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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Aanbieding Zimbabwe DeLuxe Fly In Safari – 11 dagen

Hwange Experience

Individuele reis – totale reisduur 11dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data & verlenging mogelijk
Hoogtepunten Zimbabwe:
Victoria Falls: Ilala Lodge B&B of Victoria Falls Safari Lodge 1x HB & 1x FB
Hwange oost: Verneys Camp FI (Machaba Safaris)
Hwange noord: Deteema Springs FI of Deka Camp FI (Machaba Safaris)
3 semi panoramische vluchten:

Victoria Falls – Hwange oost
Hwange oost – Hwange noord
Hwange noord– Victoria Falls

Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – 04 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Ilala Lodge – 2 nachten B&B
Ø Dag 04 – 07 – vlucht naar Hwange centraal – Verneys Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 07 – 10 – vlucht naar Hwange noord – Deteema Springs of Deka Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 10 – vlucht naar Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 11 – 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)
Inclusief aanbieding Machaba Safaris 3 nachten verblijf = 2 nachten betalen.
Met Ilala Lodge B&B
Mei & november 2019 U$ 3.500 p.p. (korting U$ 1.165 p.p.)
Juni t/m oktober 2019 U$ 4.190 p.p. (korting U$ 1.585 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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Inclusief aanbieding Machaba Safaris 3 nachten verblijf = 2 nachten betalen.
Met Victoria Falls Safari Lodge 1x HB & 1xFB
Mei & november 2019 U$ 3.619 p.p. (korting U$ 1.165 p.p.)
Juni 2019 U$ 4.284 p.p. (korting U$ 1.585 p.p.)
Juli t/m oktober 2019 U$ 4.324 p.p. (korting U$ 1.585 p.p.)
* Victoria Falls Safari Lodge is 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

De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten

-

Alle airport transfers & intercamp transfers

-

Luxe accommodatie met en-suite badkamer faciliteiten

-

Alle maaltijden (uitgezonderd 1x lunch in Victoria Falls)

-

-

Victoria Falls Safari Lodge is 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

-

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

-

Bezoek Wilde honden project

-

Laundry service

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden

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
Hwange park entreegelden U$ 15 p.p.p.d.

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

Victoria Falls - Ilala Lodge

De ideaal gesitueerde en sfeervol ingerichte Ilala Lodge heeft 32 standaard kamers, 20 deluxe kamers en 4 luxe suites
en bevindt zich op slechts 5 minuten lopen van de watervallen! Het terrein grenst aan het Zambezi National Park en
wordt daardoor regelmatig bezocht door allerlei soorten wild dat zich tegoed doet aan het gazon van de tuin.
De ruime kamers zijn elk voorzien van en-suite toilet/badkamer, een terras of een balkon, airconditioning, een plafond
ventilator, veiligheidskluis, telefoon, satelliet tv en koffie & thee faciliteiten. Ilala Lodge beschikt over een zwembad met
ligbedden, een bar en twee restaurants. Het elegante 'koloniale' restaurant serveert een à la carte menu en in het
openlucht restaurant kunt u genieten van delicatessen zoals reebout, struisvogel en krokodil.

Uw verblijf is inclusief: ontbijt

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

Uw verblijf is in een standard room inclusief 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)

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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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 noorden en 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 is qua oppervlak groot en variërend genoeg om een langer verblijf op meerdere locaties te overwegen, wilt u
optimaal kunnen ervaren wat dit prachtige natuurpark te bieden heeft.

Hwange NP (oost) Verney’s Camp (Machaba Safaris)

Verney's Camp is gesitueerd in het national park op ongeveer een uur rijden van de oostelijk hoofdingang, Main Camp.
Het kampement is gelegen in een privé concessie waar geen self drive toeristen zijn toegestaan. In dit deel van het park
zijn er sowieso weinig accommodaties te vinden hetgeen de safari beleving ten goede komt. Wel dient men rekening te
houden dat afhankelijk waar het meeste wild zich op een bepaald moment bevindt, de game drives ook buiten de privé
concessies ondernomen kunnen worden wat betekent dat u onderweg mogelijk andere voertuigen tegen kunt komen.
Het luxe kampement beschikt over 10 luxe tented suites waaronder twee familie suites, elk gelegen op voldoende
afstand van elkaar om uw privacy te waarborgen. De ruime tweepersoonstenten staan op een houten platform en zijn
voorzien van grote ramen en deuren van gaas welke het verblijf van binnen luchtig houden. De deur aan de voor,- en
achterzijde van de tent kan geheel worden geopend. De tented suites zijn stijlvol ingericht in een huiselijk sfeer. Elke
suite beschikt over een schrijftafel, opbergkast, een zitbank en bijzet tafeltje, comfortabele stoel, bagage rek,
sfeerlampen, een grote passpiegel en een en-suite toilet/douche voorzien van dubbele wasbassins en enkele toilet
artikelen. De houten vloer en houten wanden maken het design af. Op de veranda voor de tent bevindt zich een zitje met
twee stoelen en een tafeltje welke uitzien op de nabijgelegen waterpoel die regelmatig bezocht wordt door vele olifanten
en ander wild.
De suites zijn middels houten looppaden verbonden met een dek waar zich twee grote tenten bevinden. In de ene tent is
de dineerruimte te vinden waar men gezamenlijk aan een grote tafel van de maaltijden kan genieten. En buiten op de
houten veranda zijn enkele kleinere tafels opgezet, voor gasten die liever in privé sfeer dineren. Elke avond komt men
voor het diner bijeen bij de vuurplaats waar vaak de verhalen van de dag onder elkaar worden gedeeld terwijl men start
met een aperitief. In de tweede tent bevindt zich een stijlvolle lounge voorzien van een comfortabele sofa met kussens,
antiek houten stoelen en fauteuils, een bar faciliteit en enkele naslagwerken over flora en fauna. De grote ramen van
gaas zijn van beide tenten aan de voorzijde geheel opgerold waardoor er een goed uitzicht is op de waterpoel. Tussen de
safari’s door is het hier met een drankje heerlijk vertoeven, al luierend op de met kussen beklede sofa’s genieten van de
omgeving. Liefhebbers kunnen gebruik maken van de zonnebedden die zijn opgesteld rondom een plunge pool.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Omdat dit kamp gelegen is in een privé concessie zijn avond game drives hier wel toegestaan. Tijdens uw verblijf kunt u
vrij deelnemen aan 2 activiteiten per dag met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari’s.
Tijdens de game drives in open 4WD bent u gegarandeerd van een raamstoel.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 2 activiteiten per
dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4Wmet gegarandeerde raamstoel en wandelsafari’s,
professionele Engels sprekende gids.

Hwange NP (noord) Deteema Springs (Machaba Safaris)

Deteema Springs Camp behoort tot de nieuwste kampementen van Machaba Safaris en wordt geopend op 1 mei 2019..
Het kampement is gesitueerd in het noordelijk deel van Hwange in de omgeving van Deteema dam, een waterpoel op
ongeveer 40 minuten zuidoostelijk rijden van de airstrip van Robins Camp. Een locatie welke zorgvuldig gekozen moet
zijn want volgens Zimba is dit ook de mooiste locatie van Hwange. In tegenstelling tot het zuidelijk deel van Hwange is
het landschap in deze regio afwisselend ruig, bosachtig met open savanne, rivierbeddingen, basaltheuvels en
waterpoelen. Juist gedurende de droge maanden worden de waterpoelen regelmatig bezocht door grote kuddes olifanten
– vanaf medio september is de kans groot dat u zelfs een kudde van duizend olifanten kunt aantreffen hetgeen
indrukwekkend is om te zien en te horen. Tevens is Deteema poel een vast bezoekplaats van een groep leeuwen. Omdat
het kampement centraal gelegen is zijn game drives ook buiten de concessie mogelijk, richting Sinamatella en Robins
Camp. Twee nauwelijks bezochte regio’s die absoluut de moeite waard zijn om te bezoeken. Naast boeiende game drives
zijn hier ook de mooiste wandelsafari’s mogelijk.
Deteema Springs beschikt over 8 luxe tenten waaronder een familie tent, elk met en-suite toilet badkamer en uitzicht op
de Deteema vlakte. Sinds 1996 heeft Zimba Safaris ontelbare keren deze regio bezocht echter omdat dit specifieke
kamp in mei 2019 wordt geopend hebben wij nog niet de gelegenheid gehad om het kampement te bezoeken. Doch
wetende dat alle kampementen van Machaba Safaris tot het top segment behoren, vertrouwen wij er op dat ook dit
kampement daar zeker aan zal voldoen.

Hwange NP (noordwest) Deka Camp (Machaba Safaris)

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Net als Deteema Springs behoort ook Deka Camp tot de nieuwste kampementen van Machaba Safaris en wordt
geopend op 1 juni 2019. Deka Camp ligt nog meer afgelegen dan Deteema Springs namelijk in het meest
noordwestelijke deel van Hwange, ongeveer 1 uur noordwestelijk van Robins Camp, nabij de grens van Botswana. Het
kampement is op een heuvel gebouwd zodat men de vlakte goed kan overzien. Het is een wat kleiner en intiemer
kampement van slechts 6 luxe tented suites elk met en-suite toilet/badkamer.
Sinds 1996 heeft Zimba Safaris ontelbare keren deze regio bezocht echter omdat dit specifieke kamp in juni 2019 wordt
geopend hebben wij nog niet de gelegenheid gehad om het kampement te bezoeken. Doch wetende dat alle
kampementen van Machaba Safaris tot het top segment behoren, vertrouwen wij er op dat ook dit kampement daar
zeker aan zal voldoen.

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.
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