingU Safari Lodge

g Udsigt, udsigt, udsigt! Det er kodeordet for den fantastiske Busanga Plains Camp, der ligger på en pal-

meklædt ”ø” midt i det enestående vådområde Busanga Plains. Campen har kun 4 telte - fuldt møblerede 

og med ”open air”-badeværelse ensuite - og naturligvis udsigt til sletterne! 

Busanga Plains Camp er én af de nordligste i Kafue Nationalpark og ligger så isoleret, at den kun er til-

gængelig fire måneder om året, juli til start november. Ophold på Busanga Plains Camp kombineres med 

overnatning på søsterlodgen Mukambi Safari Lodge, der ligger på bredden af Kafue River. Herfra er der ca. 

6 timers kørsel gennem bushen til Busanga Plains. 

Mukambi Safari Lodge er en større, traditionel safarilodge, der ofte bruges som gateway til Kafue Nationalpark. 

Aktiviteter på Busanga Plains Camp: game drive, game walk

Aktiviteter på Mukambi Safari Lodge: game drive, game walk, cruise, fisketure og besøg i landsbyskolen 

 “If there was one thing 
I could do again, it 
would be to go on safari”

KAREN BLIXEN
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JESPER HANNIBAL

FREDENSGADE 36B
8000 AARHUS C
+45 70 270 370
www.hannibal.dk

Eksperter i eventyr

”You can leave Africa,          but it will never leave you...” 


