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Kwando 5 Rivers Aanbieding – van 15 nov t/m 31 maart 

Botswana Luxe Fly-in Safari – 14 dagen     

Hoogtepunten Botswana – totale reisduur 14 dagen:  
Maun: Island Safari Lodge B&B   
Okavango: Pom Pom Camp (Kwando Safaris)
Moremi: Kwara Camp (Kwando Safaris)
Kwando/Linyanti:  Lebala Camp of Lagoon Camp (Kwando Safaris) 
Chobe River Front: Muchenje Lodge 

Inclusief 4 semi panoramische vluchten

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 03 – aankomst Maun – transfer naar Island Safari Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 05 – transfer naar Maun Airport – vlucht naar Okavango – Pom Pom Camp – 2 nachten FI
 Dag 05 – 08 – vlucht naar Moremi – Kwara Camp – 3 nachten FI 
 Dag 08 – 11 – vlucht naar Lebala of Lagoon Camp – 3 nachten FI 
 Dag 11 – 13 – vlucht naar Kasane – transfer naar Muchenje Lodge – 2 nachten FI 
 Dag 13 – transfer naar Victoria Falls of Livingstone Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 14 – aankomst Nederland/België

B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

PRIJSINDICATIE 2023  

Botswana Luxe Fly-in Safari – totale reisduur 14 dagen o.b.v. 2 personen

april t/m juni 2023 USD 11.333 p.p. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  1
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juli t/m oktober 2023 USD 13.882 p.p. 

01 t/m 14 november 2023 USD 11.333 p.p.

15 t/m 30 november – KWANDO 5 RIVERS AANBIEDING USD 7.494 p.p.  

1 december 2023 t/m 31 maart 2024 – KWANDO 5 RIVERS AANBIEDING USD 7.244 p.p.  
Note: vervangende accommodatie of verlenging per locatie mogelijk. Aanbieding Kwando 5 Rivers geldig van 
15 nov. t/m 31 maart 2024 - betreft: Tau Pan, Nxai Pan, Kwara Camp, Lebala Camp, Lagoon Camp, Splash 
Camp, Pom Pom Camp, Rra Dinare, Mma Dinare,Gunn’s Camp, Moremi Crossing

Medio tot eind november kan een zeer gunstige periode zijn om naar Botswana af te reizen, zeker zolang er 
geen regen valt zijn de meeste gebieden kurk en kurk droog met hoge concentraties wild langs de grote rivieren. Echter 
er bestaat kans op een enkele bui vanaf medio november, dit betekent dat het wild opeens veel meer verspreid kan zijn 
wat een groot contrast kan zijn met de dagen voordat er regen viel. Doch het klimaat verandert overal en ook in 
Botswana arriveren de regens vaak laat. Gezien de dure hoogseizoenprijzen adviseren wij af te reizen zo vroeg mogelijk 
in november als alternatieve periode om zo veel mogelijk wild te kunnen zien

De reis is inclusief: 
- 4x Semi panoramische vlucht inclusief local departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in luxe Kwando Safaris kampementen met en-suite faciliteiten
- Maaltijden & snacks (uitgezonderd lunch en diner in Island Safari Lodge)
- Drankjes (Island Safari Lodge)
- Laundry service (uitgezonderd Island Safari Lodge)
- Okavango/Pom Pom: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks, mokore trips en 
      bootsafari’s (waterniveau afhankelijk) 
- Moremi/Kwara: dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 personen in 8-seater voertuig – u heeft 
     dus veel bewegingsruimte voor fotografie, sundowners, wandelsafari’s, bootsafari’s, mokore trip 
- Kwando/Lebala OF Lagoon: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s 
- Chobe/Muchenje: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, mokore 
     (waterniveau afhankelijk), bushwalks, bezoek lokaal dorpje 
- Gekwalificeerde Engels sprekende gidsen 
- Eco-toerisme gelden en alle park entreegelden 

De reis is exclusief: Internationale vluchten, Int. airport departure tax Botswana ± 25 BWP (deze dient u ter plaatse 
en gepast in BWP te voldoen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven. (voor Botswana geldt op dit 
moment nog steeds geen visa plicht) 

Bijkomende kosten: Drankjes, lunch & diner in Maun 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  2
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Okavango – Pom Pom Camp (Kwando Safaris)      

Pom Pom Camp (Kwando Safaris) is gesitueerd in het hart van de delta, op Pom Pom eiland, een privé 
concessie binnen de Matsebe regio. De accommodatie bestaat uit 9 luxe safari tenten onder een rieten dak, 
waaronder één familie tent. Elke ruime tent is van alle gemakken voorzien en beschikt over ramen en deuren van 
gaas, een en-suite toilet/wasruimte met een bushdouche in de openlucht en een veranda met een zitje dat uitkijkt 
over het prachtige Okavango landschap en de Pom Pom lagune.

Het centrale deel van het kamp is voorzien van een lounge, een dineerruimte, een bar, een zwembad en een 
kleine souvenirshop. Alhoewel Pom Pom Camp is gelegen midden in de wateren van de Delta maakt haar unieke 
ligging het mogelijk om zowel water,- als landactiviteiten te ondernemen. De avontuurlijke dag en avond game 
drives in open 4WD mogen off road plaatsvinden en moeten soms het water doorkruisen. Bootsafari’s en mokoro 
trips zijn een fantastische manier om de wonderen van de delta te beleven– veel bijzondere vogels komt u tegen 
langs de waterwegen. Tijdens een bushwalk kunnen de gidsen u uitgebreid vertellen over de ecologie van de 
Okavango Delta.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en 
avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks, mokore trips en bootsafari’s (afhankelijk van de waterstand), 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. Exclusief: optionele panoramische helikoptervlucht over de 
delta

Kwara Camp (Kwando Safaris) – Moremi / Kwara privé concessie 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3
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Kwara Camp (Kwando Safaris) is als enige kampement gelegen in de wildrijke Kwara concessie. Het is een 
zeer populair kampement vanwege de combinatie van een aantal factoren: het is een wildrijke locatie, het 
kampement is gelegen in een privé concessie dat niet met andere kampen en voertuigen wordt gedeeld, avond 
game drives en wandelsafari’s zijn hier toegestaan én men kan zowel land,- als wateractiviteiten ondernemen. 
De Kwara concessie is het gehele jaar zeer de moeite waard om te bezoeken.

Het kleinschalige kampement beschikt over 9 luxe tented chalets op een met palen verhoogd houten platform. Ze
staan onder schaduwrijke bomen met uitzicht op de omringende grasvlakte en waterpoelen. De tented chalets 
hebben een groot oppervlak met een slaapvertrek en een aparte ruimte om te loungen voorzien van een 
klassieke sofa met voetenbankje, twee fauteuils en een bijzettafeltje. De gehele voorzijde van de chalet kan 
worden geopend door middel van de met transparant gaas beklede schuifdeuren welke leiden naar een smalle 
veranda met een zitje. Bij koel en winderig weer kan voor extra comfort, de voorzijde van de chalet naar 
beneden worden gerold, dit bestaat uit canvas doek met grote kunststof doorkijk ramen. De en-suite 
toilet/badkamer is bijzonder mooi afgewerkt met stijlvolle houten panelen en een prachtig houten blad met een 
dubbele wastafel. Naast een vrijstaand ligbad en een douche binnen is er ook een buitendouche, natuurlijk 
voorzien van badjassen en enkele toiletartikelen.

In het centrale tent bevinden zich een dineerruimte, een bar en een comfortabele lounge waar u kunt genieten 
van het uitzicht op de omgeving en al hetgeen dat zich om u heen afspeelt. Ter verkoeling is er voor de gasten 
een kleine plunge pool aanwezig met enkele ligbedden.

Vanwege de gunstige ligging kunt u in Kwara Camp kiezen uit verschillende land,- en wateractiviteiten zoals dag 
en avond game drives in open 4WD waarbij de focus ligt op het vinden van groot wild zoals leeuwen, luipaard, 
cheetah en wilde honden, maar ook boeiende wandelsafari's of een Mokoro trip. Een Mokore trip wordt ook wel 
gecombineerd met een korte bushwalk over een eiland. Hiernaast beschikt Kwara Camp over een dubbeldeks 
pontoon boot waarmee u van heel dicht bij het wild kunt aanschouwen en ideaal is voor close-up fotografie. 
Hengelsport wordt aangeboden op aanvraag en de gevangen vis kan eventueel voor uw als maaltijd bereidt 
worden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry 
service, dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 gasten per 9 seater voertuig – dus veel 
beweegruimte voor fotografie  , sundowners, wandelsafari's, bootsafari’s met double deck pontoon, mokore tochten, 
vissafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4
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Kwando concessie
Kwando concessie beslaat ongeveer 2.320 km² grenzend aan de Linyanti moerassen en wordt gedeeld door slechts 
twee kampementen. Tijdens een verblijf hebben gasten de hele concessie voor zichzelf. De kampementen zijn 
gelegen aan de Kwando Rivier met aan de overzijde buurland Namibië.

Kwando is een privé concessie waardoor wandelsafari’s en avond game drives zijn toegestaan. Deze concentreren 
zich op de open grasvlaktes landinwaarts en het beboste oevergebied waar in het droge seizoen juni t/m oktober de 
wildconcentraties hoog zijn. Roofwild in deze regio als leeuw, luipaard, cheeta, hyena is goed vertegenwoordigt en 
grote kuddes olifanten en wildbeesten zijn afhankelijk van de rivier voor drinkwater.

Zowel in het Lebala als in het Lagoon gebied leven enkele roedels wilde honden. Kwando staat bekend als een 
goede locatie om wilde honden te spotten. Ze kunnen in het droge seizoen met regelmaat worden gezien langs de 
Kwando Rivier. Lagoon Camp en Lebala Camp hebben uitstekende gidsen die elk jaar weer de nestplaatsen weten 
te vinden. In het regenseizoen vormen zich poelen en drassige vlaktes, waardoor het wild zich overal naar toe zal 
verspreiden. Dit maakt dat men meer op zoek moet naar het wild en minder grote kuddes zal aantreffen.

Optie 1) Kwando Concessie – Lebala Camp (Kwando Safaris)   

Het Lebala Camp (Kwando Safaris) is gesitueerd op de oever van de Kwando Rivier (welke overloopt over in de 
Linyanti Rivier) in het noordelijk deel van de Kwando concessie grenzend aan het Linyanti Marsh gebied. Lagoon 
en zusterkamp Lebala Camp zijn de enige twee kampementen in deze privé concessie en dat belooft een 
exclusieve bush beleving zonder dat u andere voertuigen zult tegenkomen.

Het Lebala Camp (Kwando Safaris) is gesitueerd op de oever van de Kwando Rivier (welke overloopt over in de 
Linyanti Rivier) in het noordelijk deel van de Kwando concessie grenzend aan het Linyanti Marsh gebied. Lagoon 
en zusterkamp Lebala Camp zijn de enige twee kampementen in deze privé concessie en dat belooft een 
exclusieve bush beleving zonder dat u andere voertuigen zult tegenkomen.
De omgeving van het kamp bestaat uit een uitgestrekte grasvlakte met hier en daar een palm en mopane 
struikgewas, afhankelijk van het seizoen verandert het decor in een grote drassige vlakte. Het luxe kamp bestaat 
uit 8 elegant ingerichte tented chalets op palen met glazen schuifdeuren en een privé veranda welke met een 
prachtig uitzicht op de omgeving. Elk ruime chalet is voorzien van teakhouten meubelen, een plafondventilator, 
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  5
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een veiligheidskluisje, een grote en-suite toilet/badkamer voorzien van een wastafel voor hem en haar, een ligbad 
in Victoriaanse stijl, een buitendouche, badjassen en enkele toiletartikelen.

In het centrale deel van het kamp vindt u een grote open boma met een lounge, een bar en een grote dineertafel 
voor gezamenlijke diners. Aangrenzend bevindt zich een kleine souvenirshop. Tussen het centrale deel van het 
kamp en de chalets is een extra game viewing deck met een plunge pool en loungebedden. En een extra game 
viewing deck met een zitje dat uitziet over de drassige vlakte, waar u zich heerlijk kunt terugtrekken met een 
drankje en soms ook groot wild en vogels kunt spotten. Tijdens de dag en avond game drives in open 4WD of 
boeiende wandelsafari’s maakt men in de Kwando concessie goede kans om roofwild te spotten én de wilde 
honden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry service, dag en 
avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, bootsafari’s, vissafari’s, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden.

Optie 2) Kwando Concessie – Lagoon Camp (Kwando Safaris)   

Optie 1)

Het Lagoon Camp (Kwando Safaris) is gesitueerd op de oever van de Kwando Rivier (welke overloopt over in 
de Linyanti Rivier) in het noordelijk deel van de Kwando concessie grenzend aan het Linyanti Marsh gebied. 
Lagoon en zusterkamp Lebala Camp zijn de enige twee kampementen in deze privé concessie en dat belooft 
een exclusieve bush beleving zonder dat u andere voertuigen zult tegenkomen.

Het kamp is omringd door een luchtig rivierlandschap afgewisseld met open grasvlaktes en wordt beschaduwd 
door hoge ebony en marula bomen. Lagoon Camp is bekend en geliefd vanwege de grote kuddes olifanten en 
buffels welke hier in het droge seizoen nabij de rivier te vinden zijn en soms vanaf het dek van de centrale lodge
al goed te aanschouwen, wat ook de aandacht van roofdieren kan trekken. Ook is de Kwando concessie een 
uitstekende locatie om de wilde honden te kunnen traceren.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  6
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Lagoon Camp bestaat uit 8 klassiek ingerichte tented chalets voor maximaal 16 gasten. Elke luxe tented chalet is
ruim opgezet en biedt uitzicht op het water en door de grote gazen ramen waait er een constante aangename 
bries. De ruime tented chalets zijn stijlvol gemeubileerd en voorzien van Perzische tapijten en lederen stoelen. 
Aan de achterzijde bevindt zich een grote ‘open fronted’ badkamer met twee wastafels en een Victoriaans ligbad.
De en-suite toilet/badkamer heeft zowel een binnen,- als een buitendouche.

Het centrale deel van het kamp bestaat uit een houten dek boven de lagune dat leidt naar een deels open 
knusse lounge en bar, een klein zwembad en een bibliotheek met literatuur over de flora en fauna. Vanuit uw 
luie stoel heeft u hier een goed zicht op allerlei wild dat hier zo nu en dan passeert Nijlpaarden en olifanten 
worden regelmatig in het kamp gespot.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry service, dag en 
avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, bootsafari’s, vissafari’s, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden.

Chobe Forest Reserve, Ngoma Gate – Muchenje Safari Lodge  

Muchenje Safari Lodge is een kleinschalige accommodatie gesitueerd op een heuvel in het Chobe Forest Reserve op
ongeveer 1 uur rijden van Kasane. De lodge is gelegen nabij de Ngoma entree in het noordwesten, een veel minder 
bezochte regio dan via de Sedudu entree in het noordoosten, nabij Kasane waar de meeste toeristen binnenkomen.

Naast game drives, kunt u hier ook bootsafari’s of wanneer mogelijk een mokore tochtje ondernemen. Omdat 
Muchenje nét buiten het Chobe National Park is gelegen heeft u tevens de mogelijkheid tot het ondernemen van 
avond game drives en bushwalks. Optioneel kunt een bezoek brengen aan een lokaal dorpje.

Muchenje Safari Lodge heeft warme en persoonlijke sfeer mede doordat het kamp als één van de weinige kampen 
nog steeds door de eigenaren Matt en Lorna zelf wordt gerund. Zij lieten in 1996 het kamp bouwen als de eerste 
safari lodge in deze westelijke regio. Het meest fraaie aspect aan deze lodge is het mooie uitzicht en de rustige 
ligging. Zij hebben de lodge is zo ontworpen dat het optimaal kan profiteren van het weidse panoramische uitzicht over
de lager gelegen vlakte welke seizoengeboden overstroomt en waar allerlei wild te spotten is.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  7
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Er zijn meerdere game viewing veranda’s voorzien van een zitje vanwaar u overdag rustig en ongestoord het 
voorbijkomend wild kunt spotten. De game viewing veranda’s zijn ’s avonds een geweldige plek voor een 
romantisch privé diner voor twee. De centrale boma is ‘open fronted’ en biedt een overdekte dineerruimte en een 
langgerekt terras met een panoramisch uitzicht. De maaltijden worden meestal per tafel worden geserveerd. De al 
fresco diners worden wel gezamenlijk aan één lange tafel genuttigd. In de centrale boma bevind zich een bar en een 
comfortabele lounge met een kleine wildlife bibliotheek, enkele bordspelen en wifi ontvangst. Ook is er een kleine 
souvenirshop. De grote veranda leidt naar een aangrenzende veranda met enkele zonnebedden, parasols, een 
gazebo en een plunge pool. 

Muchenje bestaat uit 11 chalets waaronder 1 duplex familie chalet. Op ruime afstand van de lodge bevindt zich de 
Muchenje camping plaats met eigen faciliteiten. Elk luxe chalet heeft een veranda met een zitje en een zeer fraai 
panoramisch uitzicht. Het slaapvertrek is voorzien van twin bedden welke als tweepersoonsbed kunnen worden 
opgesteld, een gedrapeerde klamboe, een ventilator en airconditioning, een veiligheidskluisje, een minibar, thee en 
koffie faciliteiten, een zithoek en een en-suite toilet/badkamer voorzien van een föhn, twee badjassen en enkele 
toiletartikelen.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, mokore (seizoensgebonden), bushwalks, bezoek 
lokaal dorpje, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  8


