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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Avontuurlijke privé safari in Hwange & Mana Pools

Totale reisduur 15 dagen – 100% privé met eigen gids & open 4WD voertuig
Ontdek de unieke safari mogelijkheden met een privé gids
U denkt vast bij het horen van privé safari’s met privé gids, “dat is heel erg duur”. Wij kunnen u verzekeren dat privé
safari’s meestal duurder zijn, maar niet altijd! Zimba Safaris beschikt over een groot netwerk van privé gidsen welke niet
gebonden zijn aan een bepaalde accommodatie. Deze zeer gekwalificeerde privé gidsen beschikken over minstens 15 jaar
wildlife ervaring en dragen een wapen en zendapparatuur om u veilig door de bush te kunnen rondleiden.
Voor wie minder luxe niet erg vindt, maar meer waarde hecht aan de kwaliteit en intensiteit van de safari’s is deze
privé safari met privé gids een zeer geschikte optie.

Hoogtepunten:
Harare: Bronte Garden Hotel
Mana Pools: budget accommodatie met privé gids en eigen open 4WD voertuig
Kariba: Hornbill Lodge
Lake Kariba: ferry overtocht samen met de gids en zijn voertuig
Hwange: budget accommodatie met privé gids en eigen open 4WD voertuig
Victoria Falls: Lokuthula Lodge
Ø Dag 01 – Vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – aankomst Harare – transfer naar Bronte Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 07 – wegtransfer naar Mana Pools – budget accommodatie – 4 nachten
Ø Dag 07 – 08 – wegtransfer naar Kariba – Hornbill Lodge – 1 nacht FI
Ø Dag 08 – 09 – vertrek Kariba Ferry naar Mblizi– 1 nacht FB
Ø Dag 09 – 13 – wegtransfer naar Hwange – budget accommodatie – 4 nachten
Ø Dag 13 – 14 – wegtransfer naar Victoria Falls – Lokuthula Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 14 – wegtransfer naar Victoria Falls Airport voor aanvang terugreis
Ø Dag 15 – aankomst Nederland/België
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2016 rondreis met privé gids en eigen voertuig (exclusief internationale vlucht):
2 personen: ± USD 4.970 p.p. | 3 personen: ± USD 3.880 p.p. | 4 personen: ± USD 2.995 p.p.
De reis is inclusief:
-

3x accommodatie in comfortabel hotel in Harare, Kariba en Victoria Falls met en-suite faciliteiten

-

-

4x accommodatie in Mana Pools in budget chalet met aparte slaapvertrekken, toilet/douche, ingerichte keuken
en braai faciliteiten
4x accommodatie in Hwange in budget chalet met aparte slaapvertrekken, toilet/douche, ingerichte keuken en
braai faciliteiten
1x overnachting aan boord van Kariba Ferry

-

Maaltijden aanboord van de Kariba ferry

-

Maaltijden & drankjes in Hornbill Lodge

-

Ontbijt in Harare

-

Privé voertuig met professionele Engels sprekende privé gids in Hwange en Mana pools

-

Privé game drives in open 4WD en privé wandelsafari’s

-

Airport & intercamp transfers

-

De reis is exclusief:
Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe 35U$ p.p.single entry (deze kunt u bij de grens verkrijgen), airport
departure tax Zimbabwe ± 50U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
-Bronte Hotel & Lokuthula Lodge: Drankjes, lunch en diner
-Kariba Ferry: drankjes
-Mana Pools & Hwange: Drankjes en maaltijden (Deze worden voor vertrek voldoende ingekocht door de gids.
Afhankelijk van uw eigen maaltijd wensen kunt u rekening houden met - 2 pers + gids ± U$90 per dag / - 3 pers.+ gids ±
U$120 per dag / - 4 pers.+ gids ± U$150 per dag)
-Mana Pools conservation fees ± 20 U$ p.p.p.d.
-Hwange conservation fees ± 10 U$ p.p.p.d.
-Kariba Lake usage fee ± 10 U$ p.p.
• 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, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.
Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.028 ,- en € 1.388 ,- p.p inclusief airport tax en brandstoftoeslag
De ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten ook zelf op zoek gaan naar
de internationale vluchten. Het staat het u vrij om dat ook te doen. Voor goede aansluitingen van de transfers en/of
binnenlandse vlucht dient u ons wel op de hoogte te brengen van de vertrek en aankomsttijden. Mocht u hierbij advies
nodig hebben dan helpen wij u graag.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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Aanvullende informatie
Privé gids, een toegevoegde waarde aan uw safari beleving
Wij kunnen unieke privé safari mogelijkheden aanbieden. Het inhuren van een privé gids heeft veel voordelen. Een privé
gids biedt maximale flexibiliteit en past zich aan uw tempo aan, aan uw interesse en aan het karakter van het
reisgezelschap. Deze privé gidsen zijn de ware pioniers onder de gidsen, niet alleen vanwege hun kennis en minimaal 15
jaar wildlife ervaring, maar ook vanwege hun specifieke karakter en vaak ongedwongen houding. Een safari met een
privé gids bezorgt u een kwalitatief goede safari en een intense safari beleving, met alle aandacht voor u en uw
reisgezelschap. Fishermans Rest - Blantyre
De privé gidsen met wie wij samenwerken kennen wij allen persoonlijk. Zij zijn stuk voor stuk bijzondere
persoonlijkheden en zeer gekwalificeerd. Ze dragen een wapen en zendapparatuur om u veilig door de bush te kunnen
rondleiden. De meeste gidsen zijn tevens opgeleid als hunter, zij worden door de overheid ingezet wanneer groot wild
door 'jachttoerisme' of stropers is verwond en de dieren daardoor levensbedreigend voor de plaatselijke bevolking zijn.
Mede hierdoor doen zijn hun grootste ervaring op en zijn zij voorbereid op onvoorspelbare en gevaarlijke situaties.
Accommodatie
U verblijft in comfortabele budget accommodaties, hoewel kamperen misschien voordeliger lijkt, brengt de logistieke
organisatie van camping attributen, catering en huur van campsites veel kosten met zich mee. Indien gewenst kan er
ook voor luxe accommodatie worden gekozen, in dit geval verblijft de gids meestal in een speciale kamer tegen een
gereduceerd tarief.
Voordeel De budget privé safari's zijn geschikt voor wie minder luxe niet erg vindt, maar meer waarde hecht aan de
kwaliteit en intensiteit van de safari beleving. Ze zijn een voordelig alternatief voor de duurdere lodge en
kampeersafari’s, waarbij u de safari’s met andere gasten zult moeten delen. Overigens geldt met hoe meer reizigers u
deelneemt, des te voordeliger de reissom per persoon zal worden. Dit kan wel honderden euros per persoon schelen.

Dag 2 Aankomst Harare – transfer naar Bronte Garden Hotel

Het Bronte Garden Hotel is gesitueerd in het noorden van Harare. De charmante sfeer, het comfort, het vriendelijke
personeel en een 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 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 vertoeven en zijn er kleine zithoekjes te
vinden waar drankjes en snacks kunnen worden geserveerd.
Uw verblijf is inclusief: ontbijt.

Dag 3 t/m 8 – naar Mana Pools voor privé safari’s met privé gids

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 maakt kennis met uw privé gids bij het Bronte Hotel vanwaar u samen met zijn open 4 WD naar het Mana Pools
National Park rijdt. Een autorit van ongeveer 5 uur welke deels door het national park gaat waar u eerste game drive
eigenlijk al begint. Het landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met baobab en
inheemse bomen. Kuddes olifanten en buffels, gevolgd door zebra's, waterbokken en vele andere soorten antilopen én
de bijbehorende roofdieren waaronder leeuwen, luipaarden en hyena’s migreren elk jaar tijdens de droge
wintermaanden naar dit gebied. De rivier is bevolkt door grote aantallen nijlpaarden en krokodillen en met meer dan 450
soorten vogels is Mana Pools tevens een paradijs voor vogelliefhebbers. Dit national park is bij uitstek de locatie voor
avontuurlijke game drives en spectaculaire wandelsafari en om groot wild op dichte afstand te aanschouwen - het is met
geen enkele andere locatie te vergelijken.
Eenmaal bij de accommodatie aangekomen heeft u tijd om zich op te frissen en even bij te komen. De gids zal zorgen
dat u kunt genieten van een eenvoudige doch smakelijke late lunch en zal ter plekke met u overleggen hoe u de rest van
de dag wenst in te vullen of waar uw interesses naar uit gaan om een plan te maken voor de komende dagen.
Tegen de avond keert u terug naar de lodge voor een diner onder de sterrenhemel en kunt u zich opfrissen met een
verwarmde douche.
U staat elke dag vroeg op om van een volle dag met avontuur te kunnen genieten. Samen met uw privé gids stapt u in
zijn open 4x4 WD voor boeiende game drives en wandelsafari’s door het Mana Pools. Kanosafari’s kunnen op aanvraag
ook worden verzorgd.

Budget Accommodatie en privé gids - Mana Pools National Park

Mana Pools budget lodges zijn alle gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier. Er zijn twee ruime lodges met twee
slaapvertrekken en vier single bedden en drie lodges met vier slaapvertrekken met acht single bedden. Beide type
accommodatie beschikken over twee toiletten, een badkamer, volledig ingerichte keuken met koelkast, een ruime
lounge/dineerkamer en een buitenplaats met braai vanwaar u uitzicht heeft op de Zambezi Rivier. Met de boodschappen
welke van te voren zijn ingekocht zal de gids zorgen voor smakelijke maaltijden. Linnengoed en elektriciteit om uw
camera batterijen op te laden zijn aanwezig – elektriciteit is op gezette tijden in de lodge aanwezig of via een omvormer
in het voertuig.
Uw privé gids zal tijdens uw verblijf één van de beschikbare kamers in de chalet betrekken. De gids heeft een
uitstekende wildlife reputatie en een jarenlange ervaring in de bush, hij is niet alleen goed getraind om met het wild om
te gaan maar ook om als gastheer op te treden. Hetgeen ook betekent dat hij rekening zal houden met uw behoefte aan
privacy of juist gezelschap. Tijdens het verblijf kunt u flexibel op game drive of wandelsafari met uw privé gids. Ter
plaatse wordt er met u overlegd waar uw interesse naar uit gaat en welke elke activiteiten uw voorkeur heeft. De
activiteiten worden in de basis per dagdeel ondernomen, maar omdat u gebruik maakt van een privé gids kunt u met
gemak ook de hele dag op pad. De lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie plek genuttigd. U heeft
tevens de mogelijkheid om een kanosafari te ondernemen, echter zijn alleen op aanvraag tegen meerkosten.

Uw verblijf is inclusief privé gids en eigen voertuig, privé game drives in open 4WD en privé wandelsafari’s.(exclusief
maaltijden, drankjes en park entreegelden - kanosafari op aanvraag)

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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Overtocht met de ferry van Kariba naar Mliblizi

De Kariba Ferry is een veerboot die u in 22 uur van Kariba naar Mliblizi brengt. ‘s Ochtends vroeg vertrekt u vanaf de
haven in Kariba en vaart u weg van de oever, de beroemde Kariba Dam en het mooie bergachtige decor van
Matusadona. Tijdens de oversteek van het enorme meer zult u de vele kleine en grote eilanden passeren om de
volgende dag omstreeks 07:00 uur in de ochtend aan te komen Mliblizi. Uw gids en de auto gaan met uw mee an boord
van de ferry zodat u de volgende ochtend meteen door kunt rijden naar het Hwange National Park.
Lake Kariba is een zeer vogelrijk gebied met meer dan 200
soorten waaronder de reusachtige visarend die het meest te
vinden is langs de oever waar zij de uitstekende takken van de
dode bomen gebruiken als nestplaats. Onderweg kunt vanaf het
dek (deels schaduw) of de lounge met open ramen genieten van
een prachtig uitzicht op de omgeving en. De zonsondergang op het
meer is werkelijk prachtig om te zien.
Aan boord van de Ferry is een eenvoudig restaurant en een bar
waar u de maaltijden kunt nuttigen. Het dek is half open,en dus
kan men binnen of buiten in de openlucht overnachten. Er zijn luie
ligstoelen om de nacht door te brengen en u wordt voorzien van
een kussen en deken. Voldoende sanitaire voorzieningen zijn aan
boord aanwezig.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, ligstoel, kussen en deken.
(exclusief drankjes, lake fees)

Hwange National Park

‘s Ochtends vroeg komt de ferry aan in Mblizi en gaan u en uw gids van boord. Het is ongeveer nog 3 uur rijden voordat u
aankomt bij de accommodatie in het Hwange National Park. Hwange vormt met Botswana één groot natuurpark omdat er geen
omheiningen zijn en kent zeer variërende landschappen met uitgestrekte savannes, Kalahari zand, mopane bossen,
rivierbeddingen en granieten heuvels.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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Tegen het middaguur arriveert u bij de accommodatie en heeft u tijd om zich even op te frissen en te genieten van een
eenvoudige doch smakelijke late lunch. Ter plekke zal uw gids met u overleggen hoe u de rest van de dag wenst in te
vullen of waar uw interesses naar uit gaan om een plan te maken voor de komende dagen. Tegen de avond keert u terug
naar de lodge voor een diner onder de sterrenhemel en kunt u zich opfrissen met een verwarmde douche.
De komende dagen staat u elke dag vroeg op om van een volle dag van spannende safari’s te kunnen genieten. Samen
met uw privé gids stapt u in zijn open 4x4 WD voor boeiende game drives en wandelsafari’s door het park waarbij de gids
zich weer geheel schikt naar uw wensen, want u hoeft met niemand rekening te houden. De gids kent Hwange op zijn
duimpje en zal u brengen naar een aantal bekende plekken waar veel wild wordt waargenomen. Het wild is deels
afhankelijk van waterpoelen die kunstmatig worden bijgevuld, omdat de water hier niet het hele jaar door voldoende
aanwezig is. In het droge seizoen zijn er rondom deze waterpoelen regelmatig enorme kuddes olifanten en tientallen
andere wildsoorten te vinden. Het park heeft ook een aantal uitkijk platforms vanwaar u sublieme foto’s kunt maken en
een perfecte plek zijn voor een ontspannen bush picknick wanneer u een hele dag op pad bent.

Budget accommodatie en privé gids - Hwange National Park

De Hwange budget lodges zijn alle gesitueerd in het national park op verschillende locaties en u kunt kiezen welke
locatie u het meeste aanspreekt. Alle accommodaties bestaan uit stenen chalets of cottages meestal voorzien van een
rieten dak en beschikken over 2 tot 6 eenvoudige slaapkamers met single bedden, een gedeelde en-suite
toilet/douche,een lounge met een zithoek en soms een openhaard, een eenvoudige keuken met een koelkast en
braaifaciliteiten.
Linnengoed, een handdoek en elektriciteit om uw camera batterijen op te laden zijn aanwezig – elektriciteit is op gezette
tijden in de lodge aanwezig of via een omvormer in het voertuig. Met de boodschappen die u samen met uw gids voor
vertrek heeft ingekocht, zal de gids zorgen voor eenvoudige maar smakelijke maaltijden.
Uw privé gids zal tijdens uw verblijf één van de beschikbare kamers in de chalet betrekken of een eigen chalet wanneer
u met een groepje reist. De gids heeft een uitstekende wildlife reputatie en een jarenlange ervaring in de bush, hij is niet
alleen goed getraind om met het wild om te gaan maar ook om als gastheer op te treden. Hetgeen ook betekent dat hij
rekening zal houden met uw behoefte aan privacy of juist gezelschap.
Tijdens het verblijf kunt u flexibel op game drive of wandelsafari met uw privé gids. Ter plaatse wordt er met u overlegd
waar uw interesse naar uit gaat en welke elke activiteiten uw voorkeur heeft. De activiteiten worden in de basis per
dagdeel ondernomen, maar omdat u gebruik maakt van een privé gids kunt u met gemak ook de hele dag op pad.

Uw verblijf is inclusief: privé gids en eigen voertuig, privé game drives in open 4WD en privé wandelsafari’s. (exclusief
maaltijden, drankjes en park entreegelden)

Lokuthula Lodge in Victoria Falls

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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In de middag wordt u afgezet bij de Lokuthula Lodge en zult u afscheid nemen van uw privé gids. Lokuthula Lodge is een
onderdeel van de luxueuze Victoria Falls Safari Lodge, echter zijn de luxe Lokuthula lodges selfcatering of alleen met
ontbijt. Lokuthula Lodge bestaat uit totaal 37 lodges onderverdeeld in 11 lodges met elk drie slaapvertrekken & twee
toilet/badkamers en 26 lodges met elk twee slaapvertrekken & één toilet/badkamer. Elke lodge is open-fronted en
voorzien van een compleet ingerichte keuken met koffie & thee faciliteiten, een lounge en een terras met luie stoelen.
De bar en het restaurant serveren tussen 09:30 en 16:30 lichte maaltijden en snacks. Als gast van de Lokuthula Lodge
kunt u tevens gebruik maken van de faciliteiten van de Victoria Falls Safari Lodge zoals het restaurant, het zwembad, de
laundry service, de kluisjes en het internet.
De Lokuthula Lodge ligt op ongeveer 3 kilometer van het centrum van Victoria Falls. Gasten kunnen gratis gebruik
maken van de shuttle bus welke om het uur vertrekt naar het centrum, de watervallen en de ‘Booma Bar’ – place of
eating. Een Zimbabwaans restaurant waar u kennis zult maken met traditionele zang en dans terwijl u voor één vast
bedrag onbeperkt kunt genieten van een open buffet met nationale specialiteiten met o.a. krokodil, struisvogel, impala
en warthog.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.

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