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Botswana Highseason Fly-in  - 13 dagen 

Hoogtepunten Botswana:  
Maun: Thalamake River Lodge
Moremi: Khwai mobile camping – privé kampeersafari zonder andere gasten
Savuti: Camp Savuti 
Linyanti: Camp Linyanti 
Chobe: Kubu Lodge  

Inclusief 4x semi panoramische vlucht  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 03 – aankomst  Maun Airport – transfer naar Thalamakane River Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 06 – transfer naar Maun Airport – semi-panoramische vlucht naar Khwai – privé kamperen – 3 nachten FI 
 Dag 06 – 08 – semi-panoramische vlucht naar Savuti – Camp Savuti – 2 nachten FI 
 Dag 08 – 10 – semi-panoramische vlucht naar Linyanti – Camp Linyanti – 2 nachten FI
 Dag 10 – 12 –semi-panoramische vlucht naar Kasane – transfer naar Kubu Lodge – 2 nachten HB + FB
 Dag 12 - transfer naar Victoria Falls of Livingstone Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – aankomst Nederland/België

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  1



  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 

PRIJSINDICATIE 2023 
Botswana Highseason Fly-in – 13 dagen
Juli t/m oktober 2023 USD 7.308 p.p.
Note: verlenging per locatie of vervangende accommodatie is mogelijk. Neem voor overige reisperiode contact met 
ons op. 

De reis is inclusief: 
- 4x Semi panoramische vlucht inclusief departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in midrange lodges en tented camps met en-suite faciliteiten
- Maaltijden & snacks (uitgezonderd lunch op dag 1 in Kubu Lodge & maaltijden Thalamakane River Lodge)
- Ontbijt in Thalamake River Lodge
- Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en drankjes in Kubu Lodge & Thalamakane River Lodge)
- Thee & koffie in Kubu Lodge 
- Laundry service (uitgezonderd in Kubu Lodge)
- Moremi/Khwai: privé kampeer safari zonder andere gasten: ochtend en middag game drives in open 4WD, 
     sundowners 
- Savuti Camp: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners  
- Linyanti Camp: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners
- Chobe/Kubu: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, Chobe River cruises
- Professionele Engels sprekende gids 
- Alle eco-toerisme gelden & park entreegelden (uitgezonderd in Chobe/Kubu Lodge)

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:
Lunch, diner en drankjes Thalamake River Lodge
Lunch op dag 1 in Kubu Lodge
Drankjes in Kubu Lodge
Park entreegelden Chobe ± USD 10 p.p. per game drive 
Chobe River Fee ± USD 10 p.p. per cruise
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Luxury Mobile Camping is inclusief: 

- Privé safari zonder andere gasten 
- Start in Kasane of in Maun
- Semi-panoramische vlucht van Maun naar Okavango
- 9 nachten accommodatie in walk-in meru tent met en-suite long-drop toilet/bush douche (inkorten/verlengen verblijf mogelijk)
- Solide stretcher met dik matras, kussen en linnengoed
- Maaltijden & drankjes (beperkte selectie en hoeveelheid) 
- Laundry service  
- Moremi/Khwai: ochtend en middag game drives in open 4WD 
- Professionele Engels sprekende gidsen 
- Eco-toerisme gelden en alle park entreegelden
- Privé campsites 

Camp Savuti – Savuti        

Camp Savuti is gelegen aan het Savuti Kanaal welke uitmondt in de Savuti en Linyanti Moerassen. Vanaf de 
airstrip is het ongeveer 20-40 minuten rijden. Camp Savuti bestaat uit 5 grote Meru tenten op ruime afstand van 
elkaar. Elke luxe tent heeft ramen van muskietengaas en grote glazen schuifdeuren aan de voorzijde, en is te 
bereiken door een kleine trap. De tenten zijn ingericht met een tweepersoonsbed of twee single bedden, 
airconditioning, een opbergkluisje, thee & koffie faciliteiten en een privé veranda met een zitje dat uitziet over de 
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vlakte en het Savuti Kanaal. De en-suite badkamer is voorzien van een toilet, een douche, enkele toilet artikelen, 
tevens is er een buiten douche aanwezig. 

In de centrale booma bevindt zich het restaurant en een comfortabele lounge met meerdere zithoeken en de bar. 
Omwille de koelte is de booma alleen aan de voorzijde open. Op de veranda kunt u ’s avonds genieten van al 
fresco diners na het aperitief bij het kampvuur. Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan ochtend en middag game
drives in een open 4WD. Omdat Savuti onderdeel is van het Chobe National Park zijn avond game drives en 
wandelsafari’s hier niet toegestaan.
 
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden.
  
Camp Linyanti – Linyanti        

Het Camp Linyanti ligt op ruim een uur rijden van Saille airstrip en is gelegen in de ‘‘floodplains’’ van de 
Linyanti/Chobe Rivier. Afhankelijk van het seizoen vinden er overstromingen plaats en verandert de omgeving in 
moerasachtige vlaktes die een verscheidenheid aan wild trekken. U kunt er in de ochtend of middag een game 
drive ondernemen door het oevergebied en de moerassen meer landinwaarts. 
Camp Linyanti beschikt over 5 rondavels welke deels bestaan uit canvas doek, houten wanden en een rieten dak. 
Ze staan op een verhoogd houten platform dat te bereiken is door een kleine trap. Elk rondavel beschikt over een 
tweepersoonsbed of twee single bedden met een klamboe en airconditioning en een en-suite toilet/douche 
voorzien enkele toilet artikelen. Een privé veranda met een zitje biedt uitzicht op de bush. 

De centrale booma heeft een groot verhoogd uitkijkdek met een terras en een grote eettafel voor smakelijke al 
fresco diners. Overdag kunt u genieten van het uitzicht over de vlakte welke seizoensgebonden overstroomt. 
Binnen in de booma bevindt zich een overdekte dineerruimte en een comfortabele lounge met een bar. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden.
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Chobe River Front -  Kubu Lodge 

Kubu Lodge is gelegen in Kazungula, op ongeveer 12 kilometer van de ingang van het Chobe National park. Het is 
een kleine vriendelijke lodge met een persoonlijke sfeer en goede service. 11 Chalets liggen verspreid op een tropisch
parkachtig terrein en zien uit op de Chobe Rivier. De chalets hebben elk een en-suite toilet/badkamer, een 
plafondventilator, een muskietennet en thee & koffie faciliteiten. Vanaf uw eigen veranda is het lekker ontspannen met 
een drankje en een wildlife boek uit de bibliotheek terwijl u geniet van het uitzicht. Op eigen gelegenheid kunt u het 
terrein verkennen door de 2 kilometer lange wandelroute over het eigen bosachtige terrein te ondernemen. Tussen de 
safari’s door kunt u ook relaxen bij het zwembad dat aan de rivier is gelegen. Vanuit uw ligbed kunt u soms wild 
spotten dat komt drinken of baden in de rivier. 

De lodge beschikt verder over een lounge en een kleine bibliotheek met wildlife boeken en enkele Afrikaanse 
bordspellen, een bar, een binnen en buiten dineergelegenheid. Kubu Lodge biedt lonende ochtend en middag game 
drives in het Chobe National Park of een mooie bootsafari over de Chobe Rivier. 

Uw verblijf is inclusief: ontbijt & diner op dag 1, alle maaltijden op dag 2, thee & koffie, Chobe River Cruise, 
ochtend en middag in open 4WD, wandeling op eigen gelegenheid over het terrein, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden. (Exclusief drankjes, lunch op dag 1, park entreegelden en river fees)
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