Studieresa till Zambia, Land Lantbruk, 15-24 november 2020
mot tillägg 3 dagar i Botswana, studiebesök och safari, 24-27 november
Zambia blev självständigt 1964 och är ett av de fredligaste länderna i Afrika. Med d rygt 17,5 miljoner
människor är Zambia relativt underbefolkat för landets storlek på 752 614 km2. (Sverige 450 295 km2)
I Zambia finns över 40% av Afrikas vattentillgång och med sina enorma, bördiga marker lockar landet
investerare från hela världen som vill utveckla jordbruket. Landet sägs vara Afrikas framtida skafferi. Här
produceras främst majs, vete, soja, nötkött, fläsk, fågel, mejeri, kaffe, bomull, tobak och blommor. Jordbruket
består av 86 000 bönder, den stora massan odlar främst för sina familjers uppehälle men det finns cirka 500
kommersiella jordbrukare. Land Lantbruks politiska chefredaktör Lena Johansson medföljer på resan.
Dag 1, söndag 15 november

Sverige-Addis Abeba

(-/-/-)

21.00 Avresa från Arlanda direkt till Addis Abeba med Ethiopian Airlines.
Dag 2, måndag 16 november

Addis Abeba-Lusaka

(F/-/M)

Frukost serveras på flyget.
06.30 Ankomst till Addis Abeba för vidare färd till Lusaka kl. 09.25.
14.40 Ankomst till Lusaka där er engelsktalande reseledare tar emot, färd till Protea Hotel by
Marriott Lusaka Towers. Lusaka, Zambias kosmopolitiska huvudstad, är en afrikansk
storstad. Här växer nya moderna byggnader upp överallt och de flesta av världens
internationella butikskedjor finns närvarande. Hotellet ligger i direkt anslutning till Arcdes
Shopping och Entertainment Complex. Genomgång av programmet. Middag på hotellet
dit vi bjudit in representanter från Svenska Ambassaden.
Dag 3, tisdag 17 november

Lusaka m omgivningar

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Vi besöker AGCO farm strax utanför Lusaka. Det globala
lantbruksföretaget har valt att lägga en framtidsanläggning i Zambia för såväl hållbar
livsmedelsproduktion som utbildning. Här provas bl.a. den senaste tekniken inom
växtodling och fjäderfä med fokus på att även småskaliga verksamheter ska ligga i
framkant. Massey Ferguson i maskinparken. https://news.agcocorp.com/news/agcoopens-first-future-farm-in-zambia Efter lunch besöker vi en lantbrukare som
producerar köttdjur av rasen Santa Getrudis till den lokala marknaden. De har eget
slakteri och delikatessbutik i Lusaka och har även majs och vete till utsäde. Åter till
hotellet, middag och övernattning.
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Dag 4, onsdag 18 november

Lusaka-Marriott Lusaka Safari Lodge

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Vi börjar dagen med besök på ett stort,
kommersiellt lantbruksföretag. Här odlas björnbär som går på export och man har
också utsädesmajs. Lunch serveras på en golfbana i närheten. På eftermiddagen
besöker vi en mjölkgård med 1 000 kor. Här produceras också potatis till den lokala
marknaden. Vidare färd till Protea Hotel by Marriott Lusaka Safari Lodge, incheckning.
Middag serveras.
Dag 5, torsdag 19 november

Marriott Lusaka Safari Lodge

(F/L/M)

Frukost serveras på lodgen. Besök på en familjeägd gård med 100-årig tradition som
producerar macadamianötter. Lunch serveras på gården och vi fortsätter till en större
kommersiell gård som odlar majs och soja samt har nötkött och vilthägn.
Övernattning på samma lodge. Middag.
Dag 6, fredag 20 november

Marriott Lusaka Safari Lodge-Lilayi Lodge

(F/L/M)

Frukost serveras på lodgen. Idag besöker vi småskaliga projektgårdar som fått lära sig
att arbeta mot ett hållbart lantbruk. Vi får sällskap från Musika Development Initiative
som hjälper gårdarna med marknadsföring. SIDA är en stor sponsor i projektet.
Picknick lunch serveras. På eftermiddagen besöker vi en kommersiell gård som odlar
majs och kål så gott som plöjningsfritt samt har nötkreatur. Incheckning på Lilayi Lodge.
Under middagen deltager en spannmålshandlare från Zambia vars uppgift är att
köpa spannmål och grödor från bonden och sälja vidare till olika förädlare alt. skicka på
export. Övernattning.
Dag 7, lördag 21 november

Lilayi Lodge-Livingstone (470 km)

(F/B/M)

Vi lämnar Lilayi i ottan med frukostbox att äta på bussen. Resan går söderut mot
Livingstone och vi får en dag som ger oss en bild av hur Zambias landskap ser ut. I
området Mazabuka (efter ca 3 timmars färd) besöker vi en gård som producerar socker.
Här får vi njuta av en rejäl brunch med inbjudna lantbrukare innan vi åker vidare mot
Livingstone (ca 4 timmar). Incheckning på David Livingstone Safari Lodge and Spa, vid
Upper Zambeziflodens strand. Middag serveras.
Dag 8, söndag 22 november

Livingstone-Victoria Falls

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Denna morgon tar vi oss över gränsen till Zimbabwe för att
beskåda Victoriafallen. Lunchen serveras med utsikt över fallen innan vi återvänder till
Zambia. Lite tid på egen hand. På eftermiddagen ger vi oss ut på en tur på Zambezi
River och får njuta av solnedgången, snacks och dryck. Åter till hotellet, middag.
Dag 9, måndag 23 november

Livingstone m omgivningar

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. För de äventyrliga, och morgonpigga, så finns möjligheten
att boka på en helikoptertur över Victoriafallen eller ett morgondopp i Devils Pool.
Dagens första besök blir på en tobaks, banan och citronproducent som använder
floden för bevattning. Lunch serveras på gården. På eftermiddagen fortsätter resan till
en fiskodling som ägs av en schweizisk investerare. Här odlas tilapia och braxen till den
lokala marknaden.

Vi åker sedan vidare till The Elephant Café. Här får vi möta föräldralösa elefantungar på
nära håll och blir serverade vår avskedsmiddag. Transfer till hotellet, övernattning.
Dag 10, tisdag 24 november

Hemresa eller Safari/lantbruk i Botswana

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Transfer till Livingstone för vidare hemresa eller fortsätt
upplevelsen med några dagar i BOTSWANA:
Avresa med buss mot Botswana. Efter ca 45 min är vi framme vid Kazangulagränsen
och efter nödvändiga formaliteter så fortsätter vi till Panda Matenga Farm Block (ca 1,5
tim). Panda Matenga Farm Block gränsar till Hwange National Park (Zimbabwe) och
Chobe National Park. Detta är Botswanas viktigaste jordbruksområde där bl.a. sorghum,
mungbönor och solrosor odlas på stora arealer till den lokala marknaden. Marken består
av “black cotton soil” och bevattnas av regnet. Incheckning på Wild Tracks Eco
lodge. Bli inte förvånad om en elefant tittar förbi eller om ett lejon stannar för en
vätskepaus vid vattenhållet framför lodgen. Här jobbar man för en minimal påverkan på
miljön, bl.a. drivs hela anläggningen av solceller. På eftermiddagen ger vi oss ut på vår
första safari. Middag serveras på lodgen.
Dag 11, onsdag 25 november

Pandamatenga Farm Block

(F/L/M)

Frukost serveras. Idag besöker vi Pandamatenga Farm Block på dryga 43,000 ha som
bevattnas av regnet. Förutom sorghum, mungbönor och solrosor odlas också cowpeas,
kikärtor och hirs. Allt går till den inhemska marknaden. Vi träffar några representanter
från den lokala jordbruksföreningen vid Farmers Hall och får en rundvisning på
området. Lunch. Återresa till lodgen. Middag och övernattning.
Dag 12, torsdag 26 november

Chobe National Park

(F/L/M)

Frukost serveras. Idag blir det en heldag i Chobe National Park. Parken är känd för
sina stora elefanthjordar och man uppskattar att det finns över 100,000 elefanter i
området, vilka dock rör sig mellan Zimbabwe och Namibia. Såklart blir det safari.
Lunchen med traditionella maträtter serveras på en flotte under en kryssning på Chobe
River. Återresa till lodgen på eftermiddagen. Middag och övernattning.
Dag 13, fredag 27 november

Hemresa

Frukost serveras. Transfer till Victoria Falls Airport (Zimbabwe) för hemresa.
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(F/-/-)

Boka direkt på vår hemsida, senast 26 april

www.nnresor.se/bokaresa
Grundpris i delat dubbelrum

SEK 45 950* /person

Enkelrumstillägg

SEK

Mot tillägg
Helikoptertur över Victoriafallen
Morgondopp i Devils pool, direkt vid fallen

SEK 2 150
SEK 1 600

8 150

I priset ingår:
Flyg T/R Arlanda-Lusaka, Victoria Falls-Arlanda, Buss och chaufför enligt program (inkl. vatten
på bussen), Engelsktalande reseledare, 8 övernattningar med helpension (middag 16 nov-frukost
24 nov), Studiebesök samt turistiska besök enligt programmet, med reservation för ändringar,
Flygplatstransfers, Resefolder med information om resmålet och praktisk information
I priset ingår inte:
Visum, Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar,
Avbeställningsskydd, Personliga utgifter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillägg Botswana i delat dubbelrum SEK 14 850* /person
Enkelrumstillägg

SEK

3 790

I priset ingår:
Transfer från Livingstone till Kasane med retur till Victoria falls Airport, 3 nätter på Wildtrack
Safaris Eco Lodge, helpension inkl. lättdrycker, lodge aktiviteter, studiebesök, heldag i Chobe
National park.
I priset ingår inte:
Visum, Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar,
Avbeställningsskydd, Personliga utgifter
* Priset gäller vid minst 20 betalande på resans första del, samt 10 resenärer för tilläggsdelen i Botswana.
(Maxantal deltagare är 28 resenärer på resans första del, samt 20 resenärer för tilläggsdelen i Botswana)
Malariatabletter rekommenderas
Vid inresa till Zambia ska ditt pass vara giltigt 6 månader längre än själva vistelsen.
Svenska medborgare behöver visum vilket ska gå att köpa vid inresan (kom ihåg kontanter!),
eftersom det är en procedur som försiggår på flygplatsen samtidigt som man får sitt pass ordnat.
Tulltjänstemannen fyller i formuläret och det går ganska snabbt. Då grundresan går både till
Zambia och Zimbabwe så finns ett gemensamt visa som gäller för båda länderna. Det heter Kaza
Visa och är giltigt 30 dagar. Kostnaden är 50 US dollar.
Läs mer om Kaza visum på länken nedan. Där kan du också ansöka i förväg online:
https://www.zambiaimmigration.gov.zm/kaza-univisa/
Notera att du behöver skapa en inloggning för att komma åt sidorna.
Svenska medborgare behöver ej visering för inresa i Botswana. Normalt bör du få en
inresevisering på 90 dagar när du anländer.

Pga coronavirusets inverkan på världsläget och resandet så erbjuder vi nu fri
avbokning på nybokningar fram till 30 juni. Därefter ser vi över läget och gör ev.
nya anpassningar.
Bokningsvillkor
Anmälan senast den 26 april, därefter endast i mån av plats. Anmälningsavgift SEK 4 000
betalas in vid bokningstillfället, denna återbetalas ej. Bekräftelse med faktura erhålles via e-post.
Slutbetalning av resan görs senast den 30 september. Priset gäller vid minimum 20 resenärer. Vi
förbehåller oss rätten att ställa in alt. justera priset vid färre än 20 personer. Begränsat antal
platser. Vi reserverar oss för prisförändringar vid förändringar i valutakurs m.m. Priset är
beräknat med valutakurs den 1 feb -20 och kan ändras till och med slutbetalning.
Vid avbokning efter den 1 maj
1 maj – 31 juli debiteras SEK 5 000 per person
1 augusti – 29 september 50% av resans pris
Från 30 september debiteras full kostnad
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd meddelas vid bokning och betalas i samband med
anmälningsavgiften. Notera att privat reseförsäkring ofta inte gäller vid resa i företaget. Vi har
samarbetsavtal med ERV som är branschledande på reseförsäkringar. Passande försäkring
beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Kostnaden för
avbeställningsskydd är 6% av resans kostnad.
Resenär som har tecknat reseförsäkring kan begära återbetalning av avbokad resa genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier
N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt bolagsnamn
Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster som är bokade
genom oss.
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