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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Safari Zambia South Luangwa ‐ 11 of 14 dagen
Inclusief Privé Fotografie Safari

Privé fotografie safari in Mfuwe sectie & boeiende safari’s in
de nauwelijks bezochte noordelijke Nsefu sectie
Individuele reis ‐ verlenging of aanvullende bestemming mogelijk
Hoogtepunten:
South Luangwa / Mfuwe sectie: Track & Trail River Camp - Unieke PRIVÉ FOTOGRAPHIC SAFARI onder begeleiding
van gekwalificeerde wildlife gids en fotograaf Peter Geraerdts (Nederlands en Engels sprekend)

South Luangwa / Nsefu sectie: Zikomo Safari Camp
Inbegrepen vluchten:
Lusaka – Mfuwe
Mfuwe – Lusaka
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 07 – aankomst Lusaka – vlucht Mfuwe – transfer South Luangwa – Track & Trail River Camp – 5 nachten FB
 Dag 07– 10 – game drive naar Nsefu sectie – Zikomo Safari Camp – 3 nachten FB*
 Dag 10 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka 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 2018 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Mei t/m juni

U$ 3.878 p.p. / Boek voor 1 februari 2018 U$ 3.676 p.p.

Juli t/m oktober

U$ 3.995 p.p. / Boek voor 1 maart 2018 U$ 3.890 p.p.

1 November t/m 15 november

U$ 3.878 p.p. / Boek voor 1 juli 2018 U$ 3.676 p.p.

Inclusief alle maaltijden,thee & koffie, soft drinks in Zikomo Bushcamp, privé photographic safari’s vanuit Track & Trail
Camp, dag en avond game drives in open 4 WD, wandelsafari’s vanuit Zikomo Safari Camp en park entree gelden
*in Zikomo Safari Camp worden de activiteiten gedeeld met andere gasten van de lodge. Indien u deze ook als privé
safari’s met eigen voertuig en privé gids wilt ondernemen is de meerprijs U$ 250 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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Extra nacht op basis van 2 personen ‐ Track & Trail Camp Private Photographic Safari FB
*prijzen extra nacht alleen in combinatie met bovenstaand reisschema

1 juli t/m 31 oktober U$ 405 p.p.
1 november t/m 30 juni U$ 360 p.p.
Inclusief alle maaltijden, thee & koffie, dag en avond game drives, park entreegelden en privé fotografie safari’s

Extra nacht op basis van 2 personen ‐ Zikomo Bushcamp FB
*prijzen extra nacht alleen in combinatie met bovenstaand reisschema

1 mei t/m 15 november U$ 400 p.p.
Inclusief alle maaltijden, thee & koffie, soft drinks, dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s en park
entree gelden
Privé safari’s met eigen voertuig en privé gids – meerprijs U$ 250 per persoon per dag.

De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten
Alle airport transfers & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden
Accommodatie in semi luxe tented Camps met en-suite toilet/badkamer
Ontbijt, lunch en diner
Soft drinks in Zikomo Safari Camp
Thee & koffie Track & Trail Camp
Laundry service
Dag en avond game drives in open 4WD
Wandelsafari’s vanuit Zikomo Safari Camp
Professionele Engels en Nederlands sprekende gids tijdens de fotografie safari in Mfuwe
Professionele Engels sprekende gids in Zikomo Safari Camp
Park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia ±50 U$ (deze kunt u bij de grens verkrijgen),
fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven, drankjes in Track & Trail River Camp en alcoholische drankjes in
Zikomo Bushcamp.
• 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.

Verlenging met 3 nachten Lower Zambezi Vallei
*prijzen verlenging alleen in combinatie met bovenstaand reisschema

1) Prijsindicatie op basis van 2 personen / 3 nachten Kanyemba Lodge FI
Maart t/m mei & 1 november t/m 30 december 2018 - U$ 1.360 p.p. (extra nacht U$ 375 p.p.p.n.)
Juni t/m oktober 2018 - U$ 1.795 p.p. (extra nacht U$ 520 p.p.p.n.)
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Inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), game drives, wandelsafari’s, bootsafari’s,
sunset cruises en park entree gelden.
Privé safari’s met eigen voertuig en privé gids – meerprijs U$ 200 per dag.
*combinatie met een andere accommodatie in het Lower Zambezi National park is ook mogelijk. Informeer gerust naar
de mogelijkheden

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. 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.

Emerald Season begint tussen medio november en medio december, na een lang droog seizoen ontstaat er een
wedergeboorte, een explosie van geur en kleur. De lucht is helder blauw en perfect voor fotografie. De late middagregens
met de daarbij behorende reusachtige opeengestapelde wolken, fascinerende flitsen en luidruchtig gedonder zijn
indrukwekkend. In het donker wordt het hele landschap verlicht. Naarmate het seizoen vordert en wanneer de Luangwa
rivier boven de oever stijgt ontstaan er overal overstromingen en lagunes waardoor de vallei verandert in een groen
paradijs. Het groen is ongelooflijk intens en kleurige bloemen komen in bloei.
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De trekvogels zijn gearriveerd om te broeden, er is voldoende voedsel en alle dieren en insecten komen weer tot leven.
Vanaf medio november wordt veel wild geboren en dat zorgt voor vrolijke schouwspelen tussen de actieve jongen en
ouders, iets dat men niet op andere momenten van het jaar te zien krijgt. En het is piekseizoen om de wilde honden te
zien!

South Luangwa Mfuwe ‐ Track & Trail River Camp

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 openfronted 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.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond privé game drives in open 4WD en full
day game drive in Nsefu sectie onder begeleiding van professionele wildlife gids en fotograaf Peter Geraerdts
(Nederlands en Engels sprekend, aangepast voertuig voor fotografie en park entreegelden.

Fotografie Safari

De fotografie safari is onder leiding van Peter Geraerdts, professioneel gids en fotograaf. Voordat uw safari avontuur
begint heeft Peter even kort overleg met u omtrent wat u de komende dagen te wachten staat: welke camera apparatuur
u gebruikt, hoeveel kennis en ervaring u heeft, wat zijn uw persoonlijke wensen en specifieke interesses. Per dag wordt
bekeken hoe de dag benut zal worden. De safari heeft een informeel karakter en juist omdat deze geheel privé is, is er
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voor iedereen volop aandacht. Reist u met familie of vrienden houdt u er dan rekening mee dat het maximaal aantal
deelnemers 6 personen is.
Het voertuig is een open landcruiser met verstelbare camera en lens ondersteuning. Omdat het voertuig plaats biedt tot
10 personen maar het maximaal aantal deelnemers 6 personen is, heeft u ook voldoende bewegingsvrijheid om vanuit
elke hoek te fotograferen. De safari’s vinden plaats in de wildrijke Mfuwe sectie maar op aanvraag kunt u ook een hele
dag op safari naar de Nsefu sectie. Een absolute aanrader voor hen die nog meer van South Luangwa willen zien en
ervaren.
Wat komt aan bod tijdens de fotografie safari?
Afhankelijk van wat u wenst, wordt er aandacht besteedt aan:

Camera instellingen: wanneer gebruikt men welke instellingen o.a. diafragma – sluitertijd – iso – one shot/
continue focus – over of onder belichten.

Scherpe foto’s of juist onscherpe foto’s. Hoe maakt men de meest scherpe foto’s of hoe maak men juist
onscherpe foto’s die toch foto technisch verantwoord zijn of zelfs een zeer spannend karakter krijgen.
Omdat de safari’s met Peter Geraerdts geheel privé zijn is er volop aandacht voor uw vragen en wensen zodat er goede
resultaten worden verkregen. Om een indruk te geven wat voor foto’s Peter de afgelopen jaren geschoten heeft:
www.petergeraerdts.com
Extra Service: Wilt u eens een dagje gebruik maken van een professionele body en/of lens dan is dat ook mogelijk:
 Full Frame body Eos 5D mark3 = U$25,- per dag
 Full Frame Body Eos 1DX = U$40,- per dag
 Lens 70 -200mm IS USM II – f2.8 = U$ 25,- per dag
 Lens 100-400mm IS USM II – F 4.5 – 5.6 = U$ 30,- per dag
 Lens 500mm IS USM – F4 = U$ 35,- per dag

Private Photographic Safaris
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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 tweepersoons bedden 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)

Verlenging

Zambia / Lower Zambezi National Park

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.
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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. Iets dieper in het park maakt u kans om leeuwen, luipaarden, kudu’s, impala’s, hyena´s en zebra’s
te spotten. En alhoewel er ook wilde honden in het gebied leven, worden zij minder vaak gezien.

Verlenging

Zambezi Vallei ‐ Kanyemba Lodge

De Kanyemba Lodge is gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier, omringd door een prachtige natuur en op korte
afstand van een aantal lokale dorpjes die bewoond worden door de Goba stam. Kanyemba behoort tot het luxe segment
en is in zijn soort de voordeligste accommodatie in de Zambezi Vallei. Kanyemba heeft als enig nadeel dat het op
ongeveer 45 km. afstand ligt van het Lower Zambezi National Park, bij het Chiawa Game Reserve. Om het national park
te bereiken gaat een boottocht van ruim 1,5 uur aan vooraf.
Naar keuze kunt u vanuit Kanyemba Lodge wandelsafari´s, game drives, korte kanosafari’s, bootsafari´s, sundowners,
een bezoek aan een dorpje of een bezoek aan een bananen plantage. Kanyemba Lodge biedt tevens spectaculaire
vissafari's die werkelijk lonend zijn. Voor hengels en alle benodigdheden wordt gezorgd. Game viewing en vissen tegelijk!
De game drives zijn in open 4WD en worden ondernomen in het Chiawa Game Reserve. Game drives in het national park
worden vanwege de lange boottransfer van 1,5 uur naar het park, alleen per full day aangeboden (bij min. 2 nachten
verblijf). Vroeg in de ochtend vertrekt u per motorboot in 1,5 uur naar het National Park, hier zult u overstappen in een
open 4WD. Houdt u er rekening mee dat deze voertuigen ook geen dakje hebben en u zich goed tegen de zon moet
beschermen. Na een picknick lunch en een vervolg game drive vertrekt u weer naar de rivier voor een 2 uur durende
boottocht terug naar de lodge. Rond 18:00 wordt u weer in de lodge verwacht.
Kanyemba Lodge bestaat uit slechts 6 chalets in Afrikaanse rondavel stijl en één familie chalet bestaande uit drie
slaapvertrekken. Elke chalet is voorzien van en-suite toilet/douche, elektriciteit, een muskietennet, een plafondventilator
en heeft een veranda welke de rivier overziet. De centrale lodge beschikt over een open dineergelegenheid, een bar, een
lounge en een bibliotheek. Tijdens de warme uurtjes kunt u afkoelen bij het zwembad of relaxen in de schaduw onder
het genot van een cocktail en de nijlpaarden in de rivier aanschouwen.
Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde alcoholische dranken), laundry service,
wandelsafari’s in de Zambezi Vallei,dag en avond game drives in open 4WD in Chiawa GR, full day game drive in open
4WD in Lower Zambezi NP, korte kanosafari’s, vissafari’s,bootsafari’s, sunset cruise, bezoek lokaal dorpje, bezoek
bananenplantage, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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