The Benelux leading specialist in tailor made safaris to Zimbabwe
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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Private Mobile Camping Safari – 11 DAGEN

Individuele reis – totale reisduur 11 dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data / verlenging is mogelijk

Hoogtepunten:
Maun: Audi Camp
Moremi: Privé kampeersafari / ruime koepeltenten
Chobe/Savute: Privé kampeersafari / ruime koepeltenten
Chobe/River Front: Privé kampeersafari / ruime koepeltenten
Chobe Forest: Kubu Lodge
Inbegrepen transport: privé wegtransfers
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 –03 – aankomst Maun Airport – transfer naar Audi Camp – 1 nacht B&B
 Dag 03 –05 – transfer naar Moremi – privé kamperen – 2 nachten FB
 Dag 05 – 07 – game drive naar Savute – privé kamperen – 2 nachten FB
 Dag 07 – 08 – game drive naar Chobe – privé kamperen – 1 nacht FB
 Dag 08 – 10 – ochtend game drive Chobe River Front – Kubu Lodge – 2 nachten HB
 Dag 10 – transfer naar Victoria Falls of Livingstone 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

Prijsindicatie op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Maart t/m 15 december 2018

±U$ 3.245 p.p.

Downgrade optie met Kasane Old House - Half Board (in plaats van Kubu Lodge)
Maart t/m 15 december 2018

±U$ 2.720 p.p.

Optioneel full day mokore trip in Okavango met 1 nacht verlenging in Audi Camp meerprijs ±U$ 220 p.p.

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

Accommodatie in luxe en midrange accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Privé kampeersafari in 2,5 x 2,5 koepeltenten met comfortabele veldbedden, matras 8 cm dik, linnengoed en
gedeelde bush douche/toilet (privé betekent dat er geen andere gasten meegaan).

-

Maaltijden (uitgezonderd Audi Camp)

-

Ontbijt in Audi Camp

-

Koffie& thee in Kubu Lodge

-

Koffie& thee en wijn bij het diner tijdens mobile camping

-

Laundry service in Kubu Lodge

-

Mobile camping: privé game drives in open 4WD overdag, 1x Chobe River cruise

-

Kubu: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalk in het forest reserve, Chobe River cruises

-

Old House: 1x ochtend game drive in open 4WD, 1x Chobe River cruise drives in open 4WD, bezoek Kasane op
eigen gelegenheid.

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Airport & intercamp transfers

-

Alle eco-toerisme gelden & park entreegelden (*met uitzondering van Old House Kasane)

Exclusief: Internationale vluchten, *mogelijk conservation fee Botswana ± 30 U$ p.p., Int. airport departure tax

Botswana ± 20 U$ (deze dient u ter plaatse en gepast in U$ te voldoen), 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.

Bijkomende kosten:
Drankjes
Lunch & diner in Audi Camp
Park entreegelden Chobe ± 10$ p.p.p.n. en River fee ± 10$ p.p. per keer
In geval van Old House Kasane:
drankjes & lunch, optionele activiteiten, park entreegelden
• Wij rekenen geen bemiddeling- of reserveringskosten.
• Indien noodzakelijk behouden wij ons het recht voor de route te wijzigen en/of eventuele prijswijzigingen als gevolg
van sterke koerswijzigingen, verhoogde airporttaxes, BTW, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en
door te berekenen.

Aanvullende informatie
Maun – Audi Camp

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

Het Audi Camp is gelegen op de oever van de Thamalakane Rivier op ongeveer 12 km. van Maun. Het kamp biedt
verschillende accommodatie met keuze uit verschillende gradaties aan safari tenten en een camping ground. Het is een
goede uitvalsbasis voor hen die een overnachting nodig hebben in Maun en als aanvang van de private mobile camping
safari’s.
Er zijn 4 luxe tented suites welke zijn opgezet op een verhoogd houten platform. De ruime tented suites beschikken over
een eenvoudige inrichting met houten meubels, comfortabele één of tweepersoons-bedden, een muskietennet,
opbergruimte, een en-suite toilet/douche en een privé veranda met een zitje.
Audi Camp heeft een à la carte restaurant , een gezellige bar en een zwembad. Picknick tafels en kleine zitjes liggen
verspreid over het terrein mocht u een rustige plek prefereren voor de lunch.
Uw verblijf is in een luxe tented suite inclusief: ontbijt.

Optioneel:

Full day Okavango – vanuit Audi Camp

Audi Camp werkt samen met de lokale gemeenschap in en rond de delta om mokoro tochten te bieden. De Ba Yei
bevolking vestigden zich honderden jaren geleden al in de Okavango Delta en gebruikten de traditionele mokoro als
vervoersmiddel. De mokoro is een soort kano gemaakt van een grote rechte boom. Een lokale gids/pooler uit de lokale
gemeenschap zal u begeleiden tijdens de mokoro excursies en bush walks.
Ook is het mogelijk een tocht van één of twee nachten te ondernemen waarbij men kampeert op één van de eilanden in
de delta. Tijdesn deze overnachtingen in de pure natuur zijn er geen was en toilet faciliteiten beschikbare. Tijdens de
maanden jul en augustus zult u voornamelijk in de ochtend en namiddag de mokore tocht vervolgen, om op het heetste
van de dag te pauzeren.
De full day mokore trip is inclusief: retour transport, lokale kokore pooler en park entreegelden.

Private Mobile Camping Safari ‐ Moremi, Savute & Chobe River Front

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Deze fraaie campingtrips zijn een voordelig alternatief voor de duurdere luxe lodges, maar ze zijn wel bedoeld voor hen
met een sportieve en flexibele instelling, en die de bush in al zijn puurheid willen beleven. Kamperen in de bush betekent
dat u met allerlei aspecten van de bush te maken kunt krijgen. Ook ’s nachts is er nog veel wild actief en de
nachtelijke bush geluiden om u heen nét voordat u wilt gaan slapen is voor velen even wennen.
Kamperen in de bush betekent niet altijd afzien van comfort, het kamp is van alle benodigdheden voorzien en uw gids en
de medewerkers zullen er alles aan doen om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u optimaal van uw safari
zult genieten. U overnacht meestal op privé campsites diep in het park, voor deze campsites moet van te voren
toestemming worden verleend door national parks en er zijn op dat moment geen andere gasten aanwezig.
Tijdens de deze Privé Kampeersafari zijn de safari’s en de campsites privé en worden alleen door uw eigen groepje
gebruikt. De koepeltenten zijn voorzien van ramen en een deur met muskietengaas. Het bush toilet en de verwarmde
bush douche zijn niet en-suite en worden gedeeld met de gids.

De private mobile camping safari is inclusief:
-

Privé = er gaan geen andere gasten mee tijdens de kampeersafari

-

Privé camp sites

-

Privé game drives overdag in een open 4WD met een professionele Engels sprekende gids

-

Koepeltent van 2,5 x 2,5 meter met deuren en ramen van muskietengaas en luiffel

-

Comfortabele veldbedden met matras 8 cm dik, linnengoed en kussen

-

Mobiel toilet & verwarmde bush douche (niet en-suite)

-

Deurmat en twee stoeltjes

-

Gazebo tent met gedekte eettafel, stoelen, melamine servies

-

Maaltijden

-

Thee & koffie, gefilterd water en wijn bij het diner

-

Om u ‘s morgens op te frissen wordt er een teiltje warm water voor uw tent neer gezet

-

Toiletpapier

-

Park entree & camping gelden
*Er wordt enigszins van u verwacht dat u de gids een beetje helpt met het opzetten/afbreken van uw tent, hout
sprokkelen voor het kampvuur en dergelijke.

Exclusief drankjes: drankjes kunt u deze vooraf inkopen bij de bar van het Audi Camp in Maun. Voor toilet artikelen,
handdoeken en een zaklamp dient u zelf te zorgen.

Chobe River Front ‐ Kubu Lodge

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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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 alle maaltijden, thee & koffie, laundry service,Chobe River cruises, dag en avond game drives in
open 4WD, bushwalks in het forest reserve en gekwalificeerde Engels sprekende gids. (Exclusief drankjes en park
entreegelden)

Downgrade optie

Kasane – The Old House

The Old House is een kleine door een familie gerunde Bed & Breakfast in Kasane, een klein dorp nabij de ingang van het
Chobe National Park. De accommodatie is gelegen aan de Chobe Rivier en is op loopafstand van enkele winkels en het
centrum. The Old House beschikt over 10 kamers inclusief 2 familiekamers en een familie loft kamer. Elke kamer is
voorzien van airconditioning, een muskietennet, koffie & thee faciliteiten, een koelkastje, een safety kluis en een ensuite toilet/douche.
Het restaurant en de bar bevinden zich in een verhoogde open fronted booma. Het restaurant serveert eenvoudige maar
smakelijke maaltijden en een selectie aan bier en wijnen. Sportwedstrijden kunnen soms live via een tv scherm worden
gevolgd. In de tuin bevinden zich verschillende zitjes waar men een hapje of een drankje kan nuttigen. De safari
activiteiten die worden optioneel aangeboden en bestaan uit ochtend en middag game drives in het Chobe NP of een
boot cruise over de Chobe Rivier.
Uw verblijf is inclusief ontbijt en diner, 2 activiteiten: game drive of boot cruise (exclusief drankjes, lunch en park
entreegelden)
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

