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15 dagen Chilojo Cliffs Special

Chilojo Cliffs Special Zimbabwe – Individuele reis 15 dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data/ Verlenging mogelijk
Hoogtepunten Zimbabwe:
Victoria Falls: Bayete Guest Lodge
Hwange NP: Miombo Safari Camp
Matobo Hills NP: Big Cave Camp
Gonarezhou NP: Chilo Gorge Lodge & Chilo Bushcamp
Inbegrepen transport: privé wegtransfers
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 03 –aankomst Victoria Falls Airport – transfer naar Bayete Guest Lodge – 1 nacht B&B
 Dag 03 – 06 – transfer naar Hwange NP – 3 nachten FI
 Dag 06 – 08 – transfer naar Matobo Hills – 1 nacht DBB / 1 nacht FI
 Dag 08 – 10 – Gonarezhou NP – Chilo Gorge Lodge – 2 nachten FI
 Dag 10 – 12 – game drive naar Chilo Bushcamp – 2 nachten FI
 Dag 12 – 13 – game drive naar Chilo Gorge Lodge – 1 nacht FI
 Dag 13 – 14 – transfer naar Harare – Bronte Garden Hotel– 1 nacht B&B
 Dag 14 – transfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 15 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van twee personen (exclusief internationale vluchten):
01-04-2017 t/m 31-10-2017
±U$D 5.205 p.p.
*andere reisperiode, prijzen op aanvraag

De reis is inclusief:
-

Overnachtingen in midrange tot luxe accommodatie met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden (uitgezonderd Bronte Hotel en Bayete Guest Lodge, 1x lunch Big Cave)
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-

Ontbijt in Bronte Garden Hotel en Bayete Guest Lodge
1x packed lunch
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken – alle drankjes in Bronte Hotel, drankjes op dag 1 in Big Cave)
Laundry service (uitgezonderd Bronte Hotel en Bayete Guest Lodge)
Hwange: Game drives in open 4WD in de privé concessive en in het NP (optioneel wandelsafari)
Matobo Hills: Game drives in open 4WD, Rhino tracking te voet of per voertuig, natuurwandeling over granieten
platen, historisch bezoek grot met rotstekeningen en Cecil Rhodes Monument en View of the World.
Gonarezhou: Game drives in open 4WD en wandelsafari’s, bezoek Mayhenye village, wandeling naar Chivilila
Falls, bezoek Chilojo Cliffs
Professionele Engels sprekende gidsen
Airport transfers & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden
Park entreegelden Gonarezhou NP

Exclusief:
Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe single entry ±35 U$ p.p.,(deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport
departure tax ± 50 U$ p.p., niet genoemde activiteiten en facultatieve excursies, fooien en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes & diner Bronte Hotel
Drankjes & diner in Bayete Lodge ( eventueel lunch)
Drankjes & lunch Big Cave op dag van aankomst

Park entreegelden ter plekke te betalen:
Hwange NP ± 20 U$ p.p.p.d.
Matobo NP ± 15 U$ p.p.p.d.
Cecil Rhodes Monument fee ± 10 U$ p.p.p.d.
• 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, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

Aanvullende informatie
Victoria Falls – Bayete Guest Lodge
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Bayete Guest Lodge is gelegen in het centrum van Victoria Falls biedt op ongeveer 3 km. van de watervallen. De lodge
wordt gerund door een familie en biedt 25 comfortabele kamers met een en-suite toilet/badkamer. De lodge is gelegen
in een weelderige tropische tuin met picnic zitje. De centrale boma is open-fronted en ziet uit op de tuin en het zwembad
met enkele zonnebedden. Het restaurant bevindt zich in de centrale boma, hier kunt u terecht voor een Engels ontbijt of
op verzoek een lunch of diner.
Uw verblijf is een deluxe kamer inclusief ontbijt

Hwange National Park

Hwange ligt in het westen van Zimbabwe en grenst aan Botswana en doordat er geen omheiningen zijn vormt het samen
met Botswana één groot natuurpark. Het enorme park van bijna 1.5000 km² is in drie regio's verdeeld en heeft zeer
variërende landschappen zoals de uitgestrekte savannes, Kalahari zand, mopane bossen, rivierbeddingen en granieten
heuvels. Het Hwange National Park is ook het voornaamste park in Zimbabwe dat wordt bevolkt door een enorme
diversiteit aan wild waaronder de Big Five maar ook wilde honden, struisvogels, giraffen, cheeta’s, zebra’s,verschillende
antilope soorten zoals de sabel en roan antilope, eland, gemsbok, reedbuck, kudu,steenbok, waterbuck, klipspringer en
nog vele andere dieren.
In Hwange zijn geen rivieren die het hele jaar gevuld zijn, de dieren zijn deels afhankelijk van de waterpoelen die
kunstmatig worden bijgevuld. In het droge seizoen zijn er rondom deze poelen regelmatig enorme kuddes olifanten en
tientallen andere wildsoorten te vinden. Tegen het einde van het droge seizoen (eind oktober t/m medio november) kan
het daar een af en aanloop zijn van dorstig wild dat probeert te overleven. Zelfs in de kleinste poel dat net groot genoeg
is voor één nijlpaard om zich onder te dompelen, heerst er een onderlinge strijd tussen het wild. Een aantal privé
campsites en lodges zijn gelegen naast een dergelijke waterpoel. Een grote kudde olifanten of buffels in de nabijheid van
uw accommodatie is zeker geen uitzondering. Ook heeft Hwange een aantal observatie platforms waardoor het mogelijk
is de dieren van dichtbij te aanschouwen zodat u sublieme foto's kunt maken!

Hwange ‐ Miombo Safari Camp
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Miombo Safari Camp is gesitueerd net buiten het Hwange National Park, op ongeveer 15 minuten rijden van de entree
van Main Camp, op ongeveer 2,5 uur rijden van Victoria Falls. De lodge bestaat uit slechts 6 op palen gebouwde
'treehouses' en 4 eenvoudige doch comfortabele chalets. De treehouses zijn onderverdeeld in 4 luxe tented treehouses
inclusief de honeymoon suite en 2 standard houten treehouses. De 4 eenvoudige doch comfortabele chalets zijn naast
elkaar gelegen en voorzien van een en-suite toilet/douche en zijn op de begane grond gesitueerd, niet ver van de
centrale lodge.
De standard treehouses zijn wat kleiner en minder luxe ingericht en voorzien van en-suite toilet/douche met één
wasbassin. Beide type treehouses zijn deels open-fronted waardoor u ook 's nachts de geluiden en geuren van de
Afrikaanse bush optimaal beleeft. Elk treehouse ligt op afstand van de centrale lodge en ziet uit op een waterpoel waar
met enige regelmaat wild komt om te drinken.
De luxe tented treehouses hebben een oppervlakte van ongeveer 50m² en zijn voorzien van een ruim slaapvertrek met
kingsize bedden, en-suite toilet/badkamer met twee wasbassins en een haardroger. De honeymoon suite beschikt naast
een douche tevens over een ligbad en een extra buiten douche.
Voor de lounge en dineerruimte ligt een grasveld met een zwembad waar het heerlijk vertoeven is tijdens de heetste
uurtjes van de dag. De activiteiten die het kamp biedt bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD of een bezoek
aan het nabijgelegen wilde honden conservatie centrum en een lokaal dorpje. Wandelsafari´s zijn optioneel en alleen
op aanvraag.
Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) , laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, een bezoek aan schooltje of lokaal dorpje, bezoek aan het Painted Dog Centre en
professionele Engels sprekende gids. (exclusief park entreegelden) *Optioneel wandelsafari’s zijn op aanvraag

Painted Dog Centre (PDC) Hwange – optionele field trip met mederwerker PDC

Het aantal Afrikaanse wilde honden is de laatste decennium drastisch afgenomen en gedaald tot ongeveer 4.000 in heel
Afrika. Zij komen enkel nog voor in Zimbabwe, Tanzania, Botswana en Zuid Afrika. Naar aanleiding van deze drastische
afname zijn er verschillende projecten en conservatie programma’s ontstaan die zich bezighouden met onderzoek en
het beschermen van deze diersoort.
Het Painted Dog Centre (PDC) beschikt over 3 goed uitgeruste anti-poaching units welke strategisch opereren en vechten
voor het behoud van de wilde hond. O.a. valstrikken worden actief opgespoord en ontmanteld, gewonde en zieke honden
worden gevangen, verzorgd en gerehabiliteerd. En door het plaatsen van halsbanden kunnen de groepen honden
worden gemonitord. Door middel van zendapparatuur kunnen de honden worden opgespoord, bestudeerd en kan er
worden ingegrepen bij overbevolking in een bepaald gebied. Het PDC beschikt over een klein informatie en een craft
centrum nabij de ingang van het Hwange National Park, door informatievoorziening hopen zij ook de lokale bevolking en
grondeigenaren te stimuleren om de wilden honden te beschermen. De handwerken in het craft centrum worden
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gemaakt door de lokale bevolking, zij gebruiken o.a. het draadmateriaal dat van de valstrikken afkomstig is om kleine
kunstwerken te vervaardigen die dan worden verkocht ten behoeve van de PDC.
*optioneel: field trip met medewerker van het Painted Dog Centre. Miombo is gelegen in nabij het painted dog
concessie. U mag een dag mee op pad om de wilde honden op te speuren dmv. zend apparatuur, tijdens een dergelijek
dag komt u zeer veel et weten over de wilde honden, het behoud, de bedreigingen en succes resultaten die tot nu zijn
geboekt met het anti poaching en rehabilitatie project.

Matobo Hills

Matobo Hills is een gebied met een rijke geschiedenis, het wordt gekenmerkt door dicht beboste heuvels met enorme
granieten platen, kleine riviertjes en stroompjes en opeengestapelde rotsblokken. Het afwisselende landschap leent zich
goed voor prachtige wandelingen of mountainbike tochten over de granieten heuvels en platen. Naast het wild dat u
mogelijk tegen komt leven er tussen de rotsen een aantal interessante reptielen en vele felgekleurde grote hagedissen.
De bizarre granieten rotsformaties zijn ontstaan tijdens de afkoeling van de aardoppervlakte en in de loop der eeuwen
verfijnd door regen en wind. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan en waant u zich in een prehistorisch landschap terug in
de tijd. Ooit was dit gebied bewoond door de Bosjesmannen, maar sommige heuvels hebben tot aan de dag van vandaag
een grote spirituele betekenis en oude rotstekeningen zijn in enkele grotten bewaard gebleven.
De rotsachtige omgeving is een ideale omgeving voor grote roofvogels zoals de zwarte adelaar en luipaarden. Maar hoewel
er een flink aantal luipaarden leven zijn ze vaak moeilijk te zien. Verschillende antilope soorten, bavianen, wildebeest,
zebra’s en veel ander klein wild zult u hier sneller aantreffen. Het park herbergt ook een aantal 'zeldzame' diersoorten zoals
de sabel antilope en de witte en zwarte neushoorn, welke tijdens een game drive meestal kunnen worden gespot.

Matobo Hills ‐ Big Cave Camp

Big Cave Camp is gesitueerd nét buiten het Matopos National Park, op ongeveer 46 kilometer van Bulawayo. Het kamp
is gelegen op een enorme granieten heuvel en geheel opgetrokken uit natuurlijke materialen. Geïnspireerd door het
bijzondere landschap en gebruikmakend van de aanwezige kolossale granieten ‘bolders’, vormt het een fraai geheel met
haar rotsachtige omgeving.
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Big Cave Camp bestaat uit slechts 7 ruime chalets waaronder een familie chalet. Elk chalet beschikt over een en-suite
toilet/badkamer en een balkon dat uitziet over het landschap. De lounge, de bar en de dineerruimte zijn gebouwd om
enorme rotsblokken waardoor het gevoel gecreëerd wordt alsof u in een grot verblijft maar dan met moderne faciliteiten.
Tussen de safari’s door kunt u gebruik maken van het zwembad en de ligbedden of u kunt een kijkje nemen in de
bibliotheek waar u een aantal boeken kunt vinden waarin de geschiedenis van dit bijzondere en spirituele gebied wordt
beschreven.
Omdat Big Cave Camp net buiten het national park ligt, kunnen de game drives zowel op het eigen privé terrein als in het
Matobo National Park worden ondernomen. Avond game drives worden wel op het eigen terrein ondernomen, want deze
zijn verboden in het national park.
Uw verblijf is inclusief ontbijt & diner op dag van aankomst, dag 2: alle maaltijden en drankjes (uitgezonderd
geïmporteerde dranken), laundry service, historische tour naar de grotten met rotstekeningen, bezoek lokaal dorpje,
Rhino Tracking te voet, game drives in open 4WD, natuurwandelingen over granieten platen, gekwalificeerde Engels
sprekende gids. (exclusief park entreegelden)

Gonarezhou National Park

Gonarezhou National Park is één van Zimbabwe´s best verborgen juweel en nog vrijwel onbekend bij het grote publiek.
Dit national park heeft een oppervlakte van meer dan 5000 km² en ligt in het zuidoostelijk deel van Zimbabwe aan de
grens met Mozambique. Het wordt gekenmerkt door de 180 meter hoge Chilojo Cliffs, prachtige rode zandstenen kliffen
die door de eeuwen heen gevormd zijn door erosie en uitzien op een uigestrekte vallei en de Runde Rivier.
Het park verschilt van de meeste Afrikaanse parken want naast het feit dat hier het wild kan gaan waar het heen wil, er
zijn immers geen omheiningen, zijn er ook geen wegen of paden, geen bruggen, geen airstrips en geen permanente
kampen. Ten tijde van de Rhodesian War en de burgeroorlog in Mozambique is het park gesloten geweest voor publiek
en pas in 1994 is het weer opengesteld voor toeristen. Deze sluiting heeft enorm bijgedragen aan de grote diversiteit
van flora en fauna die hier te vinden is, de natuur kon ongestoord haar gang gaan. Slechts enkele jaren later, wegens het
Zimbabwaanse regime, heeft opnieuw een terugloop van het toerisme er mede voor gezorgd dat het park vrijwel
ongerept is gebleven en de wildstand zich bijzonder goed heeft ontwikkeld.
In het hele Chipinda gebied, boven de Runde Rivier, is er het hele jaar door wel wild te vinden. Leeuwen, luipaarden,
cheeta’s (ook de zeldzame koning cheeta), buffels, giraffen, wilde honden, zebra's en een aantal antilope soorten komen
hier geregeld voor. Gonarezhou is ook het enige park in Zimbabwe waar de Nyala en de kleine Suni te vinden zijn. Van de
vele vogelsoorten zijn de visarenden en de grote koningsarenden meestal te zien op de hoge rotswanden van de Chiljojo
Cliffs. Daarnaast is Gonarezhou ook rijk aan diverse reptielen, de rivieren en lagunes worden bevolkt door krokodillen
terwijl de nabijgelegen grasvlaktes slangen, gecko’s en hagedissen aantrekken.
Het ruige maar bijzonder mooie landschap, rivieren met rotsachtige oevers, mopane bossen, uitgestrekte vlaktes,
lagunes en moerassen, het gebrek aan wegen, nauwelijks toeristische accommodaties en de aanwezigheid van gezonde
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 │ info@zimbasafaris.com

Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

populaties wild, dragen bij aan het typische Afrika gevoel. Hoewel vrij afgelegen en lastig te komen is Gonarezhou een
unieke safari bestemming. Naast game drives in open 4WD leent het gebied, vanwege de onbegaanbaarheid, zich
uitstekend voor wandelsafari’s. Deze worden in dagdelen ondernomen of u kunt de hele dag op pad. Overnachten kunt
u in een luxe lodge of een mobile tented camp vanwaar u elke dag een andere locatie zult verkennen.
Gonarezhou is het hele jaar door te bezoeken maar men dient rekening te houden met de hoge temperaturen die soms
40º +.kunnen zijn en waarbij het vanaf november tot en met april ook nog zeer vochtig kan zijn. Het park kent maar een
korte winterperiode van twee maanden, juni en juli waarin de temperatuur nog gemakkelijk de 30º kan bereiken.

Gonarezhou NP – Chilo Gorge Lodge

Chilo Gorge Lodge is prachtig gelegen op een hoge rotswand langs de oever van de Save Rivier. De houten lodges
hebben een rieten dak en zijn elk elegant ingericht met een kingsize hemelbed met een klamboe of twee
eenpersoonsbedden, luxe linnengoed, een zithoek, thee & koffie faciliteiten, een minibar en een en-suite toilet douche.
Aan de achterzijde van de chalet bevindt zich een privé balkon met een zitje biedt dat prachtig uitzicht biedt op de rivier.
De centrale lodge is een rustige en prettige plek om te ontspannen. Het grote houten dek en uitkijkplatform bieden een
adembenemend uitzicht en zijn een ideale plek voor de gasten om de omgeving in zich op te kunnen nemen. De lodge
beschikt over een zwembad met ligstoelen waar u tussen de safari’s door kunt relaxen. In de avonduren wordt er een
vuurkorf aangestoken en kunnen gasten genieten van een kleine snack en een drankje, een moment dat er vaak de
verhalen en ervaringen van de dag worden uitgewisseld.
Op ongeveer 3 km. lopen van de lodge liggen de Chivilila Falls waar u een korte begeleide wandeling naartoe kunt
maken welke enigszins inspannend is en gaat over de rotsachtige oever van de rivier. Of u kunt een bezoek brengen aan
een Mahenye Village, een traditioneel dorpje van de lokale Shangaan bevolking. Om het national park te bereiken dient
volgt een korte rit naar een opstappunt bij de rivier waar men met een bootje naar de overkant wordt gebracht om
vervolgens over te stappen in een safari voertuig. Activiteiten die worden aangeboden zijn game drives in open 4WD in
de buurt van Tembwehata Water Pan en wandelsafari’s.
Op ongeveer 3-4 uur rijden van de lodge liggen de bekende Chilojo Cliffs, voor een game drive hiernaar toe wordt een
supplement gerekend. Een bezoek neemt de hele dag in beslag en er gaat een packed lunch mee voor een picknick
onderweg. Een andere optie is om uw verblijf in de lodge af te wisselen met het bush camp op veel korte afstand is van
de Chilojo Cliffs en midden in het park.

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

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 │ info@zimbasafaris.com

Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Het Chilo Tented Bush Camp ligt veel dieper in het park en is opgezet langs de Runde Rivier van waaruit wandelsafari’s
en game drives kunnen worden ondernomen. Gasten die minimaal 3 nachten in de lodge verblijven hebben de
mogelijkheid hun verblijf af te wisselen met een nacht in het luxe mobile tented bushcamp. Het mobile tented camp
bestaat uit sta-hoogte luxe tenten voorzien van comfortabele bedden en linnengoed, nachtkastje, privé zitje voor de tent
en en-suite toilet/badkamer faciliteiten.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,game drives in
open 4WD, wandelsafari’s, wandeling naar Chivilila Falls, bezoek aan Chilojo Cliffs, bezoek aan Mahenye Village,
gekwalificeerde Engels sprekende gidsen park entreegelden.

Harare – Bronte Garden Hotel

Het Bronte Garden Hotel is gesitueerd in het noorden van Harare. De charmante sfeer, het comfort, het vriendelijke
personeel en een grote en zeer fraaie subtropische tuin maakt het Bronte Hotel tot een favoriete accommodatie voor
zowel internationale als lokale gasten. Hoewel het hotel beschikt over 100 en-suite kamers verdeeld over twee
gebouwen, heerst er een persoonlijke, gezellige en rustige sfeer. Elke kamer beschikt over en-suite toilet/badkamer, een
balkon, satelliet TV en thee & koffie faciliteiten.
In de verschillende tuinen met vijvers is het heerlijk toeven en er zijn kleine zithoekjes te vinden waar drankjes en hapjes
kunnen worden geserveerd. Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan er één rustig en meer achteraf is gelegen,
een kleine gym en twee á la carte restaurants – Palms en Emanuels. De Palms restaurant ziet uit over de grote tuin en
heeft tevens een buitenterras. Hier wordt ook het ontbijt in buffetstijl geserveerd. Er is een butlerservice zodat u de
maaltijden ook naar uw kamer kunt laten brengen of kunt laten serveren op een van de terrassen in de fraaie tropische
tuin. Emanuels is een intiem restaurant dat achter het Palms restaurant is gesitueerd en heeft een eigen binnentuin. De
maaltijden zijn zeer smakelijk en culinair en worden bereid door de leraar van Jamie Oliver!
Uw verblijf is inclusief ontbijt .
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