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

Rondreis met semi-luxe accommodaties & kanosafari

Zimbabwe Bush & River   

Totale reisduur 15 dagen
Hoogtepunten Zimbabwe:  
Victoria Falls: Bayete Lodge
Hwange/ hoofdingang: Ivory Lodge   
Matusadona: Rhino Safari Camp 
Kariba: Hornbill Lodge  
Kanosafari: van Chirundu naar Mana Pools 
Mana Pools: Camp Zambezi 

Inclusief: wegtransfers & 1x semi panoramische vlucht van Hwange naar Kariba  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 03 – aankomst Victoria Falls Airport – transfer naar Bayete Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 06 – transfer naar Hwange – Ivory Lodge – 3 nachten FI
 Dag 06 – 08 – transfer naar airstrip – semi panoramische vlucht naar Kariba – boottransfer naar 

Rhino Safari Camp – 2 nachten FB 
 Dag 08 – 09 – boottransfer naar Kariba – transfer naar Hornbill Lodge – 1 nacht FB  
 Dag 09 – 12 – transfer naar Chirundu –  start kanosafari – 3 nachten FB
 Dag 12 – 14 – aankomst Mana Pools, einde kanosafari – game drive naar Camp Zambezi – 2 nachten FI
 Dag 14 – transfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 15 – 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

mailto:info@zimbasafaris.com


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

PRIJSINDICATIE 2023 (exclusief internationale vluchten)
Zimbabwe Bush & River – totale reisduur 15 dagen met 2 personen
Mei 2023 USD 5.257 p.p.
juni 2023 USD 5.468 p.p.
juli t/m oktober 2023 USD 5.756 p.p.
01 t/m 14 november 2023 USD 5.266 p.p.
15 t/m 30 november 2023 USD 4.940 p.p.
Note: Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk. Vraag ons gerust om een vrijblijvende 
offerte op maat.

De reis is inclusief: 
- Verblijf in semi-luxe accommodaties met en-suite faciliteiten   
- Semi-panoramische vlucht van Hwange naar Kariba
- Intercamp transfers & airport transfers
- Alle maaltijden & snacks (met uitzondering van lunch & diner in Victoria Falls)
- Ontbijt in Victoria Falls
- Drankjes in Ivory Lodge en Camp Zambezi (met uitzondering van geïmporteerde dranken)
- Drankjes tijdens de game drives in Rhino Safari Camp en wijn bij het diner
- Koffie, thee, gefilterd water & limonade, wijn bij het diner tijdens de kanosafari
- Laundry service (uitgezonderd Bayete Lodge) 
- Hwange/Ivory: dag en avond game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting, full day game drive in het   
     national park met picknick lunch op aanvraag. Optionele wandelsafari op aanvraag. 
- Matusadona/Rhino Camp: ochtend en namiddag game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting, 
     bootsafari’s en sundowner cruises, wandelsafari’s. (optioneel vissen / fishing fees U$ 10 p.p.) 
- Kanosafari: uitstekend begeleide kanotocht waarbij u stroomafwaarts peddelt en overnacht in een transparante   
     koepeltent telkens op een andere locatie aan de rivier. Geen ervaring vereist.
- Mana Pools/Camp Zambezi: ochtend en namiddag game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting, 
     wandelsafari’s en korte kanosafari’s  
- Ervaren professionele gidsen
- Eco-toerisme gelden & park entreegelden Hwange, Matusadona & Kariba Lake fees

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 30 U$ p.p. single entry, (deze kunt u bij de 
grens verkrijgen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Victoria Falls/Bayete: drankjes, lunch en diner 
Rhino Safari Camp: extra drankjes
Kanosafari: extra drankjes 
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Ter plaatse te voldoen in cash U$
Park entree gelden & camping fees kanosafari totaal ± U$ 110 p.p.
Park entree gelden & camping fees Mana Pools ± U$ 55 p.p. per dag
Optioneel bezoek Victoria watervallen U$ 50 p.p.

Optionele activiteiten Kariba/Hornbill Lodge: 
Kariba Sightseeing Tour ± 2 uur  ± U$ 30 p.p. (bij reservering melden)
Het stuwmeer van Kariba kent een dramatische geschiedenis, de bouw en het laten vollopen van het meer hebben
vele mensen en dierenlevens gekost. Het hele verhaal kunt u lezen u op onze website  
http://www.zimbasafaris.com/Lake-Kariba-Zimbabwe.shtml  .   
Speed boot inclusief kapitein – halve dag ± U$ 100 / hele dag ± U$ 130 (plus brandstofkosten ter plaatse te voldoen)
Pontoon inclusief kapitein – halve dag of hele dag ± U$ 100
Hengelsport sport attributen en fishingfees ± U$ 25 p.p.p.d.

Victoria Falls – Bayete Guest Lodge  

Bayete Guest Lodge ligt net buiten het drukkere centrum van Victoria Falls en op ongeveer 3 kilometer van de 
beroemde watervallen. De lodge wordt gerund door een familie en biedt 30 comfortabele kamers met en-suite 
toilet/badkamer en airconditioning, De kamers zijn onderverdeeld in Luxe suites,  Executives suites en een familie 
cottage. Het is een leuke lodge gelegen in een weelderige tropische tuin en vriendelijk en behulpzaam personeel. 
Bayete Guest Lodge is een voordelige en comfortabele accommodatie en uitstekend geschikt om uw reis mee te 
starten. 
De centrale boma is open-fronted en ziet uit op de mooie tuin, waar ook enkele zithoekjes zijn gecreëerd en het 
zwembad met zonnebedden. Het restaurant bevindt zich in de centrale boma, hier kunt u terecht voor een Engels 
ontbijt of op verzoek een lunch of 3 gangen diner.
Uw verblijf is inclusief: ontbijt
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Hwange oost / hoofdingang – Ivory Lodge 

Ivory Lodge is gesitueerd in een groot privé reservaat nét aan de grens van
het Hwange National Park. De lodge bestaat uit 12 treehouses, waaronder 2
luxe suites en 3 familiechalets. De treehouses zijn open-fronted zodat er 
goed zicht is op de nabijgelegen waterpoel waar regelmatig allerlei kleine 
groepen wild te zien zijn. Naast de waterpoel bevindt zich de 'hide' een 
schuilplaats vanwaar u het wild van dichtbij kunt observeren en close-up 
foto's kunt maken.

Elke treehouse beschikt over twee single bedden of een tweepersoonsbed 
met en klamboe, thee & koffie faciliteiten, een plafondventilator, een en-suite
toilet/douche en twee luie stoelen met een tafeltje om te kunnen relaxen 
terwijl u kunt genieten van het uitzicht op de grote waterpoel waar geregeld 
kuddes olifanten komen drinken. In de open centrale lodge bevinden zich 
een gezellige eetgelegenheid en een bar, een kleine wildlife bibliotheek en 
een comfortabele lounge.
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In de zomermaanden kunt u even afkoelen in het kleine zwembad dat omringd is met enkele ligbedden. In de 
wintermaanden wordt de open haard aangestoken en wordt u in uw chalet verwend met warmwater kruiken of 
elektrische dekens. De nadruk ligt op dag game drives en avond game drives. Wandelsafari's zijn alleen op 
aanvraag, graag bij reservering vermelden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, full day game drive met picknick lunch op aanvraag, sundowners, professionele
Engels sprekende gids en park entreegelden. 

Matusadona - Rhino Safari Camp 

 

Het Rhino Safari Camp is een écht authentiek bushcamp midden in de wildernis van Matusadona op de oever van 
Lake Kariba. Het is een kleinschalig bushcamp dat gerund wordt door Jenny Nobes en Karl Wright die beiden nog 
behoren tot de oude groep echte Rhodesiërs. Ze zijn uitermate vriendelijk en mengen zich graag met de gasten en 
doen er van alles aan om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken, gastvrijheid en een efficiënte service staan 
hoog in het vaandel. Safari chique hoeft u hier niet te verwachten want het is bovenal een bushcamp met een rustieke
uitstraling zonder onnodige franjes. De locatie is subliem, de omgeving ongerept en de sfeer is ongedwongen.
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Er zijn slechts 7 op palen gebouwde chalets die verspreid staan op de oever. Alle  hebben een open ontwerp 
waardoor het binnen luchtig blijft en hebben een mooi uitzicht op het meer. Overdag kunt u geregeld een olifant 
voorbij zien komen en ’s avonds hoort u allerlei geritstel en kunt u schijnen met een zaklamp of u olifanten, impala’s 
of een nijlpaard kunt zien grazen voor uw deur. De chalets zijn eenvoudig doch comfortabel ingericht en voorzien van 
twee single bedden met een klamboe, olielampen, een ledlamp, een thermoskan met koud drinkwater en een 
openlucht en-suite toilet/douche. Elke ochtend wordt u thee en koffie gebracht bij de chalet, zodat u vanuit uw zithoek 
onder het genot van een kopje koffie naar voorbijkomend kunt uitkijken.

Boven in de centrale booma bevindt zich een lounge met enkele boeken over wildife en hier kunt u ook uw camera 
batterijen opladen. Beneden op de begane grond is een buffetbar en ruimte om bij slecht of winderig weer overdekt te 
kunnen dineren. Bij goed weer wordt de dinertafel bij het kampvuur opgesteld om te genieten van een diner onder de 
sterren vergezeld met kaarslicht, olielampen en het schijnsel van het kampvuur. Het is gebruikelijk dat alle gasten 
gezamenlijk dineren aan één tafel waarbij ook de gids en uw hosts u vergezellen. Van juli t/m oktober is het met 
regelmaat dat er een olifant zeer dicht langs de dinertafel passeert of zelfs even snuffelt aan de tafel of aan de 
gasten. Voor de meesten is dit een onvergetelijke en ietwat spannende ervaring. 

Aan de rand van het meer is een kleine plunge pool te vinden waarin u tijdens de warme uurtjes even kunt afkoelen of
pootje baden. In de vroege avond wordt hier ook het kampvuur aangemaakt waar u onder het genot van een hapje en
een drankje de prachtige zonsondergang van Lake Kariba kunt aanschouwen.

Rhino camp kent geen vaste routine, de safari’s worden ter plaatse met u besproken. Naast game drives in open 4WD
langs de oevers van het meer heeft u ook de mogelijkheid voor een aanbevelenswaardige wandelsafari door de ruige 
natuur in het oevergebied. Op verzoek kunt u in de kolere maanden ook een wandelsafari ondernemen van een halve 
of hele dag ondernemen. Avonturiers kunnen zelfs optioneel bij een verblijf van minimaal 4 dagen ook gebruik maken 
van 2 nachten Rhino Camp en 2 nachten Fly camp waarbij u van kamp naar kamp wandelt. Vraag ons gerust naar de
mogelijkheden.

Het Rhino Safari Camp dankt haar naam aan Rhino Island en het aantal 
neushoorn dat hier te vinden was. Helaas door de jaren heen zijn deze 
gestroopt en verscholen de overgebleven neushoorns zich veel dieper in 
het park waardoor ze lastiger te vinden waren. Sinds medio 2022 in 
samenwerking met het Matusadona Conservation Trust is er ijverig aan 
gewerkt om het park in haar oude glorie te herstellen door het uitzetten van
verschillende dieren waaronder de bedreigde zwarte neushoorns en 
cheeta’s. De dieren zijn verplaatst uit andere gebieden in Zimbabwe waar 

ze het moeilijk hebben vanwege overbevolking of gebrek aan voedselbronnen. De kans dat er weer neushoorns in de 
nabije omgeving van het kampement gespot kunnen worden is veelbelovend en verheugend nieuws!
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De bootsafari’s safari’s worden meestal afgesloten met een sundowner op het meer, de zonsondergangen zijn 
werkelijk adembenemend. Maar ook een enerverende vissafari behoort zeker tot de mogelijkheden! 

Lake Kariba is één van de populairste vislocaties in Afrika vanwege de geweldige kansen om de beruchte Tiger 
Fish te kunnen vangen.  
Lake Kariba herbergt meer dan 40 vissoorten waaronder ook brasem, tilapia en katvis. 
Het is een bezigheid waar u zich kostelijk mee kunt vermaken en de kans dat u beet heeft is zeer groot. Wanneer u 
een tegenspartelende Tigerfish probeert binnen te halen is het een opwindend spektakel en absoluut een fotowaardig 
moment. In de vroege ochtend of in de namiddag gaat u met een boot het meer op. Al relaxend gooit u een hengel uit
en genietend van een drankje tuurt u om u heen naar mogelijk wild. U ervaart de stilte, afgewisseld door het geluid 
van vogels, het geknor van nijlpaarden en klotsend water. ..totdat u de dobber ziet bewegen en uw adrenaline stijgt. 
Echt…. de vissafari is een aanrader voor groot en klein en zeker voor alle visfanaten onder ons. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes tijdens de activiteiten, wijn bij het diner, laundry service, 
wandelsafari's, ochtend en middag game drives in open 4WD, bootsafari's, sundowner cruises, vissafari’s en 
professionele Engels sprekende gids, lake fees en park entreegelden. 
Exclusief: overige drankjes / optioneel fishing fees 10 U$ p.p. per dag

Kariba – Hornbill Lodge  
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De Hornbill Lodge is een kleine en persoonlijke accommodatie, gerund door een lokale familie. Gastvrijheid en 
een excellente service staan hoog in het vaandel. Hornbill Lodge biedt slechts 4 individuele sfeervol ingerichte 
chalets, gelegen in een mooie tuin grenzend aan het Kariba meer. Er is één familie chalet bestaande uit twee 
kamers of er kan een extra bed worden bijgezet in één van de andere chalets. Elk chalet is voorzien van een en-
suite badkamer, koffie & thee faciliteiten, muskietennet en plafondventilator en biedt uitzicht een op het mooie 
Lake Kariba. In de avonduren wordt het buitendek opgezet als dinergelegenheid, tevens bevindt zich in de centrale
lodge een gezellige bar/lounge met tv en een diner ruimte.

Het stuwmeer van Kariba kent een dramatische geschiedenis, de bouw en het laten vollopen van het meer hebben
vele mensen en dierenlevens gekost. Het hele verhaal leest u onderaan  op onze website  
http://www.zimbasafaris.com/Lake-Kariba-Zimbabwe.shtml

Uw verblijf is inclusief: ontbijt, lunch en diner / Exclusief drankjes

Algemeen kanosafari:

Een kano safari op de Zambezi Rivier is een 
ontmoeting met de natuur die niet met woorden te 
beschrijven is. Tijdens deze bijzondere en 
avontuurlijke safari geniet u van een prachtige 
natuur en het ritme van de rivier. U zult absoluut 
gecharmeerd raken van de afwisselende omgeving, 
vlakke landschappen, heuvels, smalle kanalen, de 
eilandjes en het wild. Onvermijdelijk zult u langs 
groepen nijlpaarden peddelen en wanneer een olifant 
vlak voor uw kano wil gaan baden zal beslist uw 
adrenaline stijgen.  

Voordat u aanvangt met de kanosafari zult u eerst een korte briefing krijgen van twee zeer ervaren gidsen die u 
tijdens deze tocht zullen begeleiden. Als geen ander kennen zij de rivier op hun duimpje en weten zij precies waar de 
zandbanken zijn en nijlpaarden populaties zich ophouden. De Canadese kano's zijn tweepersoons, ruim 5 meter lang 
en uitgerust met comfortabele zitjes en canvas kussens. Ze zijn stevig en kunnen een gewicht dragen tot wel 420 kilo.
Tijdens de kanotocht overnacht u in ruime koepeltenten telkens op een ander eilandje van de rivier. Omdat de tenten 
volledig transparant gaas zijn kunt u ‘s nachts de sterrenhemel bewonderen en een oogje houden op het wild dat 
mogelijk de rivier oversteekt.
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Ervaring voor de kanosafari is niet vereist en u hoeft geen super conditie te hebben, doch enige fitheid en flexibiliteit 
wordt op prijs gesteld. Gemiddeld legt u per dag een afstand af van 17 tot 20 km. Over het algemeen is dit zeer goed 
te doen omdat u stroomafwaarts peddelt en de rivier een gemiddelde stroming heeft van 4 km. per uur

Kanosafari van Chirundu naar Mana Pools -  3 nachten / 4 dagen

Traject Chirundu – Mana Pools 3 nachten
Vroeg in de ochtend wordt u bij uw accommodatie opgehaald voor een ± 2.5 uur durende rit naar Chirundu. Onderweg
wordt er in een lokaal dorpje extra proviand en water gekocht. Hier kunt zelf ook nog wat kleine inkopen doen en een 
indruk krijgen van het dagelijkse leven. Bij aankomst in Chirundu liggen de kano’s al op u te wachten en na een aantal
instructies van uw gids peddelt u rustig stroomafwaarts de rivier af. 

Dit traject heeft een meer avontuurlijk karakter dan het eerste traject van Kariba naar Chirundu en hier komt u ook 
meer wild tegen. Kort na Chirundu verandert de brede rivier in een bijna delta-achtige watervlakte, een netwerk van 
vele kanalen en eilandjes. Hier peddelt u tussen twee natuurreservaten door: het Lower Zambezi National Park aan de
Zambiaanse kant en het Mana Pools National Park aan de Zimbabwaanse zijde. De wanden van de oever worden 
soms wat hoger en zijn doorboord met holen van de bontgekleurde bijeneter en zodra u aankomt varen, vliegen ze 
met honderden tegelijk hun nest in en uit. Grote groepen nijlpaarden komt men onvermijdelijk tegen en naarmate u de
rivier afglijdt en het nationaal park nadert des te meer kanalen en zandbanken u tegen komt waar u watervogels, 
olifanten, buffels, nijlpaarden, krokodillen gezien kunnen worden. 

Voorbeeld dagindeling:
- Omstreeks 06:30 wordt u gewekt voor een kopje koffie of thee met een 
biscuit. De tenten worden afgebroken en de kano wordt ingeladen. Wanneer u 
vroeg in de ochtend vertrekt is het water meestal zeer kalm en de temperatuur 
nog niet te heet. Ongeveer om 09:00 wordt er een plekje op de oever gezocht 
voor een uitgebreid Engels ontbijt met brood, eieren, bacon, bonen, worst, 
tomaten, marmelade, fruit, thee en koffie.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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- Na het ontbijt glijdt u rustig verder de rivier af en daar waar het interessant is wordt even gestopt. De trip wordt 
vervolgd tot ongeveer 12:30 om dan weer een plekje op een eiland te zoeken voor een lunch en een siësta. Een 
lunch kan bestaan uit verschillende broodjes met verschillende soorten vlees vergezeld van een saus, salades, kaas, 
en toast. 

-Na de lunch en een siësta vervolgt u de trip tot ongeveer 17:00 om een 
geschikte plek op een eiland te zoeken waar u de nacht zult doorbrengen. De 
kano’s worden ontladen en de tenten opgezet en wordt er een heerlijk en 
welverdiend diner voor u bereid. 

De kanosafari is inclusief: alle maaltijden, gefilterd water, limonade, thee en koffie en wijn bij het diner, tweepersoons 
koepeltenten met matras en slaapzak, alle camping materialen en een professionele bewapende Engels sprekende gids 
voorzien van zendapparatuur. Exclusief River usage/park entree en campinggelden

Mana Pools/rivierzijde – Camp Zambezi 

Camp Zambezi is een semi-luxe mobile tented camp op de oever van de Zambezi rivier, welke  speciaal voor u wordt
opgezet en afgebroken zodra u weer vertrekt.  Er zijn maximaal 4 tenten van 3mx3m met sta-hoogte voorzien van 
comfortabele bedden met linnengoed en een en-suite toilet/bushdouche met warm water. Het kamp beschikt over een 
geïmproviseerde keuken en een geïmproviseerde dinergelegenheid. Een complete staff staat tot uw beschikking en 
doet er alles aan om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

Elektriciteit is niet aanwezig dus maakt u gebruik van paraffine lampen en het sfeervolle kampvuur. Het dineren bij 
kaarslicht onder de Afrikaanse sterrenhemel tezamen met de nachtelijke geluiden van de bush zal het 'Afrika' gevoel 
alleen maar doen versterken. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  10
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Tijdens uw verblijf in Camp Zambezi heeft u een keuze uit game drives, kanosafari’s en wandelsafari’s. De activiteiten 
worden per dagdeel ondernomen maar afhankelijk van uw interesse, energie en waar het wild zich bevindt kunt u ook 
een hele dag op pad gaan. De lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie plek genuttigd. Mana Pools 
is een bijzondere locatie en elke dag kunt u op een andere manier beleven. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, ochtend 
en namiddag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, korte kanosafari’s en professionele Engels 
sprekende gids (exclusief park entreegelden)

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  11
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Since 2004 the Benelux leading specialist in tailor made safaris throughout Zimbabwe
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