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Zuid Kafue & South Luangwa ‐ 13 dagen

vertrek op iedere gewenste data & verlenging mogelijk
Individuele maatwerkreis I Hoogtepunten:
Zuid Kafue: Nanzhila Plains Camp
Centraal Kafue: Kaingu Lodge
Mfuwe sectie / South Luangwa: Track & Trail River Camp of upgrade
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 05 – aankomst Livingstone Airport – transfer naar Nanzhila Plains Camp – 3 nachten FI
 Dag 05 – 08 – transfer naar centraal Kafue – Kaingu Lodge – 3 nachten FI
 Dag 08 – 12 – transfer naar Lusaka Airport – vlucht naar Mfuwe – transfer naar Track & Trail River Camp * – 4 nachten FB
 Dag 12 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – 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:
15 mei t/m juni 2018

U$ 4.887 p.p.

Juli t/m oktober 2018

U$ 5.211 p.p.

01 t/m 15 november 2018

U$ 4.887 p.p.

Verlenging met 1 nacht Livingstone ± U$ 120 – 200 per kamer per nacht inclusief ontbijt

* Track & Trail Privé Photographic Safari meerprijs per dag:
November t/m juni – U$ 80 p.p. per dag (safari’s in dagdelen, lunch in de lodge)
Juli t/m oktober – U$ 46 p.p. per dag (safari’s in dagdelen, lunch in de lodge)
Standaard privé game drive Track & Trail U$ 200 per dag – full day inclusief privé bush brunch

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
-

Genoemde binnenlandse vluchten inclusief local departure tax

-

Airport & intercamp transfers

-

Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden

-

Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en drankjes in Track & Trail Camp)

-

Thee & koffie in Track & Trail Camp

-

Laundry service

-

Kafue / Nanzhila: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s

-

Kafue / Kaingu: game drives in open 4WD, wandelsafari’s, bootsafari’ s, sundowner cruises, korte kanosafari’s
over de Kafue Rivier

-

South Luangwa / Track & Trail: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari op aanvraag
Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden & park entreegelden

Bijkomende kosten: Intercontinentale vluchten, visumkosten Zambia U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen,
drankjes Track & Trail Camp, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
• 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.

Upgrade accommodatie Mfuwe Sectie/ SL

in plaats van 4 nachten Track & Trail River Camp

● 4 nachten Sanctuary Puku Ridge (in het national park)
Meerprijs:
15 Mei t/ juni 2018
Juli t/m Oktober 2018
November 2018

U$ 129 p.p.
minus prijs

U$ -126 p.p.
U$ 129 p.p.

Inclusief maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde alcoholische dranken), laundry service, game drives in open
4WD in het National Park, wandelsafari’s in het National Park en park entreegelden.
Privé safari’s met eigen voertuig en privé gids – meerprijs U$ 500 per dag.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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● 4 nachten Kafunta River Lodge (buiten het national park)
Meerprijs:
Mei 2018

U$ 357 p.p.

Juni

U$ 1.072 p.p.

Juli t/m oktober 2018

U$ 748 p.p.

1 November t/m 15 november 2018

U$ 357 p.p.

Inclusief maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde alcoholische dranken), laundry service, game drives in open
4WD in het National Park, wandelsafari’s in het National Park en park entreegelden.
Privé safari’s met eigen voertuig en privé gids – meerprijs U$ 350 per dag.
• 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.

Kafue National Park
Het Kafue NP is het grootste wildpark van Zambia en wordt nog door weinig door toeristen bezocht. Het nationaal park
beslaat 22.000 km² (meer dan de helft van Nederland) en kent een grote variëteit aan landschappen met elk een eigen
ongerept karakter. Hoewel men kan zeggen dat door haar enorme oppervlakte de concentraties wild in Kafue wat minder
lijkt dan bijvoorbeeld in South Luangwa, biedt het park een grote diversiteit aan wildlife waaronder de roofdieren die hier
goed vertegenwoordigd zijn. Een diersoort die men in veel national parken aantreft maar in Kafue geheel ontbreekt is de
giraffe. Het Kafue National Park is te verdelen in 3 secties: het noorden, het zuiden en het centrale deel. Het hele
westelijke deel van het park wordt niet bezocht, hier bevinden zich ook geen accommodaties.

Het centrale deel van Kafue is het best bereikbaar vanuit Lusaka per wegtransfer en hierdoor het meest bezocht. Het
centrale deel van Kafue is meer bebost dan het noorden of het zuiden. Accommodaties liggen verspreid langs de rustig
zuidelijk stromende Kafue Rivier waar regelmatig nijlpaarden, krokodillen, kuddes olifanten en buffels worden gezien .
Op sommige locaties kronkelt de rivier in bochten en verandert het decor in mooie grote rotspartijen en kleine
stroomversnellingen afgewisseld met zandbanken of een klein eilandje. Voor de avonturier is het mogelijk om korte of
meerdaagse kanosafari’s te ondernemen. Tijdens een meerdaagse kanosafari peddelt u van lodge naar lodge of
overnacht u in koepeltenten op de oever van de Kafue Rivier. De meerdaagse kanosafari kan worden gecombineerd met
boeiende game drives en wandelsafari’s. De beste periode om wild te spotten is in het droge seizoen van juli t/m medio
november.
Het zuidelijk deel van de Kafue Rivier stroomt volledig onder de rotsen en komt uit in Lake Itezhi-Tezhi,een stuwmeer
met een oppervlakte van 370km². Het meer met zijn begroeide oevers en inhammen trekken allerlei dier,- en
vogelsoorten. Tijdens een game drive langs het meer en door Ngoma Forest heeft u kans om buffel, olifant, eland,
wildebeest, hartebeest, bushbuck, roan en sabel antilope, puku, hyrax, blauwe duiker te zien. De luipaard komt hier ook
voor hoewel deze het meest langs de oever van het meer te vinden is.
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Verder naar het zuiden bevinden zich de nauwelijks bezochte Nanzhila Plains, een off the beaten track locatie. Er bevindt
zich hier slechts één accommodatie en bezoekers hebben 3000 km² ongerepte wildernis voor zichzelf. De Nanzhila
Plains bestaan uit open savanne vlaktes afgewisseld met een luchtige bebossing en palmen. Tijdens een game drive
komt men vooral zebra, buffel, wildebeest, olifant, verschillende soorten antilope en kleiner wild tegen. Hoewel luipaard,
leeuw, hyena en wilde hond in Nanzhila Plains regelmatig worden gespot, vergt het enig geduld om ze te traceren
waardoor een verblijf van minimaal 3 nachten aan te bevelen is.

Kafue zuid– Nanzhila Safari Camp

Het Nanzhila Plains Camp is het enige kampement in Nanzhila Plains, gelegen in het zuiden van Kafue op ongeveer 5 tot
6 uur rijden van Livingstone. Nanzhila Plains Camp bestaat uit slechts 3 ruime safari tenten en 3 tented chalets, elk
verscholen tussen de bomen en struiken. Zowel de chalets als de safari tenten zijn comfortabel ingericht en beschikken
over twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed met een klamboe, een en-suite toilet/douche met dubbele
wasbassins en een privé veranda met een zitje dat uitziet op de grasvlakte. In de centrale open booma bevindt zich een
dineertafel en een lounge met rieten zitbanken en barfaciliteiten. Aangrenzend ligt een vuurplaats waar men vaak voor
het diner even samenkomt voor een aperitief en om verhalen te delen.
Vanwege de kleinschaligheid en de afgelegenheid– de dichtstbijzijnde accommodatie ligt op vier uur rijden! – kunt u er
vrijwel zeker van zijn een unieke safari te beleven, buiten de gebaande paden. De safari activiteiten welke worden
aangeboden bestaan uit dag en avond game drives in een open 4WD en wandelsafari’s. Ook kan men een dagtrip
ondernemen naar Lake Itezhi-Tezhi, er gaat dan een packed lunch mee voor onderweg.
Uw verblijf is in een tented chalet inclusief maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open
4WD, wandelsafari’s, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden. (optioneel en op aanvraag: full day
naar Lake Itezhi-Tezhi)
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Kafue centraal – Kaingu Safari Lodge

Kaingu Safari Lodge is gesitueerd op de oever van de Kafue Rivier en beschikt over 6 luxe safari tenten verscholen
tussen het struikgewas en met zicht op de rivier. De tenten beschikken over twee eenpersoonsbedden of een
tweepersoonsbed met een klamboe, een en-suite toilet/douche en een extra buitendouche, de honeymoon suite
beschikt tevens over een buiten bad. De voorzijde van de tent kan volledig geopend worden en grenst aan een privé
veranda met een zitje dat een prachtig uitzicht biedt over de rivier.
De verhoogde rieten ‘boma’ is deel open fronted met uitzicht op de rivier. Hier bevindt zich bevindt een dineerruimte, een
lounge en barfaciliteiten. Op het grote terras kunt u overdag genieten van een drankje en het fraaie uitzicht op de rivier
en tijdens de koelere avonden kunt u hier aanschuiven bij de open haard.
Om het national park aan de overkant van de rivier te bereiken gaat er een boottransfer van ± 10 min aan vooraf. De
activiteiten worden aangeboden in dagdelen en worden ondernomen rond en over de rivier met keuze uit: game drives in
open 4WD, wandelsafari’s, bootsafari’s, sundowner cruises, vissafari’s, kanosafari’s of een uurtje genieten in een
warmwaterbron. Ook zijn er meerdaagse kanosafari’s mogelijk waarbij u stroomafwaarts peddelt van kamp naar kamp of
onderweg overnacht in een koepeltent op de oever of op een eilandje in de rivier.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), bootsafari’ s, korte
kanosafari’s,sundowner cruises, game drives in open 4WD, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids en park
entreegelden.

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.
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South Luangwa ‐ Track & Trail River Camp ‐ net buiten het National Park

Het Track & Trail River Camp ligt niet ver van de hoofdingang van het national park en is een goed alternatief voor de
duurdere lodges. Het kleinschalige kamp ligt direct aan Luangwa Rivier en bestaat uit slechts 9 luxe chalets met elk
een uniek uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden te zien zijn. In het kamp heerst rust en een prettige sfeer. De
ruime chalets staan op een verhoogd platform en zijn volledig ingericht met een Afrikaans design in een natuurlijke stijl.
Houten meubels, een kingsize bed met een muskietennet, een zithoek, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie
& thee faciliteiten en een en-suite toilet/badkamer.
Enkele luxury chalets zijn tevens voorzien van een verzonken bad deels vervaardigd uit natuurlijke materialen. Vanaf uw
eigen terras/veranda kunt u genieten met een drankje van het fraaie uitzicht en even relaxen na een safari. Voor families
of kleine groepen zijn de luxe chalets met twee verdiepingen ideaal. Door de hoge plafonds ogen ze ruimtelijk en bieden
ruimte aan 2-4 personen. Deze chalets beschikken over 2 slaapvertrekken, een en-suite toilet/badkamer en een privé
balkon met een zitje.
De dineerruimte, de lounge en de bar bevinden zich in een open-fronted boma, welke een fraai uitzicht biedt op de rivier.
Hier kunt u dagelijks terecht voor een smakelijke maaltijd, een verfrissend drankje of om uw persoonlijke safari
ervaringen te delen met andere gasten. Andere aanwezige faciliteiten zijn een wellness spa, een kleine open bush gym
en een zwembad dat grenst aan de rivier zodat u ook vanaf uw zonnebed het wild kunt aanschouwen.
Tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari´s in de Mfuwe
sectie. Een full day game drive in de Nsefu sectie behoort ook tot de mogelijkheden, indien van tevoren wordt
gereserveerd. Speciaal voor hen die interesse hebben in fotografie, zijn er tegen een voordelige tarief speciale
mogelijkheden voor privé fotografie safari´s en workshops. (op aanvraag)
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD,
-wandelsafari op aanvraag, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Upgrade optie 1

Mfuwe sectie / South Luangwa ‐ Puku Ridge Camp ‐ in het National Park
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Puku Ridge Camp (Sanctuary Retreats) is prachtig gelegen op een heuvel en ziet uit over een uitgestrekte open vlakte
waardoor voorbijkomend wild gemakkelijk te spotten is, leeuw, luipaard, olifant of zebra kan regelmatig worden
gesignaleerd. Het kamp is gelegen in het park nabij de Luangwa Rivier, in een privé gebied waardoor hier ook avond
game drives zijn toegestaan.
Puku Ridge Camp beschikt over 7 ruime safari tenten onder een rieten dak, voorzien van grote ramen met gaas en een
privé veranda met goed zicht op de vlakte. Elke luxe tent is ingericht met kingsize bedden, bedkastjes, een klamboe,
een plafond ventilator, een schrijftafel, een zithoek en een en-suite toilet badkamer voorzien van een ligbad, een binnen
en een buiten douche.
Overdag en in de late namiddag kunt u game drives in open 4WD ondernemen of kunt u te voet met de gids op
wandelsafari. Tussen de safari’s door heeft u tijd om te relaxen op de grote veranda met fauteuils en hangstoelen, of in
de grote open-fronted stijlvolle lounge met barfaciliteit. Op het terras in de schaduw van een houten afdak bevindt zich
een gezamenlijke dineertafel. Wanneer u liever de maaltijd in privésfeer nuttigt, dan kan dit ook.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

South Luangwa ‐ Kafunta River Lodge ‐ net buiten het National Park

Kafunta River Lodge is gesitueerd in de Mfuwe sectie net buiten het South Luangwa National Park. De lodge is gelegen
op de oever van de Luangwa Rivier en beschikt over 8 luxe chalets en 2 suites gebouwd op een verhoogd houten
platform welke uitzien op de vlakte die seizoengebonden overstroomt.
Elke ruime chalet is smaakvol ingericht en met Afrikaanse accenten, een plafondventilator, een muskietennet, koffie &
thee faciliteiten, een mini bar en een en-suite toilet/badkamer. De twee luxe suites beschikken tevens een luxe
badkamer en over een tweede verdieping, waar zich een uitkijkdek en een lounge bevind.
De centrale rieten lodge is gelegen in de schaduw van een grote mangoboom en bestaat uit een ruime lounge met een
speelse inrichting en een dineerruimte. Aangrenzend ligt een grote veranda welke boven de rivier uitstrekt, hier vindt u
een vuurplaats met rondom een gezellige en comfortabele zithoek en wordt er in de avonduren tevens een dineertafel
opgesteld. Na de laatste middag safari’s kunt u bij het kampvuur de gidsen ontmoeten en verhalen uitwisselen of
gewoon luisteren naar de geluiden van de bush. Bij het zwembad en de hot tube kunt u heerlijk relaxen terwijl u van het
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mooie uitzicht geniet. De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag en avond game drives in een open 4WD en
wandelsafari's. Met een pontoon boot kunt u, afhankelijk van de waterstand, ook het wild rond de Luangwa Rivier te
verkennen.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives, wandelsafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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