
Představte si místo, kde můžete tiše proplouvat africkou buší 
na kánoi mokoro a při tom poslouchat funění hrochů, stopovat 
slony a přiblížit se k nim tak, abyste je cítili. Místo, kde můžete 
sledovat divoké psy, nebo lvi hodující na své kořisti tak blízko 
Vašeho auta, že se Vám bude těžko dýchat.  

Právě taková je Botswana, divoká, nepřístupná, pestrá a 
extrémně krásná. Je příležitostí pro jedinečné zážitky jako 
žádná jiná safari destinace. A to ať už se rozhodnete svůj čas 
zde strávit v bezkonkurenčním luxusu zdejších lodgí nebo 
jednoduše ve stanu na střeše expedičního auta uprostřed 
buše.  

Neuvěřitelných 17% rozlohy Botswany tvoří národní parky a 
22% další rezervace, které společně tvoří obrovské plochy 
nedotčené přírody, kde zažijete pocit naprosté samoty. To 
oceňují nejen cestovatelé, ale i zvířata. Právě tato země se 
pyšní největší koncentrací slonů, nebo druhou největší migrací 
velkých suchozemských savců na naší planetě. Zatímco vidět 
vnitrozemskou deltu řeky Okavango třeba z ptačí perspektivy 
je nutností, zažít nekonečnou rozlehlost největších solných plání 
světa Makgadikgadi je pak splněným snem všech milovníků 
absolutní samoty.  

• Viktoriiny vodopády – odskočíme si na den do 
Zimbabwe, abychom navštívili tento přírodní div 
světa 

• Vyhlídkový let nad Deltou řeky Okavango  
• Vyjížďka na mokoro, nebo motorovém člunu 
• Boat safari na řece Chobe 
• Národní parky a chráněná území Okavango, 

Moremi, Savuti, Linyanti, Chobe, Makgadikgadi  

Duben-červen: příjemné teploty, hustší vegetace, 
migrace zeber z Nxai Pan na sever do Chobe, méně 
turistů  

Červenec-říjen: hlavní sezóna, ideální podmínky 
k pozorování zvěře, suchá vegetace, zvěř se drží u 
vodních zdrojů  

Listopad-březen: období dešťů, delta Okavango, 
stejně jako solné pláně prakticky neprůjezdné
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Při 6 cestovatelích 79 tis./osoba (cena 265 USD/osoba/den)  

Plně vybavená expediční vozidla s řidiči, diesel a mýto, ubytování 
(6 nocí lodge, 6 nocí stan na střeše vozidla), vstupy do národních 
parků, snídaně a večeře formou braai, nealkoholické nápoje a pivo 
na palubě vozu, mikrobus, vízum a vstup na Viktoriiny vodopády, 
pojištění CK proti úpadku.

Let nad deltou Okavango cca. 150 USD, výlet na mokoro cca. 
350 BWP, let nad Viktoriinými vodopády cca. 200 USD, boat 
safari v Chobe cca. 500 BWP.

Mezinárodní letenky, cestovní pojištění.

+ málo turistů na obří ploše, eko-friendly lodge  
+ obrovská koncentrace velkých savců i další zvěře na severu země 
+ diverzita krajiny a scenérie - pouště, solné pláně, travnatá savana   
   i mokřady delty Okavanga  
+ řídké osídlení a liduprázdné, nedotčené oblasti 
+ politická stabilita a bezpečnost 
- drahá destinace, s poměrně drahými nadstandardními službami  
   a malým výběrem ekonomických variant ubytování a služeb 

Cestu je možné dle individuálních potřeb upravit, neváhejte nás kontaktovat. 
Například přidat lov v Limpopo, nebo třeba Khama Rhino, nebo 
Mapungubwe.  
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