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AndBeyond fly me around Botswana

Individuele reis ‐ totale reisduur 11 dagen & verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Chobe/Serondella: Kubu Lodge
Chobe/Savute: Savute Under Canvas
Okavango: Keuze uit Xumdum / Nxabega / Xaranna of *Sandibe ( zie Sandibe supplement)
Inclusief semi panoramische vluchten
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 03 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Kubu Lodge – 1 nacht HB *
 Dag 03 – 06 – transfer & game drive naar Savute Under Canvas – 3 nachten FI
 Dag 06 – 08 – semi panoramische vlucht naar Moremi – kampement naar keuze – 2 nachten FI
 Dag 08 – 10 – semi panoramische vlucht naar Okavango – kampement naar keuze – 2 nachten FI
 Dag 10 – semi panoramische vlucht naar Maun Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 11 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Reissom op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
AndBeyond aanbieding inclusief longstay korting en complementaire vlucht:
Januari t/m maart 2018
U$ 4.986 p.p.
April t/m juni 2018
U$ 5.547 p.p.
Oktober t/m 20 december 2018
U$ 5.547 p.p.
Juli t/m september 2018
U$ 9.993 p.p. - HOOGSEIZOEN
- Voor Sandibe Camp geldt een extra supplement p.p. per nacht.

*Fly me around Botswana: overnacht 7 nachten in maximaal 3 AndBeyond luxury camps naar keuze:
• Chobe Under Canvas (Serondella area, private campsite in het national park)
• Savute Under Canvas (Savute Marsh area, private campsite in het national park)
• Nxabega Camp (South Okavango, private concession)
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

The Benelux leading specialist in tailor made safaris to Zimbabwe

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

• Xumdum Camp (South Okavango, private concession)
• Xaranna Camp (South Okavango, private concession)
• Sandibe Camp (Central Okavango, private concession)

* U$ 145 p.p. per nacht supplement

De reis is inclusief:
-

Semi panoramische vluchten (inclusief local airport departure tax)

-

Airport & intercamp transfers

-

Accommodatie in luxe Lodges en Tented Camps met en-suite badkamer faciliteiten

-

Ontbijt en diner in Kubu Lodge

-

Alle maaltijden AndBeyond kampementen

-

Drankjes AndBeyond kampementen (uitgezonderd geïmporteerde dranken)

-

Laundry service

-

Savute & Chobe: dag game drives in open 4WD

-

Okavango & Moremi: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks, bootsafari’s, mokore trips

-

Guaranteed window seats tijdens game drives AndBeyond

-

Gekwalificeerde Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden

-

Alle park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, *mogelijk conservation fee Botswana ± 30 U$ p.p., Visa Zimbabwe U$ 30 p.p. single
entry (deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport departure tax Botswana ± 20 U$ (deze dient u ter plaatse en
gepast in U$ te voldoen), drankjes Kubu Lodge, Chobe River Fee 10 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en
persoonlijke uitgaven. *voor Botswana geldt op dit moment nog steeds geen visa plicht echter zijn er plannen om in de nabije
toekomst een conservation fee ± U$ 30 te gaan heffen.

Aanvullende informatie
Chobe National Park

Het Chobe National Park ligt op ongeveer 1 uur rijden vanaf de grens van Zambia en Zimbabwe en is wel het meest
bekende National Park in Botswana en niet zonder reden - de mooie en afwisselende natuur herbergt een grote
diversiteit aan wild waaronder enorme kuddes olifanten. De grootste populaties olifanten bevinden zich in het noorden
van Botswana en het noordwesten van Zimbabwe (Hwange NP), locaties die regelmatig hét decor zijn geweest voor
verschillende wildlife films.
Het Chobe National Park bestaat uit vier verschillende secties: Serondella/ Chobe Forest, Linyanti, Nogatsaa en Savuti,
elk gebied is totaal anders en heeft haar eigen specifieke charme. Serondella ligt in het noorden nabij Kasane (Chobe
River Front) en is het meest toeristische en best bereikbare deel van het park. In de maanden mei tot oktober droogt het
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

The Benelux leading specialist in tailor made safaris to Zimbabwe

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

binnenland geheel op en trekken veel dieren naar de Chobe Rivier, een gebied met veel zijkanalen, een rijke vegetatie
met mopane bossen en graslanden. Veel bomen zijn flink gehavend door de vele olifanten, zij duwen de bomen omver
en scheuren de bast, sommige houtsoorten zijn volledig van hun bast beroofd .
De goede bereikbaarheid tezamen met de aanwezigheid van veel wild, excellente game viewing mogelijkheden en de
ruime keuze aan accommodaties zorgen er echter voor dat het zowel op als langs de rivier soms behoorlijk druk met
toeristen kan zijn. Verder naar het westen op ongeveer 50 kilometer van Kasane ligt het Chobe Forest Reserve, nog
steeds een goed bezocht gebied maar vergeleken met Chobe River Front een stuk rustiger met toeristen.

Savuti (zuidwesten van Chobe)

In het zuidwesten van Chobe NP vindt men de Savuti Marsh regio,
een droge savanne dat nieuw leven wordt ingeblazen wanneer in het
regenseizoen het opgedroogde Savuti Channel vol water stroomt. Dit
zorgt er voor dat het gebied tussen de steeds opdrogende Savuti
Channel en de Linyanti Swamps in het naderende droge seizoen
langzaam in een moeras veranderd. De moerassen trekken enorme
kuddes olifanten en ook concentreren nijlpaarden en krokodillen zich in grote aantallen in de opdrogende poelen. In de
droge maanden concentreert het wild zich vooral rond de Linyanti Rivier en droogt het binnenland op.
Tussen november en december net voordat de regen begint te vallen migreren duizenden zebra’s en wildebeesten
vanuit de Linyanti regio door de Savuti richting het zuiden naar de Mababe Depression en de Makgadikgadi Pans in
afwachting van de regen en het verse gras. Olifanten, buffels en ander wild begint weg te trekken van de Linyanti Rivier
en zich te verspreiden in ondergelopen Savuti Marsh regio en Selinda Spillway. Savuti wordt gekenmerkt door open
savanne vlaktes en staat bekend om haar spectaculaire wildlife taferelen met leeuwen en buffels. Hyena’s leven er in
zulke aantallen dat onderzoekers hebben vastgesteld dat de leeuwen ongeveer 20% van hun prooi aan de hyena’s
verliezen. Niet voor niets was Savuti het decor van diverse wildlife documentaires waaronder National Geographic. Rond
februari/maart vertrekt het geëmigreerde wild weer terug via dezelfde route richting de noordelijke Linyanti Rivier.

Chobe River Front ‐ Kubu Lodge
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Kubu Lodge is gelegen in Kazungula, op ongeveer 12 kilometer van de ingang van het Chobe National park. Het is een
kleine vriendelijke lodge met een persoonlijke sfeer en goede service. 11 chalets liggen verspreid op een tropisch
parkachtig terrein en zien uit op de Chobe Rivier. De chalets hebben elk een en-suite toilet/badkamer, een
plafondventilator,een muskietennet en thee & koffie faciliteiten. Vanaf uw eigen veranda is het lekker ontspannen met
een drankje en een wildlife boek uit de bibliotheek terwijl u geniet van het uitzicht. Op eigen gelegenheid kunt u het
terrein verkennen door de 2 kilometer lange wandelroute over het eigen bosachtige terrein te ondernemen. Tussen de
safari’s door kunt u ook relaxen bij het zwembad dat aan de rivier is gelegen. Vanuit uw ligbed kunt u soms wild spotten
dat komt drinken of baden in de rivier. De lodge beschikt verder over een lounge en een kleine bibliotheek met wildlife
boeken en enkele Afrikaanse bordspellen, een bar, een binnen en buiten dineergelegenheid. Kubu Lodge biedt lonende
dag en avond game drives in het Chobe National Park of een mooie river cruise over de Chobe Rivier.
Uw verblijf is inclusief maaltijden, thee & koffie, laundry service, (Exclusief drankjes)

Savute Under Canvas (AndBeyond)

Savute en Chobe Under Canvas (AndBeyond) biedt gasten een échte bush beleving in stijl. Het luxe mobile camp is
gelegen in de ongerepte Savute regio van het Chobe NP en wordt om de week verplaatst om zo gasten de beste game
viewing te kunnen bieden. Het kamp ligt afgelegen zodat de kans kleiner is op tijdens uw safari andere voertuigen te
passeren, met uitzondering van het hoogseizoen wanneer het erg druk kan zijn in de regio. Het exclusieve mobile camp
is zeer kleinschalig en bestaat uit slechts 5 luxe stahoogte safari tenten voorzien van ramen en deuren van gaas welke
aan de voorkant geheel geopend kunnen worden zodat u optimaal kunt genieten van de omgeving en de geluiden om uw
heen. Elke safari tent beschikt over een zeer comfortabele inrichting, een kingsize bed met kwaliteitslinnen en een ensuite toilet/bucket shower. Elke ochtend wordt u gewekt met thee& koffie welke geserveerd wordt bij uw privé zitje voor
de tent.
Een grote gezamenlijke tent doet dienst als dineerruimte, vaak wordt het diner genuttigd aan de gezamenlijke eettafel.
Indien gewenst kunt u de maaltijd nuttigen aan een aparte tafel voor meer privacy. De maaltijden zijn uitstekend te
noemen en in driegangen. U kunt tijdens uw verblijf een uitstekende en efficiënte service verwachten en een
ongedwongen sfeer. De safari’s bestaan uit ochtend en middag game drives in open 4WD. Tussen de safari’s door kunt
genieten van de namiddag thee met een hapje in de schaduw van de dineertent, of genieten van een smakelijke cocktail
bij zonsondergang.
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), dag game drives in open
4WD met guaranteed window seats ,gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden. (geen laundry
service)
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Okavango Delta & Moremi game reserve

De Okavango is bijna 4000 KM² waar land en Delta samenkomen in een prachtig landschap van vele rivieren, lagunes,
grasvlaktes, schiereilanden en mopane bossen. Na het regenseizoen stroomt de Okavango Delta langzaam vol, wanneer
de regen vanuit het buurland Angola de Okavango Delta bereikt zal de waterstand het hoogste niveau bereiken rond juni.
De vele rivieren en zijkanalen, de rijke vegetatie trekt veel groot en klein wild aan. De droge maanden juli t/m begin
november zijn de beste maanden om grote groepen wild te kunnen zien, het land droogt op, het water staat laag en de
begroeiing is minder dicht waardoor game drives in meer gebieden mogelijk zijn.
Er leeft een enorme verscheidenheid aan dieren in de hele Okavango, olifanten zijn in grote getale aanwezig, maar ook
de buffel, giraffe, lechwe, leeuw, wildebeest, luipaard, hyena en vele antilope soorten kan men hier aantreffen.
Daarnaast is het een topbestemming om luipaarden, wilde honden en cheeta’s te spotten. De Okavango is het hele jaar
door een paradijs voor vogelliefhebbers. Jaarlijks strijken er vele trekvogels neer in de periode december t/m maart, de
meeste trekvogels gaan in januari paren. In oktober en november wanneer het waterniveau het laagst staat, is het voor
veel vogels gemakkelijk om een visje te vangen dat mooie fotografische momenten biedt.
Het Moremi game reserve in het centrale en oostelijke deel van de Okavango Delta is het enige officieel beschermde
gebied in de Okavango en zonder twijfel is het een van de mooiste wildlife reservaten in Afrika. Het is een geliefde
bestemming met excellente wildlife momenten en staat bekend als een locatie die het gehele jaar door lonend is om te
bezoeken. Het reservaat is onder te verdelen in vier voorname regio’s, Chiefs Island, Mbona Island, Xakanaxa, Kwhai en
Kwara en zijn er diverse omliggende privé concessies.
Het Moremi Game Reserve is ook bereikbaar voor selfdrive gasten. Elk concessie gebied wordt gedeeld door het aantal
lodges met voertuigen en selfdrive gasten in dat gebied. Dit maakt dat het voor sommige het overwegen waard is om te
kiezen voor meer exclusief kampement in een privé concessie dat met minder of geen andere kampementen gedeeld
wordt.
Chitabe Private Concession, is gelegen ten zuiden van Chief’s Island en omslaat een gebied van 28.000 hectare
grenzend aan het Moremi Game Reserve. De oostelijke omgeving bestaat uit open vlaktes bedekt met Kalahari zand en
een luchtige bebossing. Na het regenseizoen april t/m juni wanneer de waterstand in de Delta stijgt, zullen delen van
deze open graslanden overstromen. De westelijke omgeving heeft als grens de Santantadibe Rivier met permanente
vertakkingen van de rivier en moerassen met riet en hoge papyrussen die een verscheidenheid van vogelsoorten
trekken. Game viewing kansen zijn over het algemeen het best wanneer het water laag staat (oktober t/m maart)
waardoor er meer droog land is om game drives en bushwalks te ondernemen. Door de hoge aantallen impala’s in dit
gebied kan luipaard regelmatig worden gezien. Daarnaast is deze concessie een goede locatie voor het mogelijk spotten
van leeuwen en wilde honden. Chitabe Private Concession is een exclusieve locatie en wordt gedeeld met slechts 2
andere kampementen.
Nxabega Private Concession, is gelegen ten zuiden van Chief’s Island, grenzend aan het Moremi Game Reserve. De open
vlaktes is dit gebied zullen seizoensgebonden overstromen, Lechwes, impala’s en bavianen moeten zich een weg door
het water banen. Olifant, wildebeest, zebra worden vaak gezien en vanwege het aantal Acacia bomen in dit gebied zijn
ook giraffen in dit zuidelijke deel van de Delta te vinden. Hoewel Tsessebes meer voorkomen in het noordelijke deel van
Okavango, kunnen ze ook in Nxabega soms gezien worden. Door de overstromingen worden eilanden gevormd waarover
bushwalks kunnen worden ondernomen. Wanneer de waterstand hoog staat ligt de nadruk meer op de wateractiviteiten
over de rivier en door smalle kanalen. Luipaard kan het meest worden getraceerd langs de rivier. Wilde honden, hyena’s
en leeuwen worden vaak gezien tijdens game drives meer landinwaarts. De game viewing kansen in dit gebied zijn het
best wanneer het water laag staat (oktober t/m maart) waardoor er meer droog land is om bushwalks of een game drive
te ondernemen. Nxabega Private Concession is een exclusieve locatie en wordt gedeeld met slechts 2 andere
kampementen.
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Xumdum & Xaranna Private Concession, zijn beide gelegen in het uiterste zuiden van de Okavango Delta, elk op een
groot eiland in de rivier. In dit deel van de Delta is droog land beperkt, het gebied is erg onderhevig aan overstromingen
waardoor vele smalle kanalen en lagunes zich vormen. Het is een uitstekende locatie voor mooie mokore tochten of
bootsafari’s, maar ook is het één van de weinige locaties in de Okavango voor een paardrijdsafari. Game drives en
bushwalks worden ondernomen over het permanente eiland wél met kans om de big five te spotten. De game viewing
kansen in dit gebied zijn het best wanneer het water laag staat (oktober t/m maart) maar vaak iets minder spectaculair
dan in het Moremi Game Reserve. Xudum ( 3000 hectare) en Xaranna (27.000 hectare) Concession zijn een exclusieve
locatie en worden elk door slechts één kampement gebruikt.

Okavango/ Chitabe Concession ‐ Sandibe Camp (AndBeyond) * extra supplement van toepassing

Het luxe Sandibe Camp (AndBeyond) is uitzonderlijk in vele opzichten. Het bijzondere ontwerp van de lodge en de suites
creëren een ruimtelijk gevoel. De accommodatie is volledig vervaardigd uit natuurlijke materialen en ingericht met gevoel
voor detail. Het meubilair is veelal vervaardigd uit verschillende houtsoorten en zijn prachtig met elkaar gecombineerd.
De natuurlijke materialen en hoogwaardige bekleding in zachte natuurtinten dragen bij aan de warme sfeer.
De centrale open lodge is gebouwd op een verhoogd platform enigszins in de schaduw gelegen van de bomen met
uitzicht over een open grasvlakte. Binnen bevindt zich een ruime sfeervolle lounge ingericht met een speciaal ontworpen
stenen bar en in het midden een vuurplaats. De houten vloer gaat over in een grote veranda waar een gezamenlijke
dineertafel is opgesteld. In de avond worden er binnen, buiten en bij uw chalet lantaarns geplaatst welke zorgen voor
een extra romantische sfeer. Indien gewenst kunt u het diner of de lunch ook in privé sfeer bij uw chalet laten serveren.
Grenzend aan de lodge is een verhoogde loopbrug welke naar een uitkijk platform met een terras leidt en waar u in de
middag kunt heerlijk kunt vertoeven onder het genot van een versnapering.
De accommodatie bestaat uit 12 houten chalets met een bijzonder design. De ruime chalets zijn open-fronted en
beschikken over grote schuifdeuren met muskietengaas en zijn uitermate comfortabel ingericht. Een kingsize bed met
een gedrapeerde klamboe ziet prachtig uit over de open vlakte. De en-suite toilet/badkamer bevindt zich in de chalet en
wordt afgescheiden door slechts een gordijn, het douche gedeelte bevindt zich buiten in de open lucht. Voor de koudere
periode beschikt iedere chalet over een openhaard kachel. De houten vloer gaat over in een smalle buiten veranda
welke uitstrekt over de breedte van de chalet, hier bevinden zich verschillende knusse zithoeken voorzien van
comfortabele kussens en een privé plunge pool. Tijdens u verblijf kunt u deelnemen aan diverse activiteiten bestaande
uit dag en avond game drives in open 4WD, mokore tochten, bushwalks of bootsafari’s.
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, mokore,
bootsafari’s, vissafari’s,dag en avond game drives in open 4WD met guaranteed window seats,bushwalks,
gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Zuid Okavango / Nxabega Concession – Nxabega Tented Camp (AndBeyond)

Het luxe Nxabega Tented Camp (AndBeyond) is gelegen in het zuidelijk deel van de Okavango Delta, in een rustige privé
concessie welke met weinig andere accommodaties gedeeld wordt. Hierdoor is de kans erg klein dat u tijdens uw verblijf
een ander voertuig zult passeren. Het kampement bestaat uit slechts 9 luxe tented suites, opgezet op een houten
platform. De ramen en deuren van gaas zorgen ervoor dat u ’s ochtends vanuit uw bed de zon kunt zien opkomen. Elke
luxe tent is volledig gemeubileerd en aangekleed met warme natuurtinten en kwaliteitsstoffen. De tent beschikt over een
plafondventilator, een en-suite toilet/douche en een veranda met een privé zitje welke prachtig uitziet op de Delta.
In de ruime open-fronted booma bevindt zich een sfeervolle bar/lounge met comfortabele lederen fauteuils en een open
haard. De houten vloer loopt over in een buitenveranda voorzien van rieten zitmeubilair met grote kussens vanwaar u
panoramisch uit kunt zien op de omgeving. Aangrenzend bevindt zich een klein zwembad met enkele ligstoelen.
Tijdens u verblijf kunt u deelnemen aan diverse activiteiten bestaande uit dag en avond game drives in open 4WD,
mokore tochten, bushwalks of bootsafari’s.
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, mokore,
bootsafari’s, vissafari’s, dag en avond game drives in open 4WD met guaranteed window seats, bushwalks,
gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Okavango zuid / Xaranna Concession – Xaranna Camp (AndBeyond)

Het design van het luxe Xaranna Camp (AndBeyond) is geïnspireerd op de waterlelie, waarin zachte kleuren zijn gebruikt
in overeenstemming met de omgeving. Het ontwerp voelt luchtig en ruimtelijk aan biedt voldoende schaduw plekken ter
verkoeling. De accommodatie bestaande uit 9 speciaal ontworpen luxe safari tenten zijn gelegen in een privé concessie
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ten zuiden van Chief’s Island. Elke ruime tent is opgezet op een houten platform en sfeervol ingericht, voorzien van
houten meubilair, een kingsize hemelbed met gedrapeerde klamboe, een zithoek en een en-suite badkamer met een
bad en binnen en buiten douches. De tenten hebben elk een prachtig uitzicht op de omgeving. Een smalle houten
looppad voor de tent leidt naar een tweede veranda met een open tent waaronder een comfortabele lounge plek is
gecreëerd met aangrenzend een privé plunge pool.
In de centrale tent bevindt zich een sfeervolle lounge met bar faciliteit vanwaar u goed kunt uitzien op de
seizoensgebonden vlakte. In het zand voor de centrale tent is een vuurplaats gelegen waaromheen een zithoek en de
gezamenlijke dineertafel staan opgesteld. Zoals in elke AndBeyond accommodatie kunt u ook hier een uitstekende
service verwachten en genieten van een voortreffelijke keuken. Indien gewenst kunt u van een privé diner genieten, er
wordt dan bijvoorbeeld een romantische tafel gedekt op het einde van de lange houten loopbrug boven het water.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag game drives in open 4WD en bushwalks over het eiland. Xaranna
Camp is gelegen op een groot eiland in de rivier. De vertakkingen van de rivier en smalle kanalen lenen zich uitstekend
voor mooie mokore tochten, boot safari’s of vissafari´s.
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, mokore,
bootsafari’s, vissafari’s, dag en avond game drives in open 4WD met guaranteed window seats, bushwalks over het
eiland, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Okavango zuid / Xudum Concession – Xudum Camp (AndBeyond)

Het luxe Xudum Camp (AndBeyond) biedt gasten een exclusief verblijf op een fantastische wildlife locatie. Het design van
het kamp omvat een mix van klassieke en moderne stijl met Afrikaanse invloeden, met veel oog voor detail
vormgegeven. De centrale houten booma beschikt over twee verdiepingen, beneden bevindt zich een sfeervolle lounge
met barfaciliteit en een buiten veranda met een zithoek en een enkele eettafels waar u ’s avonds bij lantaarn verlichting
kunt dineren. De maaltijden zijn uitstekend en de service is er één van een hoge standaard.
De accommodatie bestaat uit 9 houten chalets met een rieten dak welke uitzien over een vlakte die seizoengebonden
overstroomt. De chalets beschikken over grote houten schuifdeuren bekleed met muskietengaas zodat de chalet van
voren geheel geopend kan worden. Ze zijn volledig gemeubileerd en hebben een warme uitstraling, een kingsize bed met
gedrapeerde klamboe, een design en-suite toilet/badkamer met vrijstaand bad, binnen en buiten douches. De houten
vloer gaat over in een buiten veranda met een zitje en een luie relax stoel groot genoeg voor twee, aangrenzend ligt een
privé plung pool. Als extra heeft elke chalet een tweede verdieping met een privé uitkijk platform met een groot lounge,
het toppunt van relaxen.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag game drives in open 4WD en bushwalks over het eiland. Xudum Camp
is gelegen op een groot eiland in de rivier. De vertakkingen van de rivier en smalle kanalen lenen zich uitstekend voor
mooie mokore tochten, boot safari’s of vissafari´s.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

The Benelux leading specialist in tailor made safaris to Zimbabwe

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, mokore,
bootsafari’s, vissafari’s, dag en avond game drives in open 4WD met guaranteed window seats en bushwalks over het
eiland, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

