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Familiereis Zambia – totale reisduur 13 dagen    

Hoogtepunten Zambia:  
Lower Zambezi: Baines River Camp met privé gids & eigen safari voertuig        
South Luangwa/Nsefu: Mchenja Camp (Time & Tides) met privé gids & eigen safari voertuig     
South Luangwa/Mfuwe: Jackal Berry Treehouse, Crocodile’s Nest of Robin’s House (elk met privé gids & eigen safari
voertuig     

Inbegrepen transport: privé wegtransfers & 3x binnenlandse vlucht  

 Dag 01 – vertrek Nederland  
 Dag 02 – 05 – aankomst Lusaka Airport – semi-panoramische vlucht naar Lower Zambezi – Baines 
      River Camp – 3 nachten FI * 
 Dag 05 – 09 – vlucht naar Mfuwe – transfer/game drive naar Mchenja Camp – 4 nachten FI* 
 Dag 09 – 12 – Game drive/transfer naar Jackal Berry Treehouse – 4 nachten FB
 Dag 12 – transfer ± 50 min. naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – aankomst Nederland  

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

PRIJSINDICATIE 2023  –  familie of groepsafari Zambia / totale reisduur 13 dagen
o.b.v. 2 volwassenen en 3 kinderen (8, 11 en 13 jaar)
met Jackal Berry Treehouse

April, juni & nov 2023
USD 26.969

Juli t/m oktober 2023
USD 37.152

met Crocodile's Nest USD 28.799 USD 37.980
met Robin's House USD 28.840 USD 39.133
Andere reisdata of kinderen jonger of ouder, vraag ons gerust voor een vrijblijvende offerte op maat
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o.b.v. 4 volwassenen (v.a. 18 jaar)
met Jackal Berry Treehouse

april/juni & nov 2023
USD 26.142

juli t/m oktober 2023
USD 36.265

met Crocodile's Nest USD 32.340 USD 37.555
met Robin's House USD 40.220 USD 30.540
o.b.v. 5 volwassenen (v.a. 18 jaar)
met Jackal Berry Treehouse

april/juni & nov 2023
USD 31.516

juli t/m oktober 2023
USD 43.258

met Crocodile's Nest USD 33.309 USD 45.680
met Robin's House USD 37.675 USD 49.025

Inbegrepen aanbiedingen:
* kinderkorting (diverse kinderkortingen tot 12 jr en zelfs tot 18 jaar of gratis verblijf – informeer gerust)
*1 gratis nacht fully inclusive bij Baines River Camp o.b.v. stay 3 pay 2.
* 1 gratis nacht fully inclusive bij Mchenja Camp o.b.v. stay 4 pay 3. Alleen in mei,juni & november
* privé safari voertuig en privé gids
* verzorgde privé picknick of bushlunches en privé sundowners

De reis is inclusief: 
- Airport & intercamp transfers  
- 3 x binnenlandse vlucht (exclusief local airport departure taxes ± U$ 30 p.p.)

- Maaltijden & snacks  
- Drankjes in Baines River Camp, Mchenja en Robins House (uitgezonderd geïmporteerde dranken)

- Laundry service
- Lower Zambezi / Baines River Camp: 

  inclusief eigen open safari voertuig met privé gids; dag en avond privé game drives in de concessie of full day  
  game drive in het national park, bootsafari’s, sundowner cruises, korte kanosafari’s (vanaf 12 jaar). Wandelsafari’s  
  worden ook aangeboden en zijn toegestaan vanaf 14 jaar. Speciaal Kids program zowel in het kamp als tijdens de 
  activiteiten worden zij door de gids bezig gehouden met o.a. culturele verhalen, knutselen, het tracken van sporen, 
  bestuderen van uitwerpselen, dierengeluiden herkennen, aangepaste wandelsafari’s voor kinderen etc. Optioneel:  
  vissafari, cultureel uitstapje naar een dorpje.   

- South Luangwa – Nsefu / Mchenja: 
    inclusief eigen open safari voertuig met privé gids; dag en avond privé game drives, sundowners, full day game
    drive met bush lunch op aanvraag. Wandelsafari’s zijn inbegrepen en zijn toegestaan vanaf 12 jaar.  
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- South Luangwa - Mfuwe / Robin’s House: 
    inclusief eigen open safari voertuig met privé gids; dag en avond privé game drives, sundowners, full day game
    drive met bush lunch op aanvraag, cultureel bezoek Kawaza village, Tribal Textiles en craftsmarket.  
    Wandelsafari’s zijn inbegrepen, maar zijn toegestaan vanaf 12 jaar. Speciaal Kids program zowel in het 
    kamp als tijdens de activiteiten worden zij door de gids bezig gehouden met o.a. culturele verhalen, knutselen, het 
    tracken van sporen, bestuderen van uitwerpselen, dierengeluiden herkennen, aangepaste wandelsafari’s etc. 
- South Luangwa – Mfuwe / Croc’s Nest & Treehouse: 
    inclusief eigen open safari voertuig met privé gids; dag en avond privé game drives, sundowners, full day game
    drive met bush lunch op aanvraag, bezoek Kawaza Village, Tribal Textiles, craftsmarket. Wandelsafari’s worden 
    ook aangeboden, maar zijn op aanvraag.     
- Professionele Engels sprekende privé gidsen 
- Eco-toerisme gelden & park entreegelden   

De reis is exclusief: Internationale vluchten, drankjes in Jackalberry Treehouse of Crocodile’s Nest, fooien 
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven. (vanaf 1 november 2022 geldt er voor ingezetenen van de Europese 
Unie géén visaplicht meer)

Specificaties accommodaties: 
Baines River Camp: max 5 personen. familie cottage met 2 slaapvertrekken (twin en double) met elk een en-suite 
toilet/douche, openplan lounge met dinertafel en kitchenette, veranda met comfortabele zithoek, uitzicht op de rivier. Er
kan eventueel een extra bed bijgeplaatst worden.
Mchenja Camp: max. 5 personen. familie suite met 2 slaapvertrekken (twin en double) met elk een en-suite 
toilet/douche, lounge, veranda met comfortabele zithoek, uitzicht op de rivier. Er kan eventueel een extra bed 
bijgeplaatst worden.
Jackal Berry Treehouse: max. 5 personen, privé familie treehouse op verhoogde palen met 2 slaapvertrekken (twin 
en double) met elk een en-suite  toilet/douche, uitkijkdek met lounge en dinertafel voor private dining, butlerservice, 
uitzicht op de bush. Er kan eventueel een extra bed bijgeplaatst worden.
Crocodile’s Nest: max. 6 personen. privé familie tent met 2 slaapvertrekken (twin en double) met elk een en-suite 
toilet/douche, lounge, veranda met  lounge meubilair en dinertafel voor private dining, butlerservice, privé zwembad, 
uitzicht op de bush. Er kan eventueel een extra bed bijgeplaatst worden.
Robin’s House: max. 5 personen. privé familie huis met 2 slaapvertrekken (twin en double) met elk een en-suite 
toilet/douche, woonkamer met dinertafel, terras aan het water met dinertafel voor private dining, butlerservice, privé 
plunge pool, uitzicht op de rivier. Er kan eventueel een extra bed bijgeplaatst worden.
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Baines River Camp – Lower Zambezi 

Het koloniale Baines’ River Camp op korte afstand van het Lower Zambezi National Park is vernoemd naar de 
beroemde kunstenaar en ontdekkingsreiziger Thomas Baines. Het elegante kampement is prachtig gelegen aan de 
rivier, in een rustige omgeving waardoor u vrijwel geen andere toeristen zult tegenkomen tijdens uw verblijf. Zoekt u 
eerste klas service en comfort, dan spreekt Baines’ River Camp u wellicht aan. 

Tijdens een verblijf kunt u deelnemen aan een scala aan activiteiten bestaande uit game drives in open 4WD, 
boeiende wandelsafari´s, kanosafari’s, bootsafari´s en sundowner cruises of een vissafari waarbij Tigerfishing niet 
mag ontbreken. Naast wildlife viewing kunt u zich laten verwennen met een relaxte ‘spa’ behandeling, in uw eigen 
privé chalet of heerlijk in de natuur op uw eigen privé veranda. 

De Lower Zambezi is de perfecte locatie om te kunnen vissen én game drives of wandelsafari’s te ondernemen. 
De Zambezi Rivier is één van de populairste vislocaties in Afrika vanwege de geweldige kansen om de beruchte 
Tiger Fish te kunnen vangen. Het is een opwindende beleving en een waar spektakel om een wilde tegenspartelende
Tiger Fish binnen te halen en absoluut een fotowaardig moment. In de vroege ochtend gaat u met een boot de rivier 
op richting een goede vis spot. Al relaxend kunt u een hengel uitgooien, genieten van een kopje koffie of een 
frisdrankje terwijl uw ogen om u heen turen naar mogelijk wild dat zich laat zien. 
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Het is genieten van de stilte, afgewisseld door het geluid van vogels, het geknor van nijlpaarden en het lawaai van 
bavianen...totdat u de dobber ziet bewegen en uw spanning stijgt. Een vissafari is een opwindende en relaxte 
belevenis. Een echte aanrader voor alle visfanaten onder ons. 

Voor alle benodigde hengelsport attributen wordt gezorgd. Elke vissafari is onder begeleiding van een gids en worden 
per dagdeel of hele dag uitgevoerd – aan u de keuze. In de namiddag wordt een vissafari afgesloten met een mooie 
sundowner op de rivier. U hoeft niet perse met uw tweetjes te gaan vissen, één van u kan eventueel ook een 
andere activiteit ondernemen. Wilt u graag een vissafari ondernemen meldt dat a.u.b. bij reservering. 

De Zambezi Rivier herbergt meer dan 40 vissoorten waaronder ook brasem, tilapia en katvis. U zult ongetwijfeld beet 
hebben! Het vissen wordt gedaan op basis van “catch and release”. De rivier is in dit deel van de Lower Zambezi 
breed en rustig stromend met hier en daar een omgevallen boom of een zandbank, uitstekend vis water.
De vis kansen zijn het beste in het deel van de rivier dat langs het Lower Zambezi National Park stroomt. Buiten het 
national park wordt de rivier verstoord door visvangst en netten waardoor uw kansen minder gunstig zijn. 

Accommodatie
8 Luxe ingerichte stenen safari chalets staan verspreid langs de rivier, met elk een overdekte veranda en een 
comfortabele zithoek met uitzicht over het water. Enkele chalets zijn gelegen op korte afstand van het hoofdgebouw, 
maar wenst u meer privacy en vindt u een wandelingetje naar de centrale lodge niet erg dan kunt u verzoeken voor 
een chalet iets verder weg gelegen. 

De chalets beschikken over houten deuren en ramen met glas en beschikken over een airconditioning en een 
plafondventilator. Voor zover mogelijk zijn de suites muskieten vrij gemaakt, maar voor een eventuele behoefte is er 
een flesje anti-insecten lotion aanwezig. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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De chalets beschikken over houten deuren en ramen met glas en beschikken over een airconditioning en een 
plafondventilator. Voor zover mogelijk zijn de suites muskieten vrij gemaakt, maar voor een eventuele behoefte is er 
een flesje anti-insecten lotion aanwezig. 

De chalets zijn elk ingericht met houten meubilair, thee & koffie faciliteiten, een minibar koelkastje, een 
veiligheidskluisje, een kingsize tweepersoonsbed of twin bedden opgemaakt met kwaliteitslinnen, een kleedruimte 
met een ruime badkamer voorzien van een toilet, dubbele wastafels, een inloop douche, enkele toiletartikelen en een
föhn, 2 Chalets beschikken tevens over een buitendouche. 

Hiernaast is er één familie chalet met twee slaapvertrekken (twin en double) en-suite, een ruime open eetkamer en 
woonkamer, een buiten dinergelegenheid en een klein privé terrein met uitzicht op de rivier. Er kan eventueel een 
extra bed bijgeplaatst worden.

De koloniale sfeer komt eveneens terug in het hoofdgebouw met een open binnenplaats en een vijver met vissen. 
De open binnenplaats loopt over in een verzonken binnen lounge met leren fauteuils en banken, een dinerruimte en 
de Selous Bar. In de koude maanden worden de ramen en deuren afgesloten zodat in de avonduren de sfeervolle 
open haard de ruimte kan verwarmen. Het ontwerp is open en luchtig en ziet uit op de rivier en een stenen buiten 
terras met diverse zitjes, een gazon, een klein zwembad met enkele houten verstelbare ligbedden.

Een vuurkorf met een zitje bevindt zich op een iets lager gelegen stenen terras en biedt gelegenheid om na 
zonsondergang gezellig bijeen te komen voor een aperitief. Een moment waarop gasten geregeld onderling de safari
ervaringen van de dag uitwisselen.

De conferentiezaal en de “groeiende” bibliotheek van romans en wildlife naslagwerken, de Baines Trading Post en 
twee privé werkplekken waar u comfortabel e-mail kunt inhalen of de foto's van de dag kunt bekijken op uw laptop, 
zijn onopvallend geïntegreerd in het hoofdgebouw zonder dat dit afbreuk doet.
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Er zijn geen vaste tijdstippen voor het ontbijt of de lunch, deze worden afgestemd op de safari activiteiten van de 
gasten. Zo kan het zijn dat u tijdens een full day activiteit kunt genieten van een smakelijke bush lunch of een rivier 
lunch. Het excellente diner met verse ingrediënten word bereidt door uitstekende koks, geserveerd in de dinerruimte 
aan een gezamenlijke eettafel of indien u meer privacy wenst, wordt er een apart tafeltje voor u gedekt. 

Al onze reizigers die dit kampement hebben bezocht waren uitermate tevreden over hun ervaringen en de 
excellente keuken is meerdere keren geprezen.

De accommodatie is uitzonderlijk en wordt ook vaak bezocht door zakelijke gasten die van de conferentiezaal 
gebruik kunnen maken. Ook organiseert Baines River Camp regelmatig fotografie workshops, gelegenheid voor 
olifanten studies en fly-fishing clinics voor specialisten en onderzoekers. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, verzorgde bush lunches, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen 
en likeuren), laundry service, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari´s (toegestaan vanaf 
14 jaar), bootsafari´s, sunset cruises, korte kanosafari´s, vissafari´s, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden. 

Exclusief: optioneel dorpsbezoek U$ 10 p.p., vissafari fishing fees U$ 25 p.p. 

South Luangwa/noord – Mchenja Camp (Time & Tide)  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Mchenja Camp (Time & Tide) is één van de luxere kampementen van het voormalige Norman Carr Safaris, 
gesitueerd in de noordelijke regio op de oever van de Luangwa Rivier. Olifanten, leeuwen en luipaarden worden 
hier vaak gespot, soms van heel dichtbij en zelfs in het kamp, maar ook de plungepool wordt regelmatig door 
olifanten gebruikt als drinkplaats.

Het bushcamp is gunstig gelegen waardoor de game drives overdag kunnen worden afgewisseld tussen de Nsefu 
sectie en de Mfuwe sectie, meestal tijdens een full day game drive. U geniet dan van een bush lunch onderweg.  
Maar de safari’s worden in de basis ondernomen per dagdeel waarbij u kunt kiezen uit dag en avond game drives 
met een grote spotlight of boeiende wandelsafari’s in de Nsefu sectie. 

Mchenja Camp beschikt over 5 rieten rondavels aan de oever van de Luangwa Rivier. Elke rondavel is stijlvol 
ingericht en beschikt over een ruim slaapvertrek met twin bedden of een tweepersoonsbed, een gedrapeerde 
klamboe, en een veranda met uitzicht op de rivier. De en-suite toilet/douche is geheel in de openlucht en enkele 
toiletartikelen zijn aanwezig. Ook is er één familie suite welke beschikt over twee slaapvertrekken elk met eigen 
en-suite faciliteiten en er kan eventueel nog een extra bed bijgeplaatst worden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
privé gids met eigen safari voertuig, privé dag en avond game drives in open 4WD, full day game drive op aanvraag, 
sundowners, wandelsafari's (toegestaan vanaf 12 jaar), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

OPTIE 1: 

South Luangwa Mfuwe / buiten het park – Jackalberry Tree House met privé gids & eigen voertuig 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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In het Jackalberry Tree House heeft u beschikking over een privé voertuig en een privé gids vanaf 4 personen. Het 
Jackal Berry Tree House is een aanrader voor hen die de bush optimaal willen beleven. De ‘tree house’ is een ideale 
accommodatie voor de romantici of een familie of kleine groep tot max. 5 personen en is geheel privé te reserveren.

Het Tree House is gebouwd op ongeveer 2 meter hoge palen en ligt verscholen onder drie grote Ebony bomen. Het 
Treehouse is onderdeel van het Flatdogs Camp, maar bevindt zich op ruime afstand van het hoofdkamp. Jackalberry 
Tree House beschikt over twee slaapvertrekken beide met en-suite toilet/douche. Bent u met 5 personen dan zal in 
één van de twee slaapvertrekken een extra bed geplaatst worden. 

De slaapvertrekken zijn met elkaar verbonden door een houten game viewing deck voorzien van een terras met 
dinertafel en een comfortabele zithoek. U kunt hier heerlijk relaxen en uitzien naar het wild dat zo af en toe voorbij 
komt lopen. Het Tree House is geheel open-fronted waardoor u volop kunt genieten van het uitzicht, de geuren en 
geluiden van de Afrikaanse bush.

Het Tree House is voorzien van koffie & thee faciliteiten en een koelkastje met drankjes, een ‘honesty bar’, dit houdt in
dat u elk drankje dat u gebruikt noteert en wanneer u vertrekt betaalt wat u heeft verbruikt. De maaltijden kunt u laten 
serveren op uw eigen game viewing deck of u kunt deze nuttigen in het à la carte restaurant van het Flatdogs Camp. 

Er is een draagbare zender waarmee u contact kunt leggen met de receptie van Flatdogs Camp zodat u, wanneer u 
maar wilt om een service of een voertuig kunt verzoeken om u naar het restaurant of de bar te brengen. Tijdens uw 
verblijf kunt u tevens gebruik maken van de faciliteiten van het Flatdogs Camp, zoals het restaurant en het zwembad

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, laundry service, privé butlerservice, privé gids met eigen voertuig, dag en 
avond privé game drives in open 4WD, sundowners, fullday game drive met bush lunch op aanvraag, professionele 
Engels sprekende gids en park entreegelden.  Exclusief: drankjes, wandelsafari op aanvraag 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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OPTIE 2: 

South Luangwa Mfuwe / buiten het park – Crocodile’s Nest met privé gids & eigen voertuig

Het Crocodile’s Nest is een aanrader voor hen die de bush optimaal willen beleven en is een ideale privé 
accommodatie voor een familie of kleine groep tot max. 6 personen. Crocodile’s Nest is onderdeel van het Flatdogs
Camp, maar bevindt zich op ruime afstand van het hoofdkamp. Tijdens uw verblijf heeft u beschikking over een 
privé voertuig en een privé gids waarmee u flexibel van dag en avond game drives kunt genieten. 

De accommodatie beschikt over twee slaapvertrekken, beid e met een deels open en-suite toilet/douche. Bent u 
met 5 of 6 personen dan zal in de andere slaapvertrekken een extra bed geplaatst worden. De slaapvertrekken zijn
met elkaar verbonden door een houten game viewing deck dat uitstrekt naar een terras met picknick tafel, een 
comfortabele buiten zithoek, een privé zwembad met ligbedden en parasols. 

De tented chalet is open-fronted met uitzicht op een open vlakte, op het terras kunt u heerlijk relaxen en uitzien 
naar het wild dat zo af en toe voorbij komt lopen. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Binnen bevindt zich een ruime open-fronted woonkamer voorzien van koffie & thee faciliteiten, een zithoek en een 
dinertafel. De maaltijden worden geserveerd bij uw accommodatie en er wordt gebruik gemaakt van een ‘honesty 
bar’, dit houdt in dat u elk drankje dat u gebruikt noteert en wanneer u vertrekt betaalt wat u heeft verbruikt.

Er is een draagbare zender waarmee u contact kunt leggen met de receptie van Flatdogs Camp zodat u, wanneer 
u maar wilt om een service of een voertuig kunt verzoeken om u naar het restaurant of de bar te brengen. 
Tijdens uw verblijf kunt u tevens gebruik maken van de faciliteiten van het Flatdogs Camp, zoals het restaurant en 
het zwembad. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, laundry service, privé butlerservice, privé gids met eigen voertuig, dag 
en avond privé game drives in open 4WD, sundowners, full day game drive met bush lunch op aanvraag, 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.  Exclusief: drankjes, wandelsafari op aanvraag

OPTIE 3: 

Robin’s House (Robin Pope Safaris) met privé gids & eigen safari voertuig 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  11

Privé familiehuis voor max. 5 personen
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Het verblijf in Robin´s House (Robin Pope Safaris) is geheel privé waardoor uw familie of reisgezelschap alle tijd 
met elkaar kan doorbrengen in Zambia’s beste wildpark. Het familiehuis is zeer mooi gesitueerd direct aan de 
Luangwa Rivier, net buiten het national park nabij de Mfuwe sectie, de safari’s worden wel in het national park 
ondernomen.

Robin’s House beschikt over twee slaapvertrekken, één slaapkamer met een tweepersoonsbed en de andere met 
drie aparte bedden. Elk slaapvertrek heeft een eigen en-suite toilet/badkamer voorzien van badjassen en enkele 
toiletartikelen. In het midden van het huis bevindt zich een gezellige ruime lounge voorzien van een zithoek met 
fauteuils en een luie bank met kussens, een boekenkast vol met naslagwerken over wildlife en een grote eettafel. 
Doordat de ramen van het huis zijn bekleed met muskietengaas blijft het binnen luchtig en houdt het insecten 
buiten de deur. 

Aan het huis grenst een grote veranda met uitzicht over de rivier, voorzien van een buiten eettafel, een zitje met 
regisseursstoelen en een bijzettafeltje, een zithoek met bank en relax stoelen met een paar grote kussens om op te
loungen. Ter verkoeling is er een flinke plunge pool aanwezig en ligbedden. Speciaal voor kleine kinderen beschikt 
de plunge pool over een gedeelte met laag water. 

Tijdens uw verblijf krijgt u een privé open 4WD voertuig en een privé gids toegewezen waarmee u flexibel op safari
kunt. U kunt game drives in dagdelen ondernemen, bij terugkomst in uw lodge wacht er dan een mooi gedekte 
tafel met een smakelijke lunch. Of u kunt een volle dag op safari en geniet u van een picknick lunch onderweg op 
een mooie locatie in de bush. Tijdens de game drives worden sporen van dieren gevolgd en kunt u zelfs onderweg
uitstappen voor een boeiende wandelsafari terwijl u het spoor te voet verder volgt.

Een complete staff staat tijdens uw verblijf tot uw beschikking om u op uw wenken te bedienen. Zij zijn tevens 
getraind in de omgang met kinderen zodat ook zij zich geen moment hoeven te vervelen, ze spelen voetbal met de
kinderen, knutselen met ze, leren ze ontbijt maken of koekjes bakken. Safari activiteiten voor kinderen worden ook 
enigszins aangepast, daarbij kunt u denken een lichte natuurwandeling waarbij men aandacht schenkt aan kleiner 
wild, ontleden van olifantenpoep en keutels, spoorzoeken, een bezoek aan het nabijgelegen wildlife education 
center of in de avond met de gids sterren kijken. 

Uw verblijf is geheel privé inclusief: maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
privé butler service, nanny service, privé safari voertuig zonder andere gasten en privé gids, dag en avond game 
drives, fullday game drive met bush lunch, wandelsafari’s (toegestaan vanaf 12 jaar) en seizoensafhankelijk boot 
safari’s, bezoek Kawaza village en wildlife education center, professionele Engels sprekende privé gids en park 
entreegelden.   
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