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The Chikoko Walking Trail – 10 dagen Zambia

South Luangwa – Chikoko Walking Trail
Individuele reis – totale reisduur 10 dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data
Hoogtepunten:

South Luangwa NP: Flatdogs Camp & Chikoko Tree Camp & Crocodile River Camp

Inbegrepen chartervluchten:
Lusaka - Mfuwe
Mfuwe - Lusaka

 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – aankomst Lusaka – transfer naar Pioneer Camp – 1 nacht HB
 Dag 03 – transfer naar Lusaka Airport – chartervlucht naar Mfuwe
 Dag 03 – 06 – transfer naar South Luangwa Mfuwe – Flatdogs Camp – 3 nachten FB
 Dag 06 – 08 – transfer naar Nsefu sectie - Chikoko Tree Camp – 2 nachten FI
 Dag 08 – bushwalk naar Crocodile River Camp – 1 nacht FI
 Dag 09 – transfer naar Mfuwe Airport – chartervlucht naar Lusaka voor aanvang van uw terugreis
 Dag 10– aankomst Nederland/België

Prijsindicatie op basis van 2 personen exclusief internationale vluchten:
Mei & juni 2017

± U$D 3.551 p.p.

Juli & oktober 2017

± U$D 3.836 p.p.

Augustus & september 2017

± U$D 3.941 p.p.

De reis is inclusief:
-

2 Binnenlandse chartervlucht
Accommodatie in luxe tented chalet en bushcamps met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden en snacks (met uitzondering van lunch en diner in Pioneer Camp)
Lunch & diner in Pioneer Camp
Alle drankjes (met uitzondering van Pioneer Camp en Flatdogs Camp)
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Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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-

Wandelsafari's
Dag en avond game drives in open 4WD
Professionele Engels sprekende gids en tracker
Eco-toerisme gelden
Laundry service
Park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia 50 U$p.p. (deze kunt u bij de grens verkrijgen), drankjes in
Flatdogs Camp en Pioneer Camp, eventueel lunch in Pioneer 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 airporttaxes, BTW, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en
door te berekenen.

Aanvullende informatie
Lusaka – Pioneer Camp

Pioneer Camp is een vriendelijke en door een familie gerunde lodge gelegen op ongeveer 14 kilometer van Lusaka.
In totaal zijn er 11 chalets en één selfcatering cottage. Een ideale budget accommodatie voor een introductie in Zambia.
U kunt heerlijk wandelen o p het terrein waar veel vogels te zien zijn, gebruik maken van het zwembad of
een transfer nemen naar het nabij gelegen shopping centrum.
De eenvoudige maar comfortabele safari chalets zijn voorzien van en-suite toilet/douche en hebben een privé veranda.
Op het terrein vindt u een open bar/restaurant dat zowel door gasten als de lokale bevolking wordt bezocht en is met
name bekend om haar braai maaltijden met smakelijke T-Bones van 500 gram!
Uw verblijf is inclusief ontbijt en diner

South Luangwa National Park
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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. South Luangwa heeft een gezonde populatie
luipaarden maar ze zijn niet gemakkelijk te zien, hoewel de trackers tijdens de night drives vaak in staat zijn om ze te
vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de neushoorn.

South Luangwa National Park Mfuwe sectie ‐ Flatdogs Camp ‐ upgrade mogelijk

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.
De 5 standaard tenten zijn wat kleiner dan de luxe en omdat deze tenten over gazen ramen en deuren beschikken, is er
een muskietennet aanwezig. Twee van deze tenten zien uit op de rivier, twee liggen meer verscholen in de bush en één
ziet uit op de lagune.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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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)

South Luangwa NP Nsefu sectie ‐ Chikoko Tree Camp

Chikoko Tree Camp en Crocodile River Camp zijn twee rustieke bushcamps in het noorden van South Luangwa. Deze
kampen liggen afgelegen in de bush, nabij de Luangwa Rivier. Er zijn hier geen wegen waardoor de kampen alleen te
voet bereikbaar zijn. Beide kampen worden voornamelijk gebruikt in combinatie met Tafika Camp als de exclusieve
"Chikoko Trail", een avontuurlijke en exceptionele wandelsafari.
Vanuit het Flatdogs Camp onderneemt u een game drive langs de Luangwa Rivier van ongeveer 1,5 tot 2 uur. Daarna
neemt u de kano om de rivier over te steken en vervolgens wandelt u nog 10
minuten naar het Chikoko Tree Camp of 45 minuten naar het Crocodile River
camp. De volgorde wordt ter plaatse bepaald. Al uw bagage en toebehoren
worden door dragers naar het kamp gebracht zodat u zelf volop kunt genieten van
de omgeving, u hoeft alleen uw waterfles, verrekijker en camera te dragen.
Chikoko Tree Camp is geheel opgetrokken uit hout en riet en gebouwd door lokale
bewoners. Het kamp bestaat uit slecht 3 eenvoudige chalets, gebouwd op 3
meter hoge palen en verscholen tussen de bomen. Elk chalet is open-fronted en
voorzien van en-suite toilet en douche. Bij het ontwaken kunt u vanuit uw bed
soms al enig wild spotten. Ook de gemeenschappelijke dineerruimte is uit hout en
riet opgetrokken en open-fronted zodat u te allen tijde kunt genieten van de omgeving en een ware Afrikaanse beleving.
Vanuit Chikoko Tree en/of Crocodile Camp worden de wandelsafari’s per dagdeel van ± 3 tot 4 uur ondernomen. Door de
afgelegenheid en omdat er geen wegen zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u hier een toerist zult tegenkomen. De
omgeving is onaangetast en wild. Tijdens alle wandelingen zullen een zeer ervaren gids en een tracker u begeleiden door
de wildernis.
Tijdens de heetste uurtjes bent u terug in het kamp en wordt er een uitgebreide lunch geserveerd gevolgd door een
siësta. In de namiddag omstreeks 3 uur vervolgt u de wandeling en voor het donker wordt u terug in het kamp verwacht.
De wandelingen zijn in een rustig tempo, pauzes worden voldoende ingelast en onderweg zal de gids u boeiend vertellen
over de flora en fauna.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (excl. geïmporteerde dranken),beperkt laundry service, wandelsafari’s,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

South Luangwa NP – Crocodile River Camp
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Crocodile River Camp ligt op ongeveer 2 uur lopen vanuit Chikoko Tree Camp. Net als het Chikoko Tree Camp is ook dit
kamp volledig gebouwd door lokale de bewoners. Crocodile River Camp is gesitueerd op een fraaie locatie, aan een oude
rivierbedding, tussen grote ebony bomen en biedt uitzicht over een grote opgedroogde lagune. Het kamp bestaat uit 3
uit hout en riet opgetrokken chalets met en-suite toilet/douche. Tijdens de wandeling naar het kamp wordt al uw bagage
en toebehoren door dragers naar het kamp gebracht zodat u zelf volop kunt genieten van uw wandeling, u hoeft alleen
waterfles, verrekijker en camera te dragen.
Zowel in Chikoko Tree Camp als Crocodile River Camp zullen de voltallige kampmedewerkers inclusief de chef-kok er
alles aan doen om het u naar de zin te maken. U zult genieten van een echte Afrikaanse bush safari in een unieke
omgeving met comfortabele accommodaties en eerste klas maaltijden.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (excl. geïmporteerde dranken),beperkt laundry service, wandelsafari’s,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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