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Luxe fly-in safari Botswana 

AFRICAN BUSH CAMPS SAFARI   
Green season special van november t/m april 

Hoogtepunten Botswana – totale reisduur 12 dagen:  

Hoogtepunten:
Chobe: Muchenje Lodge 
Linyanti: Linyanti Expeditions (African Bush Camps) 
Moremi/Khwai: Khwai Bushcamp (African Bush Camps)

Inclusief 3x semi panoramische vlucht 

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 05 – aankomst Victoria Falls of Livingstone – transfer naar Chobe – Muchenje Lodge – 3 nachten FI
 Dag 05 – 08 – semi panoramische vlucht naar Linyanti – Linyanti Expeditions – 3 nachten FI 
 Dag 08 – 11 – semi panoramische vlucht naar Moremi – Khwai Bushcamp – 3 nachten FI
 Dag 11 – semi panoramische vlucht naar Maun Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 12 – aankomst Nederland/België

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

PRIJSINDICATIE 2023 o.b.v. 2 personen
African Bush Camps Safari – 14 dagen november 2023  dec.23 t/m mrt’24  april 2024
Green season special 14 dagen: Muchenje 
Lodge, Linyanti Bushcamp of Ebony &  Khwai 
Bushcamp

USD 7.865 p.p. USD 6.240 p.p. USD 7.865 p.p.

Note: green season special is inclusief long-stay korting African Bushcamps en 2 extra gratis overnachtingen fully
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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inclusive in het laagseizoen (bij min. 3 nachten verblijf).
African Bush Camps Safari – 12 dagen mei 2023 juni 2023 jul t/m okt 2023
Muchenje Lodge, Linyanti Expeditions &  Khwai
Bushcamp USD 6.491 p.p. USD 8.063 p.p. USD 8.665 p.p. 

Note: inclusief long stay korting African Bushcamps. Linyanti Expeditions van november t/m april gesloten.

SUPPLEMENT UPGRADE OPTIES  
meerprijs p.p. mei 2023 juni 2023 jul t/m okt 2023

Linyanti Bushcamp 3 nachten FI USD 687 p.p. USD 1.011 p.p. USD 1.011 p.p
Linyanti Ebony 3 nachten FI USD 687 p.p. USD 1.011 p.p. USD 1.011 p.p
Khwai Leawood 3 nachten FI USD 687 p.p. USD 1.011 p.p. USD 1.011 p.p
Note: reissom inclusief long-stay korting African Bushcamps. Vervangende accommodatie of verlenging per locatie 
mogelijk 

De reis is inclusief: 
- 3x Semi panoramische vlucht inclusief departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in luxe lodge en tented camps met en-suite badkamer faciliteiten
- Maaltijden & snacks (uitgezonderd lunch op dag van aankomst in Kubu Lodge)
- Drankjes (uitgezonderd drankjes in Kubu Lodge en geïmporteerde dranken)
- Thee & koffie in Kubu Lodge 
- Laundry service 
- Chobe/Muchenje: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, mokore 
     (waterniveau afhankelijk), bushwalks, bezoek lokaal dorpje
- Linyanti Expeditions/Bushcamp/Ebony: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, gratis 20 min. 
    panoramische helikoptervlucht 
- Moremi/Khwai Bushcamp/Leawood: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, mokore trip 
    (waterniveau afhankelijk)
- Professionele Engels sprekende gids & tracker
- Alle eco-toerisme gelden & 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) 

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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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.

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. 

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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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.

Linyanti Expeditions Camp (African Bushcamps)

Het Linyanti Expeditions Camp (African Bushcamps) oogt vrij eenvoudig qua stijl en richt zich op een traditionele 
“back to basic” bush ervaring in een luxe jasje. Linyanti Expeditions Camp is kleinschalig met slechts 6 comfortabele 
walk-in safari tenten met elk met een speciale ruimte omkleed met semi-transparant gaas waar uw bed naar toegerold
kan worden als uw eigen ‘starbed’. Elke tent beschikt over een tweepersoonsbed op rolletjes (of twin bedden) een 
zithoek, een deels al fresco en-suite toilet/bush douche en een privé veranda met een comfortabel zitje. Er is geen 
elektriciteit of stromend water in het kamp. Elke morgen of wanneer u wenst worden in uw tent de metalen 
waterschalen gevuld zodat u zich hiermee kunt opfrissen.

Voor een optimaal bush gevoel en het uitzicht zijn de twee centrale tenten rondom geheel open. In één tent is een 
lounge ruimte gecreëerd waar u zich overdag even kunt terugtrekken in de schaduw en u zich kunt laten serveren van
een koel drankje. In de tweede tent staat de dineertafel opgesteld. Er bevindt zich een geïmproviseerde keuken waar 
men op open vuur smakelijke maaltijden bereidt.

Omdat Linyanti Expeditions zich in het noorden van de Linyanti bevindt zullen de safari’s ook in deze regio worden 
ondernomen. De wandelsafari’s kunnen worden afgewisseld met ochtend, middag of avond game drives in open 4WD 
langs door het oevergebied van de Linyanti Rivier. Ook een mokore tocht door het overstromingsgebied is 
seizoensgebonden mogelijk.
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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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, mokore trip (afhankelijk van de waterstand), 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. 

Upgrade Linyanti – Linyanti Bushcamp (African Bush Camps)      

Linyanti Bush Camp (African Bush Camps) is gelegen in het noordelijk deel van de Linyanti. Het kamp is een 
combinatie van eenvoud met een Afrikaanse elegantie. Er zijn slechts 6 luxe Meru tenten voorzien van met gaas 
beklede ramen en deuren, welke staan op een iets op palen verhoogd houten platform. Elke ruime tent is 
smaakvol ingericht en met een vleugje koloniale stijl. Het slaapvetrek beschikt over een kingsize bed of twin 
bedden, een zithoek met sofa en voetenbankje, een schrijftafel, een ventilator, een veiligheidskluisje, koffie & 
thee faciliteiten en een en-suite toilet/douche voorzien van twee badjassen en enkele toiletartikelen. De 
honeymoon suite beschikt tevens over een vrijstaand victoriaans bad in de open lucht. Voor de tent is een 
houten privé veranda met een vrij uitzicht op de omgeving en voorzien twee comfortabele stoelen en een tafeltje.

De centrale tent is deels open-fronted en gebouwd op een verhoogd houten dek. Hier vindt u een dineerruimte 
met een lange dineertafel, een bar en een zithoek met leren fauteuils en een rieten bank en een kleine collectie 
wildlife boeken. Een groot terras leidt naar een lager gelegen kleine kampvuurplaats in het zand. Men heeft 
vanaf hier een uitstekend overzicht op de omgeving waar kuddes olifanten en buffels zo nu en dan voorbij 
kunnen komen.

De aangeboden activiteiten bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD en boeiende wandelsafari’s. De 
met water gevulde lagunes maken het mogelijk om afhankelijk van het seizoen, een mokoro trip te ondernemen 
door een uniek rivierlandschap. Bij een verblijf van drie nachten tussen april en november krijgt u een 
panoramische helikoptervlucht van 30 minuten cadeau.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, mokore trip (afhankelijk van de waterstand), 

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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bij 3 nachten verblijf In Linyanti Bushcamp of Linyanti Ebony gratis panoramische helikoptervlucht van 30 minuten 
cadeau, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Upgrade Linyanti – Linyanti Ebony Camp (African Bush Camps)    

Linyanti Ebony Camp (African Bush Camps) is het luxere en meer kleinschalige zusterkamp van Linyanti Bush 
Camp gesitueerd op een fraaie locatie op de oever van de noordelijke Linyanti, waar u naast game drives ook 
fantastische wandelsafari's kunt ondernemen. Het luxe kampement beschikt over slechts 4 grote safari tenten, 
waaronder één familietent.

Elke ruime tent is stijlvol gemeubileerd en voorzien van opbergruimte, een schrijftafel, een ventilator, koffie & 
thee faciliteiten en een en-suite toilet en buitendouche. De privé veranda met verstelbare relaxstoelen biedt een 
panoramisch uitzicht over de drassige vlakte.

De centrale tent beschikt over een ruim terras met een lekker zithoek met kussens vanwaar men kan turen over 
de grasvlakte. Voor het terras bevindt zich de kampvuurplaats met rondom enkele stoelen waar men bijeenkomt 
voor een aperitief. Tijdens de hete uurtjes is de iets verder gelegen plunge pool met enkele loungebedden een 
welkome afwisseling. Binnen in de centrale tent bevindt zich een grote dineertafel waar men gezamenlijk dineert,
een zithoek met een luie bank en fauteuils en een kleine collectie wildlife boeken.

De aangeboden activiteiten bestaan uit ochtend, middag en avond game drives in open 4WD en boeiende 
wandelsafari’s. Soms zijn de wandelsafari’s tegen het einde van het droge seizoen niet mogelijk vanwege de 
aanwezigheid van enorme kuddes olifanten. De met water gevulde lagunes maken het mogelijk om afhankelijk 
van het seizoen, een mokoro trip te ondernemen door een uniek rivierlandschap. Bij een verblijf van drie nachten
tussen april en november krijgt u een panoramische helikoptervlucht van 30 minuten cadeau.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, mokore trip (afhankelijk van de waterstand), 
bij 3 nachten verblijf In Linyanti Bushcamp of Linyanti Ebony gratis panoramische helikoptervlucht van 30 minuten 
cadeau, 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.  6



  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

                                                    Maatwerkreizen Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi 
                                              www.zimbasafaris.com | Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 | info@zimbasafaris.com 

Moremi / Khwai Community Concession – Khwai Bushcamp (African Bush Camps)      

Khwai Bushcamp (African Bush Camps) is gelegen in het oostelijk deel van de Kwhai Community Concessie, 
op relatief korte afstand van de centraal gelegen ingang naar het Moremi Game Reserve en het Khwai Village.

De game drives worden ondernomen in de Khwai Community concessie, waar offroad rijden, avond gamedrives 
en het gebruik van grote schijnwerpers ’s avonds zijn toegestaan. Binnen het Moremi Game Reserve is het niet 
toegestaan om van de paden te wijken en zijn avond game drives verboden. Het is noemenswaardig om te 
vermelden dat deze regio wordt gedeeld met aan aantal kampementen en ook toegankelijk is voor selfdrivers. De
regio is vooral tussen juli en oktober een stuk drukker qua safari voertuigen dan een privé concessie gebied.

In tegenstelling tot de meeste kampementen in de Okavango welke uit tenten bestaan, beschikt het Khwai 
Bushcamp over 6 luxe stenen rondavels, beschaduwd door Leawood bomen en gelegen op de oever van de 
Khwai Rivier. Elke rondavel is voorzien van twin bedden of een tweepersoonsbed, een schrijftafel, opbergruimte, 
een staande ventilator, een openhaard, een zithoek, koffie & thee faciliteiten en een en-suite toilet/douche 
voorzien van enkele toiletartikelen. De twee familie rondavels beschikken elk over twee slaapvertrekken met en-
suite toilet/douche, een privé dineerruimte en een lounge. Elke rondavel heeft een eigen terras met een zitje dat 
uitziet op de omgeving.

De safari activiteiten in Khwai Bushcamp omvatten dag en avond game drives in een open 4WD, wandelsafari's 
en mokoro trips. Kinderen krijgen speciale aandacht en is er een kinderprogramma welke onder andere een 
aangepaste bushwalk omvat. Tussen de safari’s door kan men relaxen met een koel drankje in de overdekte 
lounge of in de schaduw van de bomen op het terras. Hier bevindt zich ook een kampvuurplaats en een al fresco
dineertafel.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, mokore trips (afhankelijk van de waterstand),
vissafari’s, bezoek aan het dorpje Kwhai, 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.  7
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Upgrade Moremi / Khwai – Khwai Leawood (African Bushcamps)      

Het Khwai Leawood (African Bush Camps) is net als het zusterkamp Khwai Bushcamp gelegen in het oostelijk 
deel van de Kwhai Community Concessie, op relatief korte afstand van de centraal gelegen ingang naar het 
Moremi Game Reserve en het Khwai Village.

De game drives worden ondernomen in de Khwai Community concessie, waar offroad rijden, avond gamedrives 
en het gebruik van grote schijnwerpers ’s avonds zijn toegestaan. Binnen het Moremi Game Reserve is het niet 
toegestaan om van de paden te wijken en zijn avond game drives verboden. Het is noemenswaardig om te 
vermelden dat deze regio wordt gedeeld met aan aantal kampementen en ook toegankelijk is voor selfdrivers. De
regio is vooral tussen juli en oktober een stuk drukker qua safari voertuigen dan een privé concessie gebied.

Het Khwai Leawood bestaat uit slechts 7 elegant ingerichte safari tenten, welke staan op een houten dek met 
een grote privé veranda die uitziet over een lagune. De tenten zijn te bereiken via houten loopbruggen. Het 
slaapvertrek heeft een prachtige houten vloer, een sjieke uitstraling en een klassiek moderne inrichting met een 
Afrikaanse twist. De kamerfaciliteiten omvatten twee single bedden of een tweepersoonsbed, een gedrapeerde 
klamboe, ventilator, opbergruimte voor uw bagage, een veiligheidskluisje, een bureau met stoel en een en-suite 
toilet/wasruimte voorzien van een binnen,- en buitendouche, badjassen en toiletartikelen. De honeymoon suite 
beschikt tevens over een vrijstaand ligbad in de openlucht. De ruime veranda voor de tent wordt overschaduwd 
door een grote luifel. Vanuit een loungebank op de veranda kunt u heerlijk relaxen en turen over de vlakte. Ook 
is er een zitje met twee stoelen en een tafel. Elektriciteit is beperkt en wordt verzorgd door middel van zonne-
energie.

Tussen de safari's door kunt u vanuit uw eigen tent van de omgeving genieten of u kunt zich terugtrekken in de 
elegante lounge van de centrale tent. De grote veranda en tevens uitkijkdek wordt deels overschaduwd door een
grote luifel en heeft een comfortabele overdekte zithoek. Ook de verzonken kampvuurplaats is omring door een 
comfortabele zithoek met loungekussens. Aangrenzend is nog een grote verhoogde veranda en tevens uitkijkdek 
voorzien van aangename loungebedden, parasols en een infinity plunge pool.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  8
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De safari activiteiten in Khwai Leawood omvatten dag en avond game drives in een open 4WD, wandelsafari’s 
en mokoro trips. Kinderen krijgen speciale aandacht en is er een kinderprogramma welke onder andere een 
aangepaste bushwalk omvat.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, mokore trips (afhankelijk van de waterstand),
vissafari’s, bezoek aan het dorpje Kwhai, 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.  9


