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Kerr & Downey - Luxury Fly-in Safari Fully Inclusive  

Hoogtepunten Botswana – totale reisduur 14 dagen:  
Okvango zuid: Kanana (Kerr & Downey)  
Okavango noord: Okuti Camp (Kerr & Downey) (of verblijf in Shinde Camp)  
Chobe / Savuti: Savuti Safari Lodge (of verblijf in Linyanti Expeditions)
Chobe / Ngoma gate: Muchenje Lodge (of verblijf in Chobe Under Canvas)  

Inclusief 4 x semi panoramische vlucht  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 05 – aankomst  Maun Airport – semi-panoramische vlucht naar zuiden van de Okavango – 
     Kanana – 3 nachten FI 
 Dag 05 – 08 – semi-panoramische vlucht naar noord Okavango – Okuti Camp – 3 nachten FI 
 Dag 08 – 11 – semi-panoramische vlucht naar Savuti of Linyanti – Savuti Safari Lodge – 3 nachten FI
 Dag 11 – 13 – semi-panoramische vlucht naar Kasane – transfer naar Chobe – Muchenje Lodge – 2 nachten FI
 Dag 13 – transfer naar Livingstone of Victoria Falls 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  o.b.v. 2 personen
Kerr & Downey – Luxury Fly-in Safari -  reisduur 14 dagen Savuti Safari Lodge Linyanti Expeditions
mei 2023 USD 9.806 p.p. USD 9.253 p.p.

juni 2023 USD 9.806 p.p. USD 10.078 p.p.

juli t/m oktober 2023 USD 12.316 p.p. USD 12.035 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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november 2023 USD 9.806 p.p. gesloten

Shinde Camp (i.p.v. Okuti Camp) Meerprijs per 3 nachten – fully inclusive
mei t/m juni 2023    USD 339 p.p.
juli t/m oktober 2023    USD 642 p.p.

Chobe Under Canvas (i.p.v. Chobe Muchenje Lodge) Meerprijs per 3 nachten – fully inclusive
mei t/m juni & november 2023    USD 210 p.p.
juli t/m oktober 2023    USD 310 p.p.

Note: reissom is inclusief long-stay korting Kerr & Downey. Verlenging per locatie of vervangende accommodatie 
mogelijk. Bagage restrictie kleine vliegtuigjes Safari Air en Delta Air is 20 kg. p.p. inclusief de handbagage en camera
benodigdheden uitsluitend soft bags zonder frame of wieltjes. 

De reis is inclusief: 
- 4x semi panoramische vlucht inclusief local departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite faciliteiten
- Maaltijden & drankjes (exclusief geïmporteerde dranken) 
- Laundry service  
- Okavango-noord/Okuti: ochtend en middag game drives in open 4WD met maximaal 4 personen  , full day 
     game drive met pickcnick op aanvraag, sundowners, bootsafari’s en sunset cruises
- Okavango-zuid/Kanana: beperkt dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 personen  ,
     sundowners, bootsafari’s, sunset cruises, mokore tochtje, bushwalk over een eiland, vissafari’s (catch & release)
- Okavango-noord/Shinde: beperkt dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 personen  ,
     sundowners, bootsafari’s, sunset cruises, mokore tochtje, bushwalk over een eiland, vissafari’s (catch & release)
- Savuti safari Lodge: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners
- Linyanti Expeditions: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners 
- Chobe/Muchenje: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks, bootsafari’s, mokore  
     (seizoensgebonden), bezoek lokaal dorpje
- Chobe/Under Canvas: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners   
- Professionele 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) 

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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Accommodatie informatie

Kanana (Kerr & Downey) – Okavango zuid privé concessie 

Kanana (Kerr & Downey) bevindt zich in een privé concessie in het zuidwesten van de Okavango Delta, 
omgeven door kleine eilanden begroeid met grassen, palmen, vijgen en ebony bomen. Het landschap wordt erg 
beïnvloed door de waterstand welke rond mei-juni zijn piek bereikt en er vele lagunes en kanalen worden 
gevormd. Het kamp is gebouwd op palen en beschikt over verhoogde loopbruggen, zodat het water van de 
overstromende Xudum Rivier eronder door kan. Door de ligging in de Okavango kunt u hier het hele jaar door 
mooie bootsafari’s en mokore excursies ondernemen. De nadruk in dit kampement ligt op wateractiviteiten, want 
wanneer de waterstand hoog is zijn de game drives wat meer beperkt. Hoewel later in het seizoen er steeds 
meer land opdroogt en toegankelijk wordt voor game drives. 
De game drives worden ondernomen in een open 4WD en met maximaal 4 personen waardoor u een 
gegarandeerde raamstoel heeft en alle bewegingsvrijheid voor fotografie. Voor de liefhebbers zijn er ook 
beanbags aanwezig ter ondersteuning van uw camera. Er zijn  zowel overdag als in de avond (na het diner) 
game drives mogelijk, u gaat dan op pad met een grote spotlight. De activiteiten kunnen worden afgewisseld met
korte bushwalks over de eilanden. 
Kanana bestaat uit 7 ruime tented chalets ingericht met twee single bedden (converteerbaar naar een 
tweepersoonsbed) met een gedrapeerde klamboe, een zithoek, opbergruimte voor uw bagage, een staande 
ventilator, een opbergkluisje, en een en-suite toilet/douche voorzien van een dubbele wastafel, enkele 
toiletartikelen, badjassen, een föhn en yoga mat. De mooie teakhouten gaat moeiteloos over naar een privé 
veranda met een zitje met uitzicht over de vlakte welke seizoensgebonden overstroomt. Tevens is er een 
verhoogd sleepout deck waar gasten optioneel een nacht kunnen doorbrengen in de openlucht en ontwaken bij 
een prachtige zonsopgang. 
De centrale booma is ruim opgezet en is één groot uitkijkdek met diverse uitkijkplatformen ingericht met enkele 
zithoeken, een knusse schommelbank, een fresco dineertafel en een plungepool met zonnebedden, parasols en 
een kleine gazebo. Aan de voorzijde van de booma is een kampvuurplaats in het zand. De open fronted booma 
beschikt binnen over een dineerruimte, een comfortabele lounge met wifi ontvangst, een bar en een kleine 
wildlife bibliotheek.  

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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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, beperkt dag en avond game, sundowners, bootsafari’s, sunset cruises, mokore tochtje, bushwalk over een 
eiland, vissafari’s (catch & release), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Okuti Camp (Kerr & Downey) Moremi – noord Okavango 

Okuti Camp (Kerr & Downey) is gelegen in het Moremi Game Reserve in het noordelijk deel van de Okavango. 
Het kampement is gelegen aan de Maunarchira River en biedt zowel water,- als landactiviteiten. Okuti Camp 
bestaat uit 5 zeer ruime "Masasa’s" (oude benaming voor huis van riet) met een bijzondere stijl en architectuur. 
Elke masasa beschikt over een ruime privé veranda en kijkt uit op het permanente water van de Maunachira 
Rivier. Een lange verhoogde houten loopbrug verbindt de accommodaties met het restaurant, de lounge, de bar 
en een plunge pool met zonnebedden en een kleine gazebo. In de lounge kunnen gasten wifi ontvangen. Iedere 
masasa is ingericht met een kingsize tweepersoonsbed of twee single bedden met een gedrapeerde klamboe, 
een zithoek, een plafond ventilator, een opbergkluisje, een yoga matje en een en-suite toilet/douche voorzien van
een dubbele wastafel, enkele toiletartikelen, badjassen, een föhn en er is tevens een buitendouche.  

De game drives worden ondernomen in een open 4WD en met maximaal 4 personen. Hiernaast kunt u genieten 
van mooie bootsafari’s. Tijdens de game drives heeft u een gegarandeerde raamstoel en alle beweegruimte voor
fotografie. Voor fotografieliefhebbers zijn er tevens beanbags aanwezig om uw camera te ondersteunen. Op 
aanvraag kunt u een hele dag op game drive en gaat er een picknick lunch mee voor onderweg. Helaas zijn 
avond game drives en offroad rijden in heel het Moremi Game Reserve niet toegestaan. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, ochtend en middag game drives in open 4WD, full day game drive met picknick op aanvraag, sundowners, 
bootsafari’s, sunset cruises, 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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Shinde Camp (Kerr & Downey) – Okavango noord 

Shinde Camp & Shinde Enclave (Kerr & Downey) zijn gelegen in een privé concessie in het noorden van de  
Okavango Delta. De twee kampementen liggen op korte afstand van elkaar en zijn qua uitstraling identiek, met 
als enig verschil dat Shinde Enclave over slechts 3 safari tenten beschikt voor een meer intieme safari beleving 
in privé sfeer. Shinde Enclave is met name ideaal voor een kleine groep of familie van max. 6 personen op zoek 
naar een meer persoonlijke bushbeleving. Men krijgt er tevens een eigen vaste gids, housekeeper en butler 
toegewezen. 
Shinde Camp beschikt over 7 verhoogde tented chalets op palen, elk voorzien van een veranda met een zitje en 
uitzicht op de Shinde Lagune. De aanblik van hoge grassen en palmbomen zijn typisch voor de Okavango 
evenals de vele lagunes en kanalen. De waterstand zal rond mei-juni zijn piek bereiken waardoor er mooie 
bootsafari’s en mokore tochtjes mogelijk zijn. De nadruk ligt op wateractiviteiten, want wanneer de waterstand 
hoog is kunnen de game drives wat meer beperkt. Hoewel later in het seizoen er steeds meer land opdroogt en 
toegankelijk wordt voor game drives. De game drives worden ondernomen in een open 4WD en met maximaal 4 
personen u alle bewegingsvrijheid heeft voor fotografie. Voor de liefhebbers zijn er ook beanbags aanwezig ter 
ondersteuning van uw camera. Er zijn  zowel overdag als in de avond (na het diner) game drives mogelijk, u 
gaat dan op pad met een grote spotlight. De activiteiten kunnen worden afgewisseld met korte bushwalks over 
de eilanden. 
De tented chalets zijn elk ingericht met twee single bedden (converteerbaar naar een tweepersoonsbed) en een 
gedrapeerde klamboe, een zithoek, opbergruimte voor uw bagage, een staande ventilator en een plafond 
ventilator, een opbergkluisje, en een en-suite toilet/douche voorzien van een dubbele wastafel, enkele 
toiletartikelen, badjassen, een föhn, een yoga matje en er is tevens een buiten douche. 
Het grote uitkijkplatform met een deels overdekt terras biedt meerdere zithoeken waar u zich even kunt 
terugtrekken in de schaduw. Op de grond aan de voorzijde van het platform is een kampvuurplaats in het zand 
waar u even samenkomt met de andere gasten voordat u al-fresco gaat dineren. De open fronted booma 
beschikt binnen ook over een dineerruimte en een comfortabele lounge met wifi ontvangst, een bar en een kleine
wildlife bibliotheek. Overige faciliteiten zijn een plungepool met zonnebedden en parasols en een kleine gazebo.  

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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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, beperkt dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, sunset cruises, mokore tochtje,
bushwalk over een eiland, vissafari’s (catch & release), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
Exclusief optionele helikoptervlucht.

Savute Safari Lodge – Savuti  

De Savuti Safari Lodge is gesitueerd nabij de Savute Marsh welke seizoensgebonden kan veranderen in een 
moerassig gebied. Hoewel het Savute kanaal vaak droog staat, kijkt de Savuti Safari Lodge uit op twee 
waterpoelen welke kunstmatig worden bijgevuld en van aantrekkingskracht zijn op allerlei wild uit de omgeving. 
De op palen verhoogde centrale booma heeft een open ontwerp met een grote overdekte veranda en tevens 
uitkijkdek. De veranda heeft diverse zithoeken waar u kunt relaxen en het wild kunt observeren. Er is een 
sfeervolle lounge met banken en fauteuils, een bar, een openhaard en een kleine wildlife bibliotheek. Er is geen 
wifi ontvangst in de lodge, wel is er een computer met internet waar u eventueel gebruik van kunt maken. De 
maaltijden in de Savute Safari Lodge zijn een smakelijke beleving waarbij vanaf het verhoogde dek op dichte 
afstand de kuddes olifanten en overig wild bij de waterpoel kunt aanschouwen. De houten veranda leid naar een 
aangrenzend dek met een  kampvuurplaats en een uitkijkdek met loungebedden, parasols en een kleine plunge 
pool. Tijdens u verblijf kunt u vrij deelnemen aan ochtend en namiddag gamedrives langs het Savuti Kanaal en 
rond de Savuti Marsh. 

De lodge bestaat uit 12 chalets op palen waaronder één familie suite. Deze chalets hebben een gesloten ontwerp 
en zijn voorzien van een rieten dak, stenen muren met ramen en grote glazen schuifdeuren. De glazen 
schuifdeuren kunnen wel geheel openend worden en leiden naar een grote veranda met en zitje én twee 
loungebedden om te relaxen tussen de safari’s door, terwijl u kunt uitzien op een drukbezochte waterpoel. Elk 
slaapvertrek is ruim en beschikt over twin bedden (converteerbaar als tweepersoonsbed) met een gedrapeerde 
klamboe, voldoende opbergruimte, een kaptafel, een ventilator, veiligheidskluisje, thee & koffie faciliteiten en een 
en-suite toilet/douche voorzien van een föhn, badjassen en enkele toiletartikelen.  

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, 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
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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.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, mokore trip (afhankelijk van de waterstand), 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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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.  8
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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.

Chobe Under Canvas (AndBeyond) – in het national park

Hoewel Kasane en het Chobe riverfront een ruime keuze accommodaties bieden, zijn dit vrijwel allemaal 
grootschalige lodges welke in het hoogseizoen allen volgeboekt kunnen zijn. Wie zoekt naar een meer intieme en 
persoonlijke beleving in een kleinschalige accommodatie zou kunnen kiezen voor het luxe Chobe Under Canvas 
(AndBeyond). 

Dit luxe mobile camp biedt gasten een bush beleving in stijl en beschikt over slechts 5 ruime safari tenten. Het 
mobile camp bevindt zich op een privé campsite midden in de bush in het riverfront gebied binnen het Chobe 
National Park. 

De tenten zijn stahoogte en voorzien van ramen en een deur van gaas welke aan de voorzijde  geheel geopend kan
worden zodat u optimaal kunt genieten van de omgeving. Het slaapvertrek is ingericht met een kingsize bed met 
kwaliteitslinnen, bedtafeltjes, een opbergkist en een en-suite toilet/bush douche. Elke ochtend wordt u gewekt met 
thee& koffie dat geserveerd wordt bij uw zitje voor de tent.

Een grote gezamenlijke tent doet dienst als dineerruimte, vaak wordt het diner genuttigd aan de gezamenlijke 
eettafel. De maaltijden zijn uitstekend te noemen en tijdens uw verblijf kunt u een hoogwaardige en efficiënte service
verwachten en een ongedwongen sfeer. De safari’s bestaan uit ochtend en middag game drives in open 4WD. In de 
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  9
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schaduw van de dineertent kunt u in de namiddag genieten van een high tea, of van een smakelijke cocktail bij 
zonsondergang.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, ochtend en 
middag game drives in open 4WD, 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.  10


