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Zimbabwe
Zimbabwe er endelig ved at vende tilbage som turistland – og det er længe ventet! 

Det er et af Afrikas smukkeste og mest fascinerende lande, hvor oplevelserne kommer 
som perler på en snor. Og det er ikke bare de mægtige Victoria Falls – et af verdens 

naturlige vidundere – der fortjener spalteplads. Zimbabwe byder sine gæster på storslåede 
naturoplevelser, ældgamle historiske levn, små traditionelle landsbyer, Big 5-safari, farverige 

markeder og aktiviteter, der kan få adrenalinet til at pumpe på højtryk! 

Så vi er glade for at kunne sige ”Velkommen tilbage til fantastiske Zimbabwe”.

Selvom der politisk stadig er 
et stykke igen, når det gælder 
demokrati og stabilitet, går det nu 
den rigtige vej i Zimbabwe. Der er 
optimisme blandt befolkningen, der 
byder turister velkomne med åbne 
arme og er ivrige efter igen at få 
gang i hjulene. Og med indførslen 
af USD som den ”nationale” valuta, 
er inflationen under kontrol, og man 
skal ikke længere have en trillebør 
med værdiløse billion-pengesedler 
med i supermarkedet – hvor der nu 
også er varer på hylden. 

En del af Zimbabwe består af høj-
slette, der løber som et bakkedrag 
diagonalt gennem landet fra sydvest 
mod de storslåede Nyanga-bjerge 
i nordøst. På højsletten, der ligger 
1500 m over havets overflade, lig-
ger hovedstaden Harare. Højsletten 
gennemskæres af en 515 km lang, 
og på de smalleste, 11 km bred for-
kastning. Denne forkastning menes 
at være forbundet med Great Rift 
Valley, der løber fra de østlige mid-
delhavslande gennem Østafrika til 
Lake Malawi.

Eastern Highlands, i Zimbabwes 
nordøstlige del, er landets mest 
bjergrige område med Nyangani 
som det højeste punkt (2592 m.o.h)
Mod nord falder landskabet ned 
mod den frodige Zambezi Valley, 
Zambezi River og Lake Kariba. 

Zimbabwe har hele fem lokaliteter 
med på UNESCO’s liste over verdens 
natur- og kulturarvsteder – de så-
kaldte ”World Heritage Sites”: Victo-
ria Falls, Mana Pools Nationalpark, 
Great Zimbabwe Ruins, Kame Ruins 
og Matopo Hills.
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Harare
Zimbabwes hovedstad Harare, der 
tidligere hed Salisbury, ligger i den 
nordøstlige del af landet i 1500 me-
ters højde. Byen er hjem for ca. 1.9 
millioner mennesker og er en travl 
storby med masser af liv. Det er en 
moderne by med et virvar af menne-
sker, biler og amerikanske burgerba-
rer; men mellem skyskraberne, hotel-
lerne og indkøbscentrene finder man 
også farverige markeder, grønne 
åndehuller, smalle gader flankeret af 
jakarandatræer og bygninger fra ko-
lonitiden. Alt i alt en rigtig afrikansk 
storby. Selvom Harare ikke er en af 
verdens mest spændende storbyer, 
har den sin charme og kan bryste 
sig med at være en af Afrikas rene-
ste storbyer. Tag turen til ”The Kopje” 
– direkte oversat ”den lille høj” – og 
nyde den smukke udsigt over Harare 
skyline og de grønne omgivelser. 

Få km syd for byen Masvingo ligger 
et kæmpemæssigt og bjergtagende 
ruinkompleks. Det er det største og 
mest betydningsfulde syd for Sahara 
og kommer lige efter pyramiderne 
i Egypten – det er Great Zimbabwe 
Ruins. 

Der findes indtil flere små gademar-
keder i Harare, men det største og 
mest spændende er Mbare Musika, 
der ligger godt 5 km fra centrum. 
Markedet er landets største og ligger 
ved Zimbabwes travleste busstation. 
Her finder man alt lige fra landbrugs-
produkter og smukke håndarbejder i 
sten og træ, kitschede souvenirs og 
plasticdimser til helbredende urter. 
Alt foregår selvfølgelig i et vidunder-
ligt mylder af store zimbabweanske 
kvinder, legende børn, ivrige sæl-
gere og turister. 

Great Zimbabwe Ruins

Hele området er godt 720 ha stort 
og var engang hjem for omkring 
40.000 folk af det engang så magt-
fulde Shona-Karanga herredømme, 
der strakte sig fra Botswana til Det 
Indiske Ocean.

Komplekset består af flere ruiner, 
hvoraf de vigtigste er Great Enclo-
sure, Hill Complex og Valley Enclo-
sures, alle bygget omkring årene 
1000-1200 e.Kr. The Great Enclosure 
er 243 m i diameter og har 11 m høje 
vægge. Sten i millionvis ligger stadig 
på deres plads næsten uberørt af ti-
dens tand. 

Man regner med, at denne bygning 
var et royalt område – et slags klo-
ster for kongens moder og koner. 
Indenfor murene står et 10 m højt 
kegleformet tårn, hvis forman man 
endnu ikke kender til fulde. 
Hill Complex ligger på en bakketop 
med udsigt over hele området og 
er præget af snirklede gange, stejle 
trapper og små trange kamre. 
Valley Enclosures består af en række 
mindre ruiner fra det 13.århundrede. 
Her har man gjort områdets bedste 
arkæologiske fund, bl.a. metalred-
skaber og figurer af de mærkelige 
Zimbabwe-fugle, der er blevet lan-
dets nationalsymbol. 
Et nærmere indblik i hvordan Shona-
folket levede dengang, kan man få 
i Nationalmuseet o i den rekonstru-
erede Shona-landsby, der begge lig-
ger i området. 

Det er ikke noget problem at få en 
hel dag til at gå blandt de impone-
rende Great Zimbabwe Ruins. Sørg 
for at få en guide med, så I ikke går 
glip af den spændende historie, kul-
turen og alle myterne. 
Synet af Great Zimbabwe Ruins ba-
det i de tidlige morgenstråler eller 
i det sene aftenrøde lys er en ople-
velse for sig! 

Er man interesseret i afrikansk kunst 
og specielt skulpturer, skal man tage 
turen til Chapungu Sculpture Park 
omkring 8 km fra Harare. Her fin-
der man et stort udvalg af smukke 
Shona-skulpturer, hvoraf mange står 
spredt rundt om i den store have, der 
omgiver galleriet. 

I dag har Shona-kunsten fået 
international anerkendelse, og 
mange skulpturer pryder udstil-
linger rundt om i verden.
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Bulawayo
Zimbabwes andenstørste by kan 
bryste sig med de fleste levn fra ko-
lonitiden. Smukke gamle bygninger 
giver den gamle bydel et romantisk 
skær, og langs de brede veje står 
rødblomstrede træer og stråler om 
kap med de lilla jakarandatræer.  
Bulawayo er også kendt for to af lan-
dets bedste museer, Nationalhisto-
risk Museum og Jernbanemuseet, 
flere spændende gallerier og kunst-
værksteder – heriblandt Mzilikazi 
Arts & Craft Centre, og for en sprud-
lende musikscene hvor jazzede afri-
kanske rytmer genlyder i gaderne.

Matopo Hills & Nationalpark er et im-
ponerende naturskue med nogle af 
verdens mest fascinerende granits-
cenerier i verden! Mægtige klippefor-
mationer, balancerende kæmpesten 
og tusinde år gamle hulemalerier, 
giver dette sted en nærmest mytisk 
atmosfære. 
Den mest bjergtagende udsigt over 
området får man fra en klippetop 
med et meget sigende navn- View 
of the World. Her ligger navngive-
ren også selv begravet, nemlig Cecil 
Rhodes, grundlægger af Rhodesia 
(som Zimbabwe hed før). 

Matopos Nationalpark

Hele området Matopo Hills er 3100 
km2 stort, hvoraf godt 425 km2 ud-
gøres af Matopos Nationalpark. Her 
har man gode chancer for at se både 
det hvide og det udrydningstruede 
sorte næsehorn, men nationalpar-
ken er også kendt for sin store kon-
centration af rovfugle, bl.a. den sorte 
ørn, den afrikanske høgeørn og den 
sjældne Cape-ørneugle.

Godt 25 km fra Bulawayo ligger 
Chipangali Wildlife Orphanage. 
Her har ildsjæle i årevis taget sig af 
forladte dyreunger, syge og tidligere 
illegalt tilfangetagne dyr. De fleste 
beboere i Chipangali er dog unger af 
dyr, der er blevet skudt af krybskyt-
ter. Hensigten er at sætte dyrene 
tilbage i deres naturlige element, 
når de kan klare sis selv, men dette 
lykkes ikke altid. Mange af dyrene er 
”adopteret” af sponsorer rundt om i 
verden, og Prinsesse Diana var indtil 
sin død Chipangalis protektor. 

Stedet minder i dag måske lidt om 
en zoologisk have og kan virke lidt 
deprimerende, men hensigten er 
god – krybskytteri er stadig et stort 
problem i Zimbabwe. 

Great Zimbabwe Ruins ”lillesøster”, 
Khami Ruins, finder man også tæt 
på Bulawayo i en smuk dal godt 15 
km vest for byen. Selvom Khami er en 
hel del mindre end Great Zimbabwe, 
er det stadig et anbefalelsesværdigt 
udflugtsmål - og på UNESCO’s liste 
over World Heritage Sites..

 Komplekset består også her af flere 
ruiner. 
Hill Complex var det royale område, 
og man har her fundet adskillige 
kunstgenstande, der nu kan ses i 
Nationalhistorisk Museum. Southern 
Ruins byder også på en række inte-
ressante steder, men før man går på 
opdagelse i komplekset, kan det an-
befales at besøge det lille museum, 
der fortæller om Khamis historie. 
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Hwange Nationalpark er med sine 
14.650 km2 (næsten samme størrel-
se som Belgien) Zimbabwes største 
og en af Afrikas dyrerigeste natio-
nalparker. Den ligger i landets nord-
vestlige hjørne – kun et par timers 
kørsel fra Victoria Falls – og grænser 
op mod Botswana og Kalahari-ørke-
nens tørre sand. 

Området var engang jagtmarker for 
Ndebele-høvdingene, men da de 
hvide kom til landet blev høvdin-
genes jagt erstattet af rovdrift på 
elfenben og dyreskind. Det var først 
i 1920, at myndighederne fik øjnene 
op for problemet og Wankie, som 
det hed dengang, blev erklæret for 
reservat i 1928 og i 1949 blev Hwan-
ge Nationalpark en realitet. Idéen 
var at redde de udryddelsestruede 
dyr, især elefanterne, og samtidig til-
trække turister på vej til og fra Victo-
ria Falls, der var – og stadig er – Zim-
babwes største turistattraktion. 

Hwange Nationalpark har i dag Zim-
babwes største koncentration af dyr. 
Især elefanterne har nydt godt af 
det fredede område og de kunstige 
vandhuller, der er blevet anlagt, og 
i dag er elefantbestanden blandt de 
største i verden. Der er registreret 
108 forskellige pattedyr i parken, og 
udover de mere almindelige savan-
nedyr kan man bl.a. se bøffel, løve, 
leopard, gepard, hvid og sort næse-
horn, hyæne, elandantilope, sjakal, 
den smukke sabelantilope og den 
afrikanske vilde hund. Man mener i 
øvrigt, at Hwange er hjem for en af 
Afrikas største bestande af den be-
rygtede afrikanske vilde hund, der 
både fascinerer og skræmmer næ-
sten alle safarigæster, novicer som 
garvede.

Hwange Nationalpark

Fuglelivet er mindst lige så rigt. Godt 
over 400 forskellige arter, herunder 
50 forskellige rovfugle, holder til i 
parken – lige fra den knapt så char-
merende grib til den lille smukke lil-
labrystede ellekrage. 

De mange vandhuller og damme 
rundt om i parken gør det forholds-
vis let at finde dyrene, og man kan 
sidde i timevis nær et vandhul og 
nyde det spektakulære skue, der ofte 
udspilles ved disse livsvigtige kilder. 
Der er yderligere bygget udkigstår-
ne og skjul ved flere vandhuller, så 
man rigtig kan nyde oplevelsen på 
tæt hold. 

Hwange er, på trods af sit rige dyreliv 
og beliggenheden nær Victoria Falls, 
heldigvis ikke overrendt af turister. 
De fleste safarikøretøjer ses i en ra-
dius af hovedkvarteret ved Hwange 
Safari Lodge. Bor man på én af de 
mindre lodges, der ligger længere 
fra dette område, kan man næsten 
helt undgå at se andre køretøjer på 
sine game drives. Mange af lodgene 
ligger tæt ved vandhuller, hvor man 
hele dagen kan sidde og se dyrene 
komme ned for at drikke. I den tørre 
vintertid behøver man mange gange 
slet ikke flytte sig fra sin egen veran-
da for at komme på safari – det hele 
udspiller sig lige for næsen af én!
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Dr. David Livingstone “opdagede” 
dette mægtige vandfald i 1855, og 
var den første der gjorde verden 
opmærksom på det spektakulære 
syn. Han opkaldte vandfaldet efter 
sin dronning, Victoria, mens de lo-
kale allerede havde givet det navnet 
“Mosi-oa-tunya” - The Smoke That 
Thunders. 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 kræfter tager over og 
lader kun én vej tilbage – ud over 
klippekanten i et brølende inferno. 
Den 1,7 km lange klippekant sen-
der hvert minut omkring 550.000 
m3 vand mellem 90-107 meter ned i 
slugten Zambezi Gorge. Når Zambe-
zi River er på sit højeste, fra februar til 
maj, vælter op til 5 millioner m3 vand 
ud over kanten hvert minut. I denne 
periode er vandfaldet et frygtindgy-
dende og uforglemmeligt syn.

Victoria Falls ligger på grænsen 
mellem Zimbabwe og Zambia og 
betragtes som et af verdens syv na-
turlige vidundere. I 1989 blev Victo-
ria Falls Nationalpark i Zimbabwe og 
Mosi-oa-tunya Nationalpark i Zam-
bia sat på UNESCO’s liste over World 
Heritage Sites. Det imponerende 
vandfald hører til blandt verdens tre 
største, og når de enorme vandmas-
ser er på deres kraftigste er Victoria 
Falls verdens bredeste vandfald. Kun 
få steder i verden kan man nyde et 
skue, som det Victoria Falls byder 
sine gæster. På flere kilometers af-
stand kan man se skumsprøjtet, der 
ligger som en sky over vandfaldet og 
er med til at give næring til regnsko-
ven, der ligger direkte overfor vand-
faldene. Vandfaldet består egentlig 
af seks fald (Devils Cataract, Main 
Falls, Horseshoe Falls, Rainbow Falls, 
Armchair Falls og Eastern Cataract), 
der kun i perioden februar til maj 
vokser sammen til ét. 

I den tørre tid, september – novem-
ber, er der faktisk kun vand i de tre, 
og de ses bedst fra den zimbabwi-
ske side. Kløften, der fra luften ses 
som en stor sprække i det smukke 
landskab, er på sit smalleste kun 60 
meter bred. På klippen overfor selve 
vandfaldene fører stier til forskellige 
udkigspunkter langs kanten, bl.a. 
Cataract View og Danger Point, der 
begge giver et frygtindgydende syn 
til de enorme vandmasser.  Fra Dan-
ger Point kan man følge en sti og få 
en god udsigt til Zambezi Bridge, 
hvor turisterne kaster sig 111 meter 
ned i Zambezi Gorge – et af verdens 
højeste naturlige bungi jump.

Victoria Falls

Krydser man Zambezi Bridge står 
man i Zambia, og her fører stisyste-
mer endnu tættere på vandfaldene. 
Udsigtspunktet ved Eastern Cataract 
er ikke for folk med sarte nerver. En 
sti går langs klippekanten, og her-
fra står man ansigt til ansigt med et 
brølende gardin af ufattelige vand-
mængder. Et lille stykke derfra når 
man Knife Edge Bridge. Fra februar 
til maj kan man ligeså godt pakke 
kameraet godt ind, når man krydser 
denne bro. Uden de beskyttende 
træer er skumsprøjtet som en dansk 
regnvejrsdag i november – når den 
er værst! 
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Både i Zimbabwe og Zambia 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, farve-
strålende 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 ka-
notur med guide, der behændigt 
sørger for behørig afstand til både 
flodheste og krokodiller. 
Ligeså blid og romantisk som den 
øvre del af floden er, ligeså vild og 
ustyrlig er den nedre del. Efter vand-
faldene buldrer Zambezi River videre 
gennem Batoka Gorge og bliver til en 
udfordrende opgave for adrenalin-
hungrende turister. De 24 rapids, 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 tandem-kajak, hvor færdig-
heder i manøvrering kommer 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 po-
pulære aktiviteter i Victoria Falls er 
en 13 minutters helikoptertur, også 
kaldet ”Flight of Angel”. Spænd sik-
kerhedsbæltet og tag en ekstra rulle 
film med – det er en fantastisk tur. 
Flyve kan man også på den zambi-
ske side, der tilbyder alle former for 
grænseoverskridende udfordringer. 
Et kabel er spændt fast over kløften, 
135 m langt og 75 m over jorden, og 
hængende i det kan man flyve tværs 
over Zambezi River. Der er også mu-
lighed for rapelling ned ad en 54 me-
ter høj klippeskrænt eller tage turen 
i ét spring. 

Selve byen Victoria Falls begyndte at 
vokse i 1904, da den berømte jern-
bane, der skulle gå fra Cape Town 
til Cairo, nåede byen, og broen over 
Zambezi Gorge blev bygget. I 1906 
blev det første hotel bygget - The 
Railway Hotel. Dette hotel er i dag 
det smukke victorianske Victoria 
Falls Hotel. 
Siden er byen vokset i takt med den 
stigende turisme og har mistet no-
get af den koloniale charme, der en-
gang prægede den lille by. 

Men træder man udenfor centrum, 
de mange souvenirbutikker og tu-
ristfælder, kan man stadig finde det 
“rigtige Afrika”. 
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På sin vej mod Det Indiske Ocean 
løber Zambezi River med frådende 
vandmasser fra Victoria Falls gen-
nem Zambezi Gorge og videre gen-
nem Kariba-dæmningen til Lake Ka-
riba. Floden har nu tabt lidt af pusten 
og flyder stille videre gennem Lower 
Zambezi Valley, hvor den løber gen-
nem en kløft for herefter at sprede 
sig over en stor flodslette, hvor den 
danner store ”pools”. Her finder man 
Mana Pools Nationalpark, der med 
et areal på 2000 km2 strækker sig 
langs et fantastisk Zambezi-land-
skab. Mange mener, at denne park er 
landets smukkeste, og sammen med 
Matusadona blandt det sydlige Afri-
kas mest uberørte. 
Parken er hjem for mastodontiske 
elefanter, der hvert år vender tilbage 
til nøjagtigt samme sted i deres sø-
gen efter vand, og efterhånden er 
kendte blandt de lokale. Også store 
bøffelflokke ses langs flodbredden, 
og selvfølgelig de allestedsnærvæ-
rende nilkrokodiller og flodheste. 

Omkring 600 km ned ad Zambezi 
River fra Victoria Falls står en 128 m 
høj, 580 m lang og 21 m tyk beton-
væg. Det er Kariba-dæmningen, der 
åbnede i 1959, som en af verdens 
største dæmninger. Den skabte en 
5580 km2 stor sø, der volumenmæs-
sigt er verdens største menneske-
skabte sø og reservoir. 
I dag er denne sø, Lake Kariba, et pa-
radis for fugleentusiaster, lystfiskere 
og naturelskere, som kan nyde det 
rolige vand, der breder sig godt 220 
km langs grænsen til Zambia og er 
omringet af et frodigt vildnis. 

Rundt omkring i søen kan man se de 
druknede træer, hvis nøgne grene 
rager op over den spejlblanke vand-
overflade. Ved solnedgang er Lake 
Kariba et fantastisk syn – den afri-
kanske aftenhimmel brillerer med 
et væld af orange og røde farver, og 
grenene der rager op over overfla-
den kaster et nærmest spøgelsesag-
tigt skær over sceneriet. 

Lake Kariba Lake Kariba er også dyrenes paradis. 
Søens vande er hjem for et væld af 
fiskearter, bl.a. den eftertragtede 
tigerfisk, som mange turister kaster 
sig ud i kamp mod. Den majestætiske 
afrikanske havørn ses ofte siddende 
på en død trætop eller svævende 
lavt over vandet. Flokke af elefanter 
og bøfler holder til ved søbreddens 
frodige vegetation, mens krokodil-
ler og flodheste stortrives næsten 
overalt i søen. Så Lake Kariba er ikke 
en badedestination, men den er som 
skabt til ”game cruise”, der findes i 
alle afskygninger – lige fra kano og 
små motorbåde til hjuldampere og 
husbåde. 

Den største nationalpark, der græn-
ser op mod Lake Kariba, er den godt 
1400 km2 store Matusadona Na-
tionalpark – én af de sydlige Afrikas 
mest uberørte og ”vilde” nationalpar-
ker. Da Kariba-dæmningen blev byg-
get og området oversvømmet, blev 
flere tusinde dyr fanget på små øer 
i det stigende vand. Verdenspressen 
fulgte med, da Rupert Fothergill og 
hans team iværksatte en rednings-
operation, Operation Noah, og red-
dede omkring 5000 dyr i en af ver-
dens største dyreredningsaktioner. 
Disse dyr blev hovedsagligt bragt til 
Matusadona, hvilket har resulteret 
i et rigt dyreliv. Da parken grænser 
op til Lake Kariba, er der selvfølgelig 
fremragende muligheder for safari 
i små både, men også safari til fods 
er populært i Matusadona National-
park. 

Mana Pools Nationalpark

Blandt de 380 forskellige fuglearter 
kan nævnes Nyasa-lovebird, Livings-
tone’s fluesnapper, hvidnakket brak-
svale og båndslangeørn. 

En stor del af parken er kun tilgæn-
gelig i kano og til fods, og der er helt 
lukket for biler i regntiden (novem-
ber – april). Mana Pools indbyder 
naturligt nok til ”walking safaris” og 
ikke mindst telt- og kanosafari af 
flere dages varighed – en helt spe-
ciel og unik oplevelse, hvor man er 
sikker på at komme helt tæt på det 
afrikanske vildnis. 

For dem der har det bedst med lidt 
mere magelige faciliteter, ligger der 
et par luksuriøse lodges, der dog sta-
dig er tro mod omgivelserne og by-
der på ligeså store naturoplevelser. 
Så Mana Pools Nationalpark er både 
for livsnydere og eventyrere.

Matusadona nationalpark
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Omkring 200 km sydøst for Harare 
begynder et imponerende landskab 
at tage form. Høje bjerge og dybe 
kløfter, frodige skove, kaffe- og te-
plantager, krystalklare vandløb og 
smukke vandfald præger det indta-
gende Eastern Highlands, der også 
kaldes Zimbabwes ”Lille England”.

Bløde bakker afløses af de majestæ-
tiske bjerge, der udgør en 300 km 
lang grænse til Mozambique. Bjer-
gene er en del af tre bjergkæder. Den 
nordligste er Nyanga, hvor man fin-
der Inyangani - Zimbabwes højeste 
bjerg på 2592 m. Dette område var 
engang hjemsted for Jernalder-folk, 
hvis bopladser og efterladenskaber 
man stadig kan se levn af. Længere 
mod syd begynder Bvumba-bjer-
glæden. Knap så spektakulær som 
Nyanga, men kendt for sin rigdom af 
planter og smukke udsigtspunkter. 
Sidst i rækken kommer den drama-
tiske Chimanimani-bjergkæde, der 
med sit særlige planteliv og frodige 
skove skiller sig ud fra de to andre. 

Zimbabwes fjerdestørste by, Mutare, 
er Eastern Highlands’ gateway. Det 
er en lille hyggelig by, smukt belig-
gende i en dal omgivet af bjerge. 
Gaderne er flankeret af blomstrende 
træer og palmer, og der hviler en vis 
”landlig” atmosfære over hele områ-
det. 

Eastern Highlands er et botanisk 
mekka med flere botaniske haver, 
naturreservater og oprindelige sko-
ve. Omkring 13 km fra Mutare ligger 
La Rochelle Botanical Gardens, en 14 
ha stor have kendt for sine eksotiske 
træer, ornamentale buske og sjæld-
ne orkidéer.

Bvumba Botanical Gardens og Bunga 
Forest Botanical Reserve finder man 
omkring 30 km syd for Mutare. I disse 
to naturreservater kan man opleve 
hele Eastern Highlands’ flora plus et 
væld af eksotiske planter. Bvumba er 
et hotspot for fugleinteresserede og 
i Bunga Forest kan man også være 
heldig at se Samango-aben, der kun 
lever i Eastern Highlands samt eland, 
dykkerantilope og buskbuk. 

Gonarezhou nationalpark

For foden af Chimanimani, grænsen-
de op mod Mozambique og Sydafri-
ka, ligger Zimbabwes andenstørste 
nationalpark – Gonarezhou. Parken 
er egentlig en del af den enorme 
Great Limpopo Transfrontier Park, 
der består af Krüger Nationalpark i 
Sydafrika og Limpopo Nationalpark 
i Mozambique. Pga. den politiske si-
tuation i Zimbabwe har der dog ikke 
været den store interesse i at udvikle 
parken og dermed gøre en indsats 
for bæredygtig turisme, men det 
begynder nu at vende. Zimbabwe 
vil gerne have turisterne tilbage, og 
for dem betyder miljøbevidsthed og 
naturbevarelse en hel del. 

Eastern Highlands

I Chimanimani-bjergene ligger Chir-
inda Forest Botanical Reserve, der 
blev oprettet for at beskytte én af 
Zimbabwes få overlevende oprin-
delige regnskove. Blandt de sjældne 
ældgamle røde mahognitræer, finder 
man Zimbabwes højeste træ. Det er 
også i Chimanimani man finder det 
smukke Bridal Veil-vandfald. 

Den største og mest interessante na-
tionalpark i Eastern Highlands er Ny-
anga Nationalpark. Selvom det ikke 
er en decideret dyrepark, er der både 
vandbuk, steenbuk, kudu, gnu og 
leopard i området, samt et varieret 
fugleliv. Rundt om i parken støder 
man også på ruiner og levn fra Jern-
alder-folket, bl.a. et par grotter med 
hulemalerier. Områdets damme og 
søer byder desuden på landets bed-
ste ørredfiskeri. 

Great Limpopo Transfrontier Park 
skal være med til at give dyrene 
noget af deres naturlige habitat til-
bage, så de igen ”frit” kan benytte de 
gamle vandringsruter, som de brug-
te længe før mennesket og grænser 
lukkede dem.

Dyrelivet er koncentreret langs Run-
de River i Chipinda Pools-området. 
Man skal dog væbne sig med tålmo-
dighed, hvis man udelukkende er på 
”jagt” efter dyr, da de i Gonarezhou 
ikke er så vant til biler og mennesker 
som i f.eks. Hwange Nationalpark. 

Men man kan være heldig at se den 
smukke nyala-antilope, kuduer, ze-
braer, bøfler, krokodiller og elefan-
terne, der efter sigende har fanta-
stisk store stødtænder. 

Mangler dyrene kan man i stedet 
lade sig betage af det smukke og 
forrevne landskab. Runde River er på 
en 32 km lang strækning flankeret af 
de skulpturelle røde sandstensklip-
per, Chilojo Cliffs, der står som en 
fæstning over floden og kan ses 50 
km væk. 
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rundrejser Med enGelsktalende Guide
På disse par sider finder I et par guidede rundrejser af forskellig komfort, men vi har flere på lager 

og skræddersyr naturligvis også rundrejser præcis efter jeres ønsker. 
Kontakt os for mere information om andre grupperundrejser i telt eller på lodges, 

eller få et skræddersyet oplæg på lige netop jeres drømmerejse. 

Flybillet fra Danmark til Zimbabwe er ikke inkluderet i nedenstående priser.  
Kontakt os venligst, så vi kan finde den bedste forbindelse og pris på jeres rejse. 

Der tages forbehold for prisstigning grundet valutaændringer samt stigning i parkskatter m.m.

Beach & Wildlife Voyager
15 dage/14 nætter

Camping og lodge safari

Victoria Falls * Hwange Nationalpark * Matopos 
* Great Zimbabwe Ruins * Eastern Highlands * 

Vilanculous * Inhambane * Kruger Nationalpark

Dag 1: Ankomst til Victoria Falls i Zimbabwe. I 
bliver mødt i lufthavnen og kørt til det hyggelige 
Amadeus Garden Guest House. Om  eftermidda-
gen er der en guidet tur ved vandfaldene og om 
aftenen møde med guiden og resten af gruppen. 
Overnatning på Amadeus Garden Guesthouse.

Dag 2-3: Turen går til Hwange Nationalpark, som 
er en af Afrikas bedste vildtreservater. Stedet er 
hjem for store flokke af elefanter, bøfler, zebraer 
og giraffer. Derudover er der mange rovdyr, 
heriblandt den afrikanske vilde hund, samt et 
varieret fugleliv. Dagene går med game drive, og 
I skal også besøge centeret for bevarelse af den 
afrikanske vilde hund. Camping ved Ivory Lodge.

Dag 4: Det er blevet tid til at forlade Hwange’s 
skønhed og dyrliv, og begive sig videre mod 
Matopos-området og hvor I camperer ved Big 
Cave Camp. Landskabet har et næsten mystisk 
præg grundet de store kampesten, der er spredt 
ud over området. Nationalparken er berømt for 
den fantastiske udsigt, hulemalerier, dyre- og 
fuglelivet samt som hvilested for Cecil Rhodes. 
På turen gennem området er der stop ved gravs-
tedet,  som Cecil Rhodes kaldte sit yndlingssted 
pga. den fantastiske udsigt. 

Dag 5: Morgenen starter køreturen via Gweru til 
ruinkomplekset Great Zimbabwe Ruins. Ifølge en 
ældgammel legende er ruinerne en efterligning 
af Dronningen af Shebas palads i Jerusalem, og 
de er et unikt mindesmærke over Shona- civila-
tionen mellem 11. og 15.århundrede. Ruinerne 
dækker et område på 7.2 km² og er nogle af de 
ældste og største i det sydlige Afrika. Der overn-
attes på Norma Jeane’s Lake View Resort.

Dag 6: I dag fortsætter rejsen mod Mutare og 
Eastern Highlands, der grænser op til Mozam-
bique og er Zimbabwes gateway til havet. Det 
østlige højland består af bjergterræn og frodige 
grønne skove, og I kunne nyde fantastiske ud-
sigter og bjergstrømme, der bugner af ørreder. 
I overnatter på Inn on the Vumba.

Dag 7- 8: Dagen byder på turens længste 
køretur. I krydser grænsen til Mozambique og 
kører sydpå til Vilanculos, der ligger midt mellem 
Maputo og Beira, og fungerer som gateway til 
Bazaruto-øgruppen. Kystbyen byder på strande, 
et livligt markedsliv, restauranter og butikker. I 
har en hel dag til rådighed i byen. Overnatning 
på Bluewaters Beach Resort.

Dag 9 -10: Rejsen fortsætter langs den søvnige 
kyststrækning indtil I når byen Inhambane. Her 
er det svært at undgå at lægge mærke til de 
hundredvis af “dhows”, enmastede arabiske både, 
som flyder rundt på det stille hav. Det menes, at 
byen har den største arbejdsflåde af dhows på 
hele Afrikas østlige kystlinje, og eftermiddagen 
skal I tilbringe ombord på en af disse dhows. 
Næste dag er til fri disposition. Camping ved 
Bamboozi Beach Lodge.

Dag 11: Det er tid til at forlade den Det Indiske 
Ocean og køre mod nordvest, hvor I ankommer 
til Massingir. Campen sættes op ved Albufeira 
Camp, der ligger tæt på Massingir Dam. 

Dag 12-13: Dagen starter tidligt, så det er muligt 
at nå frem til Sydafrika og Krüger Nationalpark 
via Giriyondo-gaten. Dette er porten mellem 
Mozambique og Krüger Nationalpark, Sydafrikas 
bedst kendte og største nationalpark. Parken 
er imponerende 2 millioner ha stor, og byder 
byder på en enorm biologisk diversitet blandet 
med historiske og arkæologiske steder. Krüger 
kan uden tvivl byde på nogle af Afrikas bedste 
oplevelser med hele 336 træarter, 49 fiskearter, 
114 forskellige reptiler, 507 fugle arter samt 147 
forskellige pattedyr. Under opholdet i parken skal 
I bo på i hytte på Letaba Restcamp og campere 
ved Skukuza Restcamps, og der vil være både 
game drives og rigtig sydafrikansk BBQ.

Dag 14: Den sidste morgen i Krüger National-
park, inden I sætter kursen mod Johannesburg, 
hvor I overnatter på Safari Club. 

Dag 15: Efter morgenmaden er det blevet tid 
til at sige farvel de tre imponerende lande, som 
har budt på oplevelser af enhver art. Der vil være 
transfer til lufthavnen, hvorfra turen går mod 
Danmark igen.

Afrejsedatoer i 2013: 
25.april, 29.maj, 7.juli, 10.august, 13.septem-
ber, 30.september, 17.oktober, 3.november og 
20.november.

Pris pr.person i delt dobbeltværelse kr. 13.015,-
Pris pr.person i enkeltværelse kr. 14.740,-
Lokal payment USD 290 pr.person betales lokalt

Prisen inkluderer:
* Rundrejse i specialdesignet 4x4 
* 7 nætters camping og 7 nætter på 2-3* hoteller
* Safari og aktiviteter som nævnt
* Engelsktalende guide og kok
* Parkskatter
* 14 x morgenmad, 11 x frokost og 8 x middag

Rundrejsen kører med min 4 og max 12 personer. 
Gruppen hjælper til med klargøring/nedtagning 
af lejren og tilberedning af måltider (guiden laver 
maden). 

Kontakt os for mere udførligt program.
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Dag 1: Ankomst til Victoria Falls. Guidet tur ved 
vandfaldene. Infomøde og  overnatning på Ama-
deus Garden Guesthouse.

Dag 2: Matopos Hills Nationalpark. Eftermiddags-
tur i parken og besøg ved Cecil Rhodes’ grav. 

Dag 3: Via Gweru til ruinkomplekset Great Zim-
babwe Ruins. 

Dag 4-5: Eastern Highlands og Chimanimani 
Nationalpark. Vandreture i naturen. 

Dag 6-7: Antelope Park.  Mulighed for masser 
af aktiviteter bl.a. i forbindelse med African Lion 
Environmental Research Trust.

Dag 8: Til Hwange Nationalpark. Besøg på cente-
ret for bevarelse af den afrikanske vilde hund. 

Dag 9: Game drive i Hwange Nationalpark.  

Zimbabwe Camping Adventure 
11 dage/10 nætter

Victoria Falls * Matopos Hills & Nationalpark  
Great Zimbabwe Ruins * Chimanimani National-

park * Antelope Park * Hwange Nationalpark

Dag 6: Denne dag fortsættes til Nyanga Natio-
nalpark, som er beliggende i et af de smukkeste 
områder af Eastern Highlands. Dagene går 
med at udforske den 47.000 ha store Nyanga 
Nationalpark, hvor man finder landets højeste 
bjerg, Mount Nyangani, og Afrikas næsthøjeste 
vandfald, Mtarazi Falls. Man kan desuden være 
heldig at se bl.a. gnuer, kuduer, zebraer, vandbuk-
ke, impalaer, sabelantiloper, eland samt mange 
mindre pattedyr og aber. I bor på Pine Tree Inn.

Dag 7: Turen fortsætter og går denne dag mod 
Zimbabwes hovedstad, Harare. I ankommer til en 
af landets få vingårde, Bushman Rock Estate, hvor 
I både skal på sunset cruise, have ”high tea” og 
selvfølgelig smage på vinene. Efter en flot mid-
dag overnatter I på gårdens gæstehus. 

Dag 8-9: En af Zimbabwes bedste og mest ube-
rørte nationalparker venter forude, nemlig Mana 
Pools. På vej til parken gøres der frokoststop 
ved Chinoy-hulerne. I har to dage til at udforske 
Mana Pools  Nationalpark, der har landets største 
koncentration af flodheste og krokodiller, og ofte 
besøges af elefanter og bøfler i den tørre periode. 
Overnatning på Nyamepi Camp). 

Dag 10-11: Efter godt fire timers kørsel ankom-
mer I til Lake Kariba, hvor en lille speedbåd sejler 
jeg over søen til Rhino Camp. Her har I to dage 
til at opleve både selve søen og Matusadona 
Nationalpark til fods og til vands. 

Dag 12-13: Om morgenen går turen tilbage med 
speedbåd til Kariba, og rejsen fortsætter Til Ante-
lope Park. Denne park ligger jord til African Lion 
Environmental Research Trust, så der er mulighed 
for at komme tæt på og lære mere om ”dyrenes 
konge”. I overnatter i parken. 

Dag 14: Turen er ved at nærme sig slutningen og 
I kører tilbage til Victoria Falls. Her vil være mulig-
hed for at deltage i aktiviteter såsom river cruise, 
kanoture. bungee jump, white water rafting m.m. 
(ikke inkluderet). I bor igen på Ilala Lodge. 

Dag 15:  Turen er slut og I bliver kørt til lufthav-
nen - medmindre I vælger at forlænge opholdet i 
Victoria Falls. 

Afrejsedatoer 2013:
6.maj, 23.maj, 14.juni, 1.juli, 18.juli, 4.august, 
21.august, 7.september, 24.september, 
11.oktober og 28.oktober. 

Pris pr.person i delt dobbeltværelse kr. 22.765,-
Pris pr.person i enkeltværelse kr. 26.290,-
Lokal payment USD 250 pr.person betales lokalt

Rundrejsen inkluderer:
* Transport i specialdesignet 4x4 
* 12 overnatning som beskrevet (eller lignende) 
   på 2-3* hoteller/lodges 
* 2 overnatning i teltlejr med fælles bad/toilet
* Lokal engelsktalende guide
* Game drives og aktiviteter som beskrevet
* Helpension (dog ikke frokost og middag på an-
   dendagen i Antelope Park samt middag i Victoria 
   Falls)
* Parkskatter

Rundrejsen kører med min 4 og max 12 personer.

Kontakt os for mere udførligt program. 
Alternative hoteller kan blive brugt. 

Dag 1: Ved ankomsten til Victoria Falls lufthavn 
bliver I mødt af den lokale guide, og kørt til Ilala 
Lodge. Om eftermiddagen er der en guidet tur 
ved de fantastiske Victoria Falls. 

Dag 2 & 3: Turen går til Hwange Nationalpark, 
som er en af Afrikas bedste vildtreservater. Stedet 
er hjem for store flokke af elefanter, bøfler, ze-
braer og giraffer. Derudover er der mange rovdyr, 
heriblandt den afrikanske vilde hund, samt et 
varieret fugleliv. Dagene går med game drives, 
og I skal også besøge centeret for bevarelse af 
den afrikanske vilde hund. Overnatning på Ivory 
Lodge.

Dag 4: Det er blevet tid til at forlade Hwange’s 
skønhed og dyrliv, og begive sig videre mod 
Matopos-området og Camp Amalinda, hvor I 
overnatter. Landskabet har et næsten mystisk 
præg grundet de store kampesten, der er spredt 
ud over området. Nationalparken er berømt for 
den fantastiske udsigt, hulemalerier, dyre- og 
fuglelivet samt som hvilested for Cecil Rhodes. 
På turen gennem området er der stop ved grav-
stedet,  som Cecil Rhodes kaldte sit yndlingssted 
pga. den fantastiske udsigt. 

Dag 5: Om morgenen starter køreturen via 
Gweru til ruinkomplekset Great Zimbabwe Ruins. 
Ifølge en ældgammel legende er ruinerne en 
efterligning af Dronningen af Shebas palads i 
Jerusalem, og de er et unikt mindesmærke over 
Shona- civilationen mellem 11. og 15.århundre-
de. Ruinerne dækker et område på 7.2 km² og er 
nogle af de ældste og største i det sydlige Afrika. 
Overnatning på Norma Jeane’s Lake View Resort.

Zimbabwe Lodge Safari
15 dage/14 nætter

Victoria Falls * Hwange Nationalpark * 
Matopos Hills & Nationalpark * Great Zimbab-
we Ruins * Nyanga Nationalpark * Mana Pools 

* Lake Kariba * Matusadona Nationalpark * 
Antelope Park

Dag 10: Til Victoria Falls. Resten af dagen til fri 
disposition. 

Dag 11: Transfer til lufthavnen - medmindre I 
vælger at forlænge opholdet i Victoria Falls. 

Kontakt os for mere udførligt program!

Afrejsedatoer 2013:
2.maj, 22.maj, 11.juni, 3.juli, 23.juli, 13.august, 
2.september, 26.september, 16.oktober og 
2.november. 

Pris pr.person i delt telt kr. 8.700,-
Pris pr.person i eget telt kr. 9.415,-
Lokal payment USD 170 pr.person betales lokalt

Prisen inkluderer:
* Transport i specialdesignet 4x4
* Aktiviteter som nævnt
* Engelsktalende guide og kok
* Parkskatter
* Helpension (dog ikke middag i Victoria Falls)

Rundrejsen kører med min 4 og max 10 personer.
Camping foregår på campingpladser, hvor der er 
fælles bade/toilet faciliteter. Der overnattes i tre-
mands-telte (til to personer) udstyret med myg-
genet og liggeunderlag. 
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Fredensgade 36b - 8000 Århus C

Tlf. +45 70 270 370  * Fax +45 86 20 76 09

E-mail:  info@jesperhannibal.dk  

Web:   www.jesperhannibal.dk
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