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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Kafue
Liuwa Plains safari
6 nachten / 7 dagen

Fully inclusive - verlenging met Kafue of South Luangwa mogelijk
Liuwa Plains wordt beschreven als een droom voor iedere fotograaf, eindeloze vergezichten, kleurige wolken
partijen, waterpoelen en moerassen vol vogels en duizenden wildebeesten, de aantrekkingskracht op
roofdieren als wilde honden, leeuwen en zelfs cheeta’s. Het is een bijzondere en zeer afgelegen bestemming,
een must see voor de echte wildernis liefhebbers. Met een klein vliegtuigje vliegt u in korte tijd vanuit Kafue
naar het hart van de Liuwa Plains voor een kampeersafari en spectaculaire game drives in open 4WD.
De comfortabele Kaingu Lodge is gelegen in het centrale deel van Kafue NP, aan de oever van de Kafue
Rivier. Hier start en eindigt uw safar maar uiteraard is een verlenging mogelijk. Kaingu Lodge biedt een scala
aan safari activiteiten zoals game drives in open 4WD, wandelsafari’s, bootsafari’s en mooie kanotochten op
de Kafue Rivier, langs de eilandjes en kanalen.

Deze exclusieve en bijzondere Liuwa Plains safari heeft slechts enkele vertrekdata per jaar:
(chartervluchten, 3 x Kafue Kaingu Safari Lodge FI, 3x mobile camping Liuwa Plains FI)

Zondag : 13 & 20 november 2016
Woensdag : 16 & 23 november 2016

Liuwa Plains maximaal 6 personen!

Op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Met 2x wegtransfer 2.849 USD p.p.
Met 1x chartervlucht Lusaka-Kafue & 1x wegtransfer Kafue-Lusaka 2.924 USD p.p.
(Internationale vlucht Emirates vanuit Dusseldorf of Amsterdam vanaf € 650,- p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde voor Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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Dag 1: wegtransfer of chartervlucht Lusaka naar Kafue

KaingU Safari Lodge, tented chalet, fully inclusive
Namiddag activiteit: bootsafari, wandelsafari of game drive in open 4WD

Dag 2 – 3 - 4: Liuwa Plains National Park

Semi panoramische vlucht naar Liuwa Plains, kampeersafari in koepeltenten met bedden en linnengoed, fully inclusive
Activiteiten: game drives in open 4WD

Dag 5 - 6 : Kafue National Park

Semi panoramische vlucht van Liuwa Plains naar KaingU airstrip, Kaingu Safari Lodge, tented chalets, fully inclusive
Activiteiten: bootsafari’s, wandelsafari’s, kanosafari’s of game drive in open 4WD

Dag 7: wegtransfer naar Lusaka

Wegtransfer ± 6 uur terug naar Lusaka

De reis is inclusief:
- Alle maaltijden
- Drankjes
- Laundry service
- Liuwa Plains: game drives in open 4WD
- Kafue: bootsafari’s, kanosafari’s, wandelsafari’s en game drives in open 4WD
- park entreegelden
- semi panoramische vluchten Kafue – Liuwa Plains – Kafue
- Local departure tax
- Intercamp & airport transfers
*Liuwa Plains : maximaal 6 deelnemers

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia ± 50 U$ (deze kunt u bij de grens verkrijgen), fooien,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Aanbieding Kafue, Liuwa Plains & 3 nachten South Luangwa (vertrek 9 november)
(Internationale vlucht Emirates vanuit Dusseldorf of Amsterdam naar Mfuwe vanaf € 650,- p.p.

Track & Trail Camp 1x FB & 2x FB & Game Package inclusief park entreegelden
2 personen 4.024 USD p.p. - 4 personen 3.874 USD p.p.
Track & Trail Camp FB inclusief 2 dagen FB & Privé Photographic Safari
2 personen 4.154 USD p.p. - 4 personen 3.904 USD p.p.

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

