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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Super aanbieding

Zimbabwe DeLuxe Safari – 14 dagen

Inclusief 2 nachten gratis verblijf in de Victoria Falls Safari Lodge

Individuele reis – totale reisduur 14 dagen

Vertrek is mogelijk op elke gewenste data & verlenging mogelijk
Hoogtepunten Zimbabwe:
Victoria Falls: Victoria Falls Safari Lodge 1x HB & 1x FB * gratis verblijf inclusief maaltijden
Hwange: Somalisa Camp FI
Lake Kariba / Matusadona: Bumi Hills Safari Lodge FI
Mana Pools: Zambezi Expeditions FI of Kanga Camp FI
3 semi panoramische vluchten:
Hwange – Matusadona
Matusadona - ManaPools
Mana Pools – Harare

Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – 04 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Victoria Falls Safari Lodge – 2 nachten – 1x HB & 1x FB
Ø Dag 04 – 07 – transfer naar Hwange zuid - Somalisa Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 07 – 10 – chartervlucht naar Matusadona – Bumi Hills Safari Lodge – 3 nachten FI
Ø Dag 10 – 13 – chartervlucht naar Mana Pools – Zambezi Expeditions – 3 nachten FI
Ø Dag 13 – chartervlucht naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 14 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten)
November 2018 U$ 4.954 p.p.
Juli t/m oktober 2018 U$ 6.547 p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten

-

Alle airport transfers & intercamp transfers

-

Accommodatie in luxe lodges en luxe tented camps met en-suite badkamer faciliteiten

-

Alle maaltijden (uitgezonderd 1x lunch in Victoria Falls)

-

*Gratis verblijf Victoria Falls Safari Lodge - inclusief; 1x Vulture Culture lunch, 1x diner Makuwa-kuwa restaurant,
1x diner Booma restaurant, gratis WiFi, gratis return shuttlebus naar de watervallen of het centrum, 10% korting
op uw genoten drankjes

-

Drankjes in Hwange, Matusadona en Mana Pools (uitgezonderd geïmporteerde dranken)

-

Activiteiten zoals dag en avond gamedrives, wandelsafari’s, bootsafari’s , korte kanosafari’s en village visit

-

Laundry service

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden

-

Park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens
verkrijgen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Optioneel bezoek watervallen Victoria Falls U$ 35 p.p / Drankjes Victoria Falls safari Lodge

Aanvullende informatie
Victoria Falls

Victoria Falls behoeft eigenlijk vrijwel geen toelichting. De beroemde watervallen behoren tot één der werelds grootste
natuurspektakels. Over een breedte van meer dan 1,5 km, donderen zij met veel geraas bijna 100 meter naar beneden.
Een bezoek aan deze attractie mag u zeker niet missen!
Kort na het regenseizoen tot eind juni, zijn de watervallen het meest spectaculair; de damp en mist is op kilometers
afstand te zien. Bij de watervallen is de mist dan zo dik dat u werkelijk in de regen loopt. Door de constante vochtigheid
is in de loop der tijd in de omgeving van de watervallen het kleinste stukje regenwoud van Afrika ontstaan.
Victoria Falls is tevens een start en vertrekpunt van veel safari’s en heeft een eigen gezellige sfeer met een aantal
winkels, restaurants en een toeristisch marktje. Naast een bezoek aan de beroemde watervallen valt er hier nog van
alles te doen; dagtrips naar bijvoorbeeld het Chobe National Park in Botswana of een bezoek aan de crocodile farm, een
microlight of helikoptervlucht boven de watervallen, bungee jumping of rafting. En voor de minder energieke onder ons,
wat dacht u van een mooie sunset cruise op de Zambezi Rivier.
Voor een bijzonder diner kunt u terecht in een traditioneel Zimbabwaans restaurant “Booma Bar”waar u kennis kunt
maken met traditionele zang, dans en interactief drummen terwijl u geniet van een onbeperkt open buffet met vele
nationale specialiteiten waaronder veel wildsoorten zoals kudu, warthog, krokodil, impala, struisvogel etc. En een niet te
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versmaden keuze aan overheerlijke desserts! Het restaurant is gelegen in het complex van de Victoria Falls safari Lodge.
Het is aan te raden uw diner van te voren te reserveren om teleurstelling te voorkomen, want het restaurant is erg geliefd
en regelmatig volgeboekt. http://www.africaalbidatourism.com/things-to-do/restaurants/the-boma

Victoria Falls - Victoria Falls Safari Lodge

Standard room

De luxueuze Victoria Falls Safari Lodge met 72 kamers grenst aan het Zambezi National Park. Alle kamers zijn in typisch
Afrikaanse stijl ingericht en hebben en-suite faciliteiten, een plafondventilator, airconditioning, een muskietennet,
telefoon. Elke kamer beschikt over een balkon met een zitje en biedt uitzicht op het national park. Echter alleen de luxe
kamers zien uit op de waterpoel die daar gelegen is en waar regelmatig wild te zien is.
De Victoria Falls Safari 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'.
De lodge beschikt over een bar, een restaurant, zwembad, tv-lounge, curiosa shop en bibliotheek. In de nabijheid van de
lodge bevindt zich een tweede restaurant de 'Booma Bar' - place of eating - Een traditioneel Zimbabwaans restaurant
waar u kennis kunt maken met traditionele zang en dans terwijl u voor één vast bedrag onbeperkt kunt genieten van een
open buffet met nationale specialiteiten.
Uniek van de Victoria Falls Safari Lodge is de ‘Vulture Culture’. Elke dag vanaf 12:45 worden de overgebleven karkassen
van de vorige avond van de ‘Booma Bar’ verstrooid over het terrein van het Zambezi NP, aan de achterzijde van de lodge
bij de Buffalo Bar. Deze attractie trekt een groot aantal gieren aan en rond 13:00 zijn er soms wel meer dan honderd te
zien. Het is een bijzonder leuke attractie en biedt tevens geweldige fotografische mogelijkheden.
De attractie is voor iedereen, vanaf het balkon, gratis toegankelijk. Zij, die in de lodge verblijven of een lunch genieten in
de Buffalo Bar zijn bevoorrecht om omstreeks 12:45 met de gids mee naar beneden te gaan naar de voedselplaats en
vanaf enkele meters afstand de gieren te aanschouwen.

Uw verblijf is inclusief Super Deal Package in een standard room - ontbijt,1x vulture culture lunch, 1x diner MaKuwa-

Kuwa restaurant table d’hôte, 1 diner Booma restaurant, gratis Wifi, gratis shuttle bus 1x per uur naar VF centrum en de
watervallen, 10% korting op alle drankjes afrekenen bij vertrek .(uw verblijf is exclusief overige maaltijden en drankjes)
* upgrade naar een waterhole facing room U$ 58 p.p.
* upgrade naar een waterhole facing suite U$179 p.p.
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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!
Net aan de grens van het park en rondom de ingang bij Main Camp bevinden zich de meeste accommodaties. Het is een
populaire regio en wordt veel bezocht door zowel Europese als Afrikaanse toeristen. Het gebied is rijk aan wild en
makkelijk te bereiken vanuit Victoria Falls . In het national park zelf en meer naar het zuiden worden de accommodaties
schaarser en mede omdat het veelal privé terreinen betreft en niet toegankelijk zijn voor selfdrive gasten, zult u in deze
regio nauwelijks toeristen tegenkomen.

Hwange (zuidoosten) - Somalisa Expeditions Camp

000

Het luxe Somalisa Expeditions (African Bush Camps) is gesitueerd in het afgelegen zuidoosten van het Hwange National
park, op ongeveer 2,5 uur rijden vanaf Victoria Falls, gevolgd door een 2 uur durende game drive naar het kamp.
Het luxe safari camp ziet uit over de uitgestrekte vlakte van de savanne en beschikt over slechts 6 ruime en fraai
ingerichte safari tenten. De ruime tenten staan op een met palen verhoogd houten dek en zijn volledig gemeubileerd en
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voorzien een tweepersoons kingsize bed of twee single bedden met klamboe, een plafondventilator en een chique deels
open en-suite toilet/badkamer met douche en ligbad. Door middel van een generator kunt u op bepaalde dagdelen
gebruik maken van elektriciteit, batterijen en accu’s voor fotoapparatuur e.d. kunt u ook opladen in de lounge. In grote
tent welke aan beide zijden open is, bevindt zich een grote gezamenlijke dineertafel en een sfeervolle lounge met een
bar waar u zich overdag even kunt terugtrekken met een versnapering. Voor verkoeling tijdens de warmere uurtjes is er
een plunge pool aanwezig maar deze wordt echter vaker gebruikt door dorstige olifanten die men vanuit de ligstoelen
rustig van dichtbij kan gadeslaan.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), high tea, laundry service, 2
activiteiten per dag met keuze uit: ochtend, namiddag en avond game drives in open 4WD met gegarandeerde
raamstoel, wandelsafari’s, bezoek traditioneel dorp, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
Optioneel: privé safari met eigen voertuig en privé gids – 250 U$ per dag laagseizoen / 400 U$ per dag hoogseizoen

Matusadona National Park

Het grootste deel van het Matusadona National Park ligt aan het Kariba meer. Het hele gebied wordt gekenmerkt door
de 600 meter hoge 'Matusviadonnah' heuvels waarnaar het National Park is genoemd. De hoger gelegen plateaus zijn
bedekt met open bosland en berg acacia's. In de lager gelegen gebieden groeien mopane struiken, reusachtige oude
baobab bomen en verandert het landschap in een ruige vlakte met veel opgedroogde rivierbeddingen. Deze wildernis
tezamen met de oevers van Lake Kariba vormen een unieke locatie voor boeiende game drives en avontuurlijke
wandelsafari’s . Buiten de vrijwel onbegaanbare paden die worden veroorzaakt door de dieren zijn er slechts twee ruige
wegen die alleen begaanbaar zijn tijdens het droge seizoen én dan nog met een 4-wheel drive.
De vele inhammen en kleine baaitjes langs de oevers van het meer trekken veel grazende dieren zoals buffels, olifanten,
zebra's en antilopen. Naast een leeuwenrijk is het park één van de laatste overgebleven vrijplaatsen van de bedreigde
zwarte neushoorn en kunt u ook een aantal interessante reptielen aantreffen zoals gecko’s, monitor lizards,
schildpadden en slangen waaronder de python. Ook is het een vogelrijk gebied met meer dan 200 soorten waaronder de
reusachtige visarend die het meest te vinden is langs het water waar zij de uitstekende takken van de dode bomen
gebruiken als nestplaats.

Matusadona – Bumi Hills Safari Lodge
.
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De luxueuze Bumi Hills Safari Lodge (African Bush Camps) is gelegen op de top van een heuvel in het Matusadona
National Park en ziet uit op de oever en het imposante Kariba meer. In 2017 is de lodge volledig gerenoveerd en
gerestyled. 10 Ruime chalets liggen verspreid op een begroeide rotswand en bieden elk een prachtig uitzicht op het
meer. De chalets zijn modern en sfeervol ingericht met een rustige uitstraling en oog voor detail. De ruime kamers zijn
elk voorzien van grote glazen schuifdeuren die leiden naar een grote privé veranda met twee comfortabele zitstoelen om
te genieten van een vrij uitzicht over het meer. De ruime kamers zijn voorzien van een tweepersoon kingsize bed met
kwaliteitslinnen, een mini bar, een veiligheidskluisje, een plafondventilator, thee & koffie faciliteiten en een fraaie ensuite toilet/badkamer met dubbele wasbassin en ligbad.
De accommodatie beschikt over een modern terras dat ruim genoeg is voor diverse comfortabele zithoeken (deels
overdekt), een vuurplaats en een dineergelegenheid met uitzicht op het meer. Er is een sfeervolle overdekte maar openfronted binnen lounge met bar faciliteit en een kleine wildlife bibliotheek. Een grote veranda leidt naar een kleine
wellness spa een kleine wellness spa en een mooie infinity pool met relaxte ligbedden waar men tussen de safari’s door
enige verkoeling kan vinden. Wifi verbinding is te ontvangen in de lounge.
De activiteiten worde in dagdelen aangeboden en men kan kiezen tussen ochtend en namiddag gamedrives in open
4WD, wandelsafari’s, een bootsafari over het meer en langs de oevers, een sundowner cruise of een vissafari.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 2 activiteiten per
dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4WD met gegarandeerde raamstoel, bootsafari met sundowner of
vissafari, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Mana Pools National Park

De Mana Pools zijn voormalige kanalen van de Zambezi Rivier, deze vruchtbare riviervlakte strekt zich uit
over 2.000 kilometer ² waarvan een groot deel onmogelijk te bereiken is, behalve te voet. Als gevolg daarvan is het hele
gebied volledig onbedorven. Het landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met
baobab en inheemse bomen. Mana Pools is bij uitstek de locatie voor lonende game drives en spectaculaire
wandelsafari’s, en om groot wild op dichte afstand te aanschouwen - het is met geen enkele andere locatie te
vergelijken. Naast boeiende game drives en de avontuurlijke wandelsafari's in Mana Pools kunt u, door de nabije ligging
van de Zambezi Rivier, ook kanosafari’s ondernemen welke weer een geheel andere dimensie aan uw safari geeft. De
Zambezi Rivier is bevolkt door grote aantallen nijlpaarden en krokodillen en met meer dan 450 soorten vogels is Mana
Pools tevens een paradijs voor vogelliefhebbers
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

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

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

In heel Mana Pools is voldoende wild te vinden, hoewel tegen het einde van het droge seizoen september –oktober het
meeste wild zich richting de permanente waterpoelen en de Zambezi Rivier begeven. In en langs de rivier kan men
kuddes olifanten, waterbokken, antilope soorten aantreffen, vaak gevolgd door roofdieren waaronder leeuwen,
luipaarden en hyena’s. Meer in het binnenland rondom de Kanga Pan en Chitake Springs is het soms een af en aanloop
van dorstig wild en zijn taferelen van badende olifanten en buffels in de ondiepe modderpoelen en close encounters niet
zelden.

Mana Pools - Zambezi Expeditions Camp

Zambezi Expeditions (African Bush Camps) is gelegen op de oever van de Zambezi Rivier en biedt uitstekende
mogelijkheden om Mana Pools te ervaren door land en water activiteiten. Dit luxe mobiele kamp met slechts 6 safari
tenten wordt ieder seizoen weer opgebouwd op een mooie locatie aan de oever van de rivier. Elke luxe tent met
stahoogte heeft ramen en deuren van gaas en is eenvoudig maar comfortabel ingericht, voorzien van een
tweepersoonsbed of twee single bedden en een en-suite toilet en een warme bushdouche. Voor de tent bevindt zich een
klein zitje dat uitziet op de rivier. Het kamp heeft een 12 volt generator en verlichting en oplaad mogelijkheden voor
camera's e.d. Een grote sfeervol ingerichte tent dient als dineerruimte en bar, hier bevindt zich ook een luie zithoek met
banken en kussens. De dineertafel wordt ook wel buiten opgesteld voor een al fresco diner onder de sterrenhemel en te
midden de sfeervolle verlichting van paraffine lampen en het kampvuur.
De safari activiteiten omvatten game drives in open 4WD waarbij men een gegarandeerde raamstoel krijgt en
wandelsafari’s. Door de nabijheid van de rivier is er ook de mogelijkheid om een korte kanosafari te ondernemen en een
indruk te krijgen van de machtige Zambezi Rivier. Liefhebbers kunnen genieten van een vissafari, vissen zowel vanaf de
oever of vanaf een eiland midden in de rivier. Afhankelijk van uw interesse, energie en waar het wild zich bevindt kunt u
in overleg ter plaatse ook een hele dag op pad te gaan, de lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie
plek genuttigd.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 2 activiteiten per
dag met keuze uit: ochtend en middag game drives in open 4WD met gegarandeerde raamstoel, wandelsafari’s, korte
kanosafari’s, vissafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
Optioneel: privé safari met eigen voertuig en privé gids – 250 U$ per dag laagseizoen / 400 U$ per dag hoogseizoen

Since 2004 the Benelux leading specialist in tailor made safaris troughout Zimbabwe

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

