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Fly‐in Safari Zambia – 11 dagen

Individuele maatwerkreis – totale reisduur Zambia 11 dagen
Vertrek is mogelijk op elke data evenals verlenging of vervanging van accommodaties
South Luangwa NP: Flatdogs Camp (Mfuwe sectie)
Lower Zambezi NP: Chongwe River Camp
Chartervluchten:
Lusaka – Mfuwe
Mfuwe – Lower Zambezi
Lower Zambezi – Lusaka
 Dag 01 – Vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 06 – aankomst Lusaka Airport – vlucht naar Flatdogs Camp – 4 nachten FB
 Dag 06 – 10 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lower Zambezi – Chongwe River Camp – 4 nachten FI
 Dag 10 – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van de terugreis
 Dag 11 – Aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 op basis van 2 personen: (exclusief internationale vluchten)
Mei t/m juni

± U$ 4.007 p.p.

Juli t/m oktober
November t/m 15 december

± U$ 4.927 p.p.
± U$ 4.007 p.p.

Verlenging met Zikomo Bushcamp / South Luangwa (Nsefu sectie) : ± U$ 400 p.p. per nacht

De reis is inclusief
-

Overnachtingen in luxe en middenklasse accommodatie met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden
Drankjes in Chongwe River Camp (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
Laundry service
SL Mfuwe / Flatdogs Camp: dag en avond game drives in open 4WD (wandelsafari op aanvraag)

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

Lower Zambezi / Chongwe: wandelsafari’s, game drives in open 4WD, korte kanosafari’s, bootsafari’s,
sundowners, vissafari’s, bezoek aan traditioneel dorpje
Genoemde binnenlandse vluchten inclusief local departure tax
Airport & intercamp transfers
Eco toerisme & alle park entreegelden

De reis is exclusief: Zambia visumkosten 50 U$ p.p.,(deze dient u ter plaatse en gepast in U$ te betalen), fooien
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes in Flatdogs Camp
Bij verlenging: alcoholische dranken in Zikomo Bushcamp (softdrinks wel inbegrepen)

• 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 airport taxes of BTW, brandstofprijzen en park entreegelden aan te passen en
door te berekenen.

Aanvullende informatie
South Luangwa National Park

Aan de noordoostkant van Zambia ligt de Luangwa Vallei. Met ongeveer een oppervlakte van België herbergt het South
Luangwa National Park enorme aantallen wild en vogels. Het landschap bestaat grotendeels uit savanne en open
bosland, de grote Luangwa Rivier stroomt als een ader dwars door het park heen. Weinig parken in Afrika kunnen zich
vergelijken met de hoeveelheid en variëteit aan wild dat in dit park te vinden is.
Grote volwassen nijlkrokodillen zonnen op de rivierbanken en grote groepen nijlpaarden zoeken verkoeling in de rivier.
Kraanvogels, giraffes, grazende antilopen en massaal wegschietende bavianen zult u hier overal tegenkomen. Dieper en
verspreid in het park leven kuddes olifanten, zebra’s, buffels en leeuwen. En u heeft een goede kans wilde honden van
dichtbij te zien. South Luangwa heeft een gezonde populatie luipaarden maar ze zijn niet gemakkelijk te zien, hoewel de
trackers tijdens de avond game drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de
neushoorn.
South Luangwa is groot en variërend genoeg voor een wat langer verblijf. Het is onderverdeeld in drie secties, de centraal
gelegen Mfuwe sectie, het zuidelijk deel en meer naar het noorden de Nsefu sectie. Net buiten het national park zijn de
meeste accommodaties te vinden, deze zijn voordeliger dan in het park zelf en worden daardoor ook het meest bezocht.
De activiteiten van deze lodges worden wel in het national park ondernomen maar met name in de Mfuwe sectie. Wild is
in deze regio voldoende te vinden en luipaarden worden vaak gespot tijdens de avond game drives. Echter in de
maanden juli en augustus kan het hier soms behoorlijk druk zijn. Het huren van een privé voertuig is dan absoluut een
overweging waard, al is het maar voor één dag. Het geeft u tevens de mogelijkheid om wat dieper het park in te gaan en
biedt u ook alle ruimte en geduld om mooie foto’s te schieten.
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African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Meer naar het zuiden en richting Nsefu sectie vindt u nauwelijks toerisme, zijn de accommodaties schaarser en
kleinschaliger, de bushcamps zijn wat luxer en naast dag en avond game drives bieden zij ook excellente wandelsafari’s
waarbij u ook de mogelijkheid heeft om van kamp naar kamp te lopen. Voor de ware avonturiers kunt u in het noordelijke
deel zelfs een nacht ‘fly’ camping ondernemen. U slaapt dan onder slechts een klamboe tent omringd door kampvuurtjes
en natuurlijk vergezeld door een professionele gids en kampmedewerkers die ervoor zorgen dat het u aan niets zal
ontbreken.

South Luangwa / Mfuwe sectie ‐ Flatdogs Camp

Flatdogs Camp is gesitueerd op de oever van de Luangwa rivier. Het is een vriendelijke accommodatie met een
gezellige sfeer. Het kamp bestaat uit 6 chalets (in 3 units) waarvan één familie chalet, 7 luxe safari tenten waarvan
één een familie tent met extra bedden, 5 standaard tenten, en een fraai ‘tree-house’ voor families of groepen tot
maximaal 4/5 personen. De aangeboden safari’s bestaan uit game drives in open 4WD en wandelsafari’s en hoewel
Flatdogs nét buiten het South Luangwa NP ligt worden de activiteiten in het South Luangwa park ondernomen.
Tussen de safari’s door kunt u gebruik maken van het zwembad, genieten van een cocktail bij de bar, een snack of
maaltijd nuttigen in het restaurant - de maaltijden zijn a lá carte en worden geserveerd op het terras of in het
restaurant. Of u kunt gewoon relaxen bij uw eigen accommodatie en genieten van de omgeving.

Flatdogs Luxury Safari Tent

De safari tenten zijn onderverdeeld in 7 luxe tenten waarvan één familie tent en 5 standaard tenten. Alle tenten
beschikken over een deels open en-suite toilet/badkamer, elektriciteit, muskietennet en een ventilator. De familie tent
ziet uit over een lagune waar regelmatig giraffes komen te drinken en olifanten een modderbad nemen, de andere 6
tenten zien uit over de rivier waar u de nijlpaarden kunt aanschouwen.
U verblijf is in een luxe safari tent inclusief: alle maaltijden, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD,
gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden. (optioneel: wandelsafari op aanvraag)

Zambia / Lower Zambezi National Park

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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Het Lower Zambezi National Park ligt aan de Zambiaanse zijde van de Zambezi Rivier met aan de overkant het Mana
Pools National Park in Zimbabwe. De grote Zambezi Rivier stroomt dwars door deze parken heen en vormt de natuurlijke
grens tussen Zambia en Zimbabwe. De Lower Zambezi is een enorme spleet in de aardkorst die geologisch gezien met
de Great Rift Valley verwant is. De vallei wordt omringd door een prachtig decor van heuvels en bergen, en is bekend om
haar overweldigende natuur en het afwisselende landschap van open grasland, luchtige mopane en acacia bossen.
Door de schaarste aan water wordt het wild naar het lager gelegen riviergebied getrokken en zijn er soms kuddes van
wel 100 olifanten langs de rivier te zien. De vele zijkanalen en kleine eilandjes in de Zambezi Rivier bieden fantastische
mogelijkheden voor kanosafari’s en bootsafari´s. Nijlpaarden, krokodillen, prachtige vogels, olifanten, waterbuffels en
waterbokken zult u langs de oevers het meeste tegenkomen. De luchtige bebossing en lage struiken zorgen er voor dat
het wild ook in het groene seizoen goed te zien en dat maakt dit gebied ook uitermate geschikt voor wandelsafari's en
mooie game drives. Dieper in het park maakt u kans om leeuwen, luipaard, kudu’s, impala’s, hyena´s en zebra’s te
spotten. En alhoewel er ook wilde honden in het gebied leven, worden zij niet zo vaak gezien.

Lower Zambezi NP ‐ Chongwe River Camp

Het luxe Chongwe River Camp is gelegen op een mooie locatie aan de oever van de Zambezi Rivier, op ongeveer 15 min.
game drive van het Zambezi National Park. Het kampement beschikt over 9 luxe tented chalets, met elk een privé zitje
voor de tent om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht over de rivier. Het is tented camp is een echt familie
bedrijf waar een persoonlijke sfeer heerst en waar u een excellente service kunt verwachten.
De ruime tenten zijn opgezet onder een rieten afdak ten behoeve van de schaduw. De tented chalets zijn van alle
gemakken voorzien en beschikken over een kingsize bed, houten meubilair en een openlucht en-suite toilet/douche
afgeschermd door rieten matten en steen.
In de centrale open tent bevindt zich een lounge met barfaciliteit en een grote gezamenlijke eettafel. In het zand langs
de rivier ligt een vuurplaats waaromheen een zithoek is gecreëerd, waar men voor het avondmaal bijeenkomt voor een
aperitief. Aangrenzend een dinertafel in de openlucht voor culinaire maaltijden onder de sterren.
De safari’s worden in dagdelen ondernomen en tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan diverse activiteiten zoals
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, kanosafari’s, bootsafari’s, sundowners, vissafari’s of een bezoek aan een
traditioneel dorpje.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) ,laundry service,
wandelsafari’s, game drives in open 4WD, korte kanosafari’s, bootsafari’s, sundowners, vissafari’s, bezoek aan
traditioneel dorpje, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Optionele verlenging:

Nsefu sectie / South Luangwa – Zikomo Bushcamp

Zikomo Bushcamp is gelegen aan de rand van de Nsefu sectie van het national park langs de oever van de Rivier. Het
kamp bestaat uit acht chalets die zijn vervaardigt uit natuurlijke materialen in een typische Zambiaanse stijl. De chalets
en de verhoogde chalets op palen beschikken over één of tweepersoonsbedden en zijn aangekleed met kleurrijke
stoffen uit de Tribal Textiles. De kamers zijn elk voorzien van een muskietennet, een zitbank, een en-suite
toilet/badkamer en veranda met zitstoelen. Het wild heeft vrij toegang tot het kamp daarom wordt u in de avonduren
naar uw chalet begeleidt.
Bij het centrale lodge bevinden zich een terras, enkele luie hangmatten, een klein zwembad met ligbedden welke uitzien
op de Luangwa Rivier, de bar en de dineerruimte. De geserveerde maaltijden worden voor een deel bereidt met de oogst
uit de eigen tuin achter de keuken. Voor degene die daar behoeft aan hebben is er eventueel wifi beschikbaar, andere
faciliteiten bestaan uit een bush gym en een souvenirwinkeltje. De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s of een cultureel bezoek aan het dorpje Kawaza.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, soft drinks, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD,
wandelsafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.(exclusief alcoholische dranken)

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

