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Combinatie met Hwange & Matobo of in combinatie met Mana Pools

Eastern Highlands Explorer - Zimbabwe
 

Hoogtepunten Zimbabwe Eastern Highlands: 
Harare: Bronte Garden Hotel 
Honde Valley, Nyanga, Vumba: Aberfoyle Lodge 
Verlengingsoptie:  optie A Matobo + Hwange of optie B Mana Pools

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 03 – aankomst Harare Airport - transfer naar Bronte Garden Hotel – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 07 – transfer ± 5 uur naar Honde Valley – Aberfoyle Lodge – 4 nachten FB 
 Dag 04 – 07 – privé voertuig met gids & chauffeur: vrije dagindeling naar eigen wens - wandelingen of sightseeing
    in Nyanga, Honde Valley of Vumba Mountains 
 Dag 07 – transfer ± 7-8 uur naar Matobo of Harare afhankelijk van welke verlenging u kiest 
   
Verlenging A:
Matobo Hills:  Matobo Hills Lodge (optioneel en-route bezoek Masvingo/Zimbabwe Ruins) 
Hwange: Miombo Elephant Camp  
Optionele verlenging met 1 of 2 nachten Victoria Falls  

 Dag 07 – 08 – late aankomst Matobo – namiddag geen activiteiten – Matobo Hills Lodge – 1 nacht HB 
 Dag 08 – 10 – Matobo Hills - game drives & rhino tracking te voet – Matobo Hills Lodge – 2 nachten FB 
 Dag 10 – 14 – transfer ± 5 uur naar Hwange – Miombo Elephant Camp – 4 nachten FI  
 Dag 14 – transfer ± 2 uur naar Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 15 – aankomst Nederland/België  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All. 
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Verlenging B:
Harare: Bronte Garden Hotel 
Mana Pools: Zambezi Tented Camp  

 Dag 07 – 08 – late aankomst Harare – Bronte Garden Hotel – 1 nacht B&B 
 Dag 08 – 12 – wegtransfer of vlucht naar Mana Pools – Zambezi Tented Camp – 4 nachten FI 
 Dag 12 – wegtransfer of vlucht naar Harare 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

PRIJSINDICATIE 2023  o.b.v. 2 personen
Eastern Highlands Explorer – Zimbabwe – 13 of 15 dagen 
april t/m november 2023 met verlenging A reisduur 15 dagen USD 5.036 p.p.
april t/m november 2022 - met verlenging B reusduur 13 dagen USD 5.199 p.p.
meerkosten vlucht Mana Pools naar Harare ipv. wegtransfer verlenging B USD 200 p.p.
Note: 
-verlengingsoptie A is inclusief aanbieding:1 gratis overnachting Miombo Elephant Camp Fully Inclusive
-verlengingsoptie A: als afsluiting kunt u optioneel 1 of 2 nachten Victoria Falls verlengen
-deze reis wordt ook aangeboden in een self-drive vorm – vraag gerust om een offerte 
-vervangende accommodatie of een verlenging per locatie mogelijk

De reis is inclusief: 
- Verblijf in midrange en semi-luxe accommodaties met en-suite faciliteiten   
- Intercamp transfers & airport transfers
- Alle maaltijden & snacks (met uitzondering van lunch & diner in Harare, 1x lunch in Matobo)
- Ontbijt in Harare
- Drankjes in Miombo Elephant Camp (met uitzondering van geïmporteerde drankjes)
- Drankjes in Zambezi Tented Camp (met uitzondering van geïmporteerde drankjes)
- Laundry service in Aberfoyle Lodge, Matobo Hills Lodge, Miombo Camp, Zambezi Tented Camp 
- Eastren Highlands/Aberfoyle: dag van aankomst – namiddag wandeling nabije lodge omgeving. Overige 3 dagen 

privé voertuig met gids/chauffeur - activiteiten flexibel en naar wens in te delen: sightseeing Vumba of Nyanga en 
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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panoramapunten, Mutarazi Falls & skywalk bridge, korte wandeling onderweg mogelijk. Korte of lange begeleide 
wandelingen Honde Vallei door tropische bossen met riviertjes en koffie & thee plantages eventuele kennismaking 
lokale bevolking. Optioneel: raften, canopy walk, ziplining, natuurlijke waterglijbaan. 

- Matobo Hills Lodge: dag van aankomst – geen activiteiten. Volgende dag 2 activiteiten of full day activiteit met 
picknick lunch – keuze uit: historische tour naar de grotten met rotstekeningen & Cecil Rhodes monument & 
Panorama, Rhino Tracking te voet, ochtend en middag game drives in open 4WD 

- Hwange/Miombo: dag en avond game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting (in de privé concessie of 
in het national park). Optionele  wandelsafari op aanvraag. 

- Mana Pools/Camp Zambezi: ochtend en middag game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting, 
wandelsafari’s en korte kanosafari’s. 

- Ervaren professionele gidsen
- Eco-toerisme gelden & park entreegelden Mana Pools 

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de 
grens verkrijgen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes (drankjes in Miombo Elephant Camp of Zambezi Tented Camp wel inbegrepen) 
1x Lunch & diner in Harare
1x Lunch onderweg tijdens lange transfer 

Nyanga park entreegelden U$ 10 p.p.p.d. 
Vumba park entreegelden U$ 10 p.p.p.d. 
Matobo park entreegelden U$ 15 p.p.p.n. 
Matobo Rhino tracking fee U$ 15 p.p. per keer 
Matobo Cecil Rhodes monument fee U$10 p.p. 
Hwange National park U$ 20 p.p.p.n.   
Optioneel als u Hwange National park in wilt U$ 20 p.p. per entree (privé concessie gelden Miombo wel inbegrepen)  
Optioneel bij verlenging Victoria watervallen entreegelden U$ 35 p.p.

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

De Eastern Highlands zijn te verdelen in 3 regio’s: het Nyanga National Park in het noorden, de Vumba 
Mountains in het midden en het Chimanimani National Park in het zuiden. 

Een privé voertuig met gids vinden wij de beste manier om rond te reizen in de Eastern Highlands wilt u dit 
gebied optimaal kunnen ervaren. Met een eigen voertuig en een privé gids/chauffeur bent u verzekerd dat u niets 
zult missen en bent u flexibel om onderweg makkelijk even te kunnen stoppen zolang u dat wilt en kunt u onderweg 
onbezorgd genieten van de panoramische uitzichten. 

Deze privé gids/chauffeur zal u van A naar B brengen en zal ook tijdens uw verblijf in de accommodaties aanwezig 
blijven om u rond te leiden door de omgeving, door de national parken of u te brengen waar u maar naar toe wilt. 
Deze vorm van rondreizen geeft u alle vrijheid om met uw gids te overleggen en per dag af te stemmen wat u wilt 
bezichtigen en waar uw interesse naar uit gaat.

Nyanga National Park 

En-route zult u langs de kleine dorpen van de streken Marondera, Macheke en Rusape rijden en langs  vele 
akkervelden, tabaksplantages, maïsvelden en dieper in de hooglanden thee en hout plantages passeren. 
Nyanga National Park is het beste te verkennen per voertuig waarmee u een aantal prachtige vergezichten kunt gaan 
bezichtigen: Worlds View, Honde View, Pungwe View en de Christmas Pass met een uitzicht op de lager gelegen stad
Mutare. 

Nyanga National park is een prachtig gebied om gewoon doorheen te rijden en te genieten van de bergen en al het 
natuurschoon om u heen. In het bijzonder mooie landschap leven diverse wildsoorten. Soms kunt u in de verte vanuit 
de auto de grazende wildebeesten, kudu’s, waterbucks, elanden, impala’s of sabelantilopen waarnemen.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All. 
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Er zijn veel rivieren en talrijke watervallen in Nyanga, waaronder de “Mutarazi Falls”, de langste waterval van Afrika. 
Wie geen hoogtevrees heeft kan de oversteek wagen over de skywalk bridge, een smalle lange houten brug hoog 
boven de Mutarazi Falls. Ook is hier een mogelijkheid tot ziplining. Het Rupurara Estate is gelegen net buiten het 
Nyanga National Park is rijk aan kleine watervallen met begroeide rotsformaties waar ook wild als zebra’s en giraffen 
zijn te vinden.

De accommodaties in deze regio zijn niet zo goed onderhouden en in een ouderwetse typisch Engelse stijl, doch 
bieden ze vaak een zeer mooie plek voor een pauze en een smakelijke eenvoudige lunch. De terrassen van de 
accommodaties zijn vaak prachtig gesitueerd en doen pittoresk aan, omgeven door een goed onderhouden tropische 
tuin. Wie toch graag een wandeling in Nyanga zou willen doen kan onderweg stoppen voor een korte wandeling van 
bijvoorbeeld 30 minuten tot één uur of twee uur onder begeleiding van uw privé gids/chauffeur. U kunt overal stoppen 
met de auto om even te wandelen, maar er zijn ook diverse wandelroutes door het kleurrijke bosland, langs 
watervallen en 400 jaar oude ruïnes of het Rhodes Museum. Afhankelijk van uw interesse en tijd kunt u ter plaatse 
met uw gids overleggen wat u het liefst zou willen zien en doen.   

Door de hoge ligging is de dagtemperatuur in de warmste maanden september t/m april rond de 26° graden, het kan 
er erg vochtig zijn en de nachten zijn koel. In de koudste maanden mei t/m augustus is het overdag aangenaam 18° -
23° graden en kan de nachttemperatuur juni/augustus soms dalen tot wel -3° 

Vumba Mountains

De Vumba Mountains zijn gelegen ongeveer 32 kilometer van Mutare en zijn het hele jaar door de moeite waard om 
te bezoeken. De bergachtige omgeving bestaat uit weelderige glooiende heuvels afgewisseld met naaldbomen, 
tropische bossen, kleine bergmeren en rivieren. De flora in Vumba oogt over het algemeen meer tropisch dan in 
Nyanga met vele soorten varens, mos begroeiing, klimplanten, tropische bomen en kleine beekjes kan het in sommige
delen net een tropisch regenwoud lijken.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Vumba is een prachtig gebied om gewoon doorheen te rijden en te genieten van het uitzonderlijk mooie en 
afwisselende landschap, van het bergen decor en al het natuurschoon om u heen. De Vumba Mountains reiken tot wel
1.900 meter hoogte en bieden spectaculaire vergezichten over de hooglanden en de tropische laaglanden van 
Mozambique. Soms kunt u in de verte vanuit de auto grazende sabelantilopen, impala’s en bushbucks waarnemen.

Voor wandelaars zijn er diverse lange en korte wandelroutes mogelijk. Vumba is een lust voor wandelaars en 
natuurliefhebbers die interesse hebben in reptielen en amfibieën zoals zeldzame slangensoorten, gekleurde 
boomkikkers en kameleons, grote hagedissen en een aantal zeldzame gekleurde reuze vlinders. Tevens is het een 
walhalla voor vogelaars met ongeveer 185 soorten waarvan sommige exemplaren nergens anders in Zimbabwe 
voorkomen.

Ook is het mogelijk de Vumba Botanical Gardens te bezoeken. De Vumba Gardens beslaan ongeveer 159 hectare en 
staan vol met inheemse bomen, tropische bloemen en planten zoals varens, orchideeën, hortensia's, protea's, 
azalea's, begonia's, lelies, aloë, fuchsia, lelies en vele andere soorten. Alles is opgesteld in natuurlijk ogende 
bloembedden rondom een klein meertje in het centrum van de tuin. Een theehuisje faciliteert overdag drankjes of een 
kleine snack voor de bezoekers.

Honde Valley 

800

De prachtige groene Honde Vallei wordt wel gezien als een excellente locatie voor vogelaars, wandelaars en 
natuurliefhebbers. De vallei met groen glooiende heuvels bedekt door thee,- en koffieplantages beslaat ongeveer 500 
km ² grenzend aan Mozambique en ingesloten door de bergketens van het Nyanga gebergte. Hoewel de Honde Vallei
grenst aan het Nyanga National Park vormt het officieel geen onderdeel van de Eastern Highlands.
Het gebied is één van de grootste thee regio’s in Zimbabwe met vele groen glooiende thee,- en bananenplantages, 
boerderijen en een enkel klein dorpje. De vallei is populair bij natuurliefhebbers en vooral bij vogelaars. Rondom 
Aberfoyle, Gleneagles Nature Reserve en de theevelden kan men geweldig vogels spotten en sommige exemplaren 
komen nergens anders in Zimbabwe voor.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All. 
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Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens diverse slingerende wandelroutes door 
dichtbegroeide tropisch ogende bossen met wilde orchideeën, met varens en mos begroeide rotsen en met kleine 
riviertjes en watervallen. Naast de vele vogels die u hier kunt spotten is de omgeving tevens rijk aan interessante 
amfibieën en reptielen zoals gekleurde boomkikkers, kameleons, slangen en hagedissen soorten. Het wild in de 
omgeving bestaat vooral uit de typische kleine bosbewoners zoals samango en velvet apen, bavianen, eekhoorns en 
knaagdieren. 

Onder begeleiding van een gids kunt u diverse wandelroutes volgen en optioneel kunt u ook op pad met een 
gespecialiseerde vogelgids. Verder zijn er in de Honde Vallei een tal van andere activiteiten mogelijk zoals een 
bezoekje aan een theeplantage of een tour door de watercentrale, een bezoekje aan de Mermaid’s Pool, zwemmen in
de rivier waar een klein strandje is of probeer een 10 meter lange glijbaan over de gladde rotsen in de rivier, u kunt 
gaan vissen of kanoën of raften. Ook is er hoog door de boomtoppen een canopy walk. En u kunt er abseilen of 
ziplining doen.

Honde Valley – Aberfoyle Lodge

Na een lange, maar prachtige autorit deels door de bergen van de Eastern Highlands, door de Honde Vallei en langs 
vele groen glooiende theeplantages arriveert u bij de Aberfoyle Lodge. De lodge is gelegen op een hoogte van 800 
meter midden in de Honde Vallei omringd door groen glooiende theeplantages, tropische bossen en de Nyamkombe 
Rivier. 

Activiteiten
Vanuit de lodge worden wandelingen ondernomen onder begeleiding van een lokale gids. Verschillende routes worden
aangeboden die variëren van 2 tot 8 uur. U wandelt door de Honde Vallei met de tropische bossen en riviertjes, een 
rondleiding over de koffie & thee plantages en eventuele kennismaking met de lokale bevolking, een bezoek aan een 
houtwerkfabriek, een rondleiding langs de waterkracht centrales of een bezoek aan Mermaid pool en watervallen. 

Voor vogelaars beschikt de lodge over een gespecialiseerde vogelgids met een grote kennis van en passie voor 
vogels in het gebied. Vanuit de lodge kunt u een scala aan optionele activiteiten ondernemen zoals een skywalk 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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bridge, canopy walk, golf, vissen, mountainbiken, abseilen, kajakken en raften. Met uw privé gids/chauffeur kunt u 
tevens een panoramische sightseeing route ondernemen door het Nyanga of Vumba gebergte (af te stemmen op uw 
interesse) en eventueel kan er ook een lokale wandelgids met u mee.    

Accommodatie
De lodge biedt een oase van rust en ziet prachtig uit over de tuin, de golfbaan, de glooiende theevelden en bossen. 
De 10 kamers zijn elk net iets anders qua oppervlakte en inrichting, maar even comfortabel. Ze zijn elk 
voorzien van een tweepersoonsbed of twee single bedden met een klamboe, een zithoek, een en-suite toilet/badkamer
en een klein terras voor de deur met een zitje dat uitziet op de tuin en omgeving. De lodge beschikt tevens over 
enkele self-catering units. 

In de centrale lodge bevindt zich de receptie, een lounge en een dinerruimte. Buiten is er een overdekte patio met een
buiten restaurant en zitjes waar men overdag even kan relaxen onder het genot van een drankje. De meeste 
producten uit de keuken worden geleverd uit de eigen biologische tuin. De honing komt van eigen bijenkasten, de 
koffie en thee worden op eigen landgoed geteeld en buiten lopen kippen op het erf voor de eieren. Tevens is de lodge
bezig om zelf forel en brasem te kweken om het eigen restaurant te bevoorraden. Met behulp van deze heerlijke verse
ingrediënten kunt u rekenen op een aantal smakelijke maaltijden.

Door de omringende bergen en afgelegen ligging is er een slecht mobiel en Wifi bereik in de lodge. Andere aanwezige
faciliteiten zijn een souvenirshop, tafeltennis, een squash,-en tennisbaan, een biljartkamer, een vergaderruimte en een 
zwembad met enkele zonnebedden waar gasten tijdens hun verblijf gebruik van mogen maken. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, dag van aankomst: begeleide wandeling, overige dagen: privé voertuig met 
gids/chauffeur - activiteiten flexibel en naar wens in te delen: sightseeing Nyanga en panoramapunten, Mutarazi Falls & 
skywalk bridge, korte wandeling onderweg mogelijk. Korte of lange begeleide wandelingen Honde Vallei door tropische 
bossen met riviertjes en koffie & thee plantages eventuele kennismaking lokale bevolking. Optioneel: raften, canopy 
walk, ziplining, natuurlijke waterglijbaan.  (exclusief drankjes, optionele activiteiten)

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

De Matobo Hills Lodge beschikt over 18 stenen cottages inclusief enkele familie cottages. De fraaie lodge is 
gesitueerd in een privé reservaat aan de voet van de Ififi berg en is zo ontworpen dat het moeiteloos opgaat in de 
omringende granieten rotsformaties die zo kenmerkend zijn voor de Matobo hills. En om zoveel mogelijk een eenheid 
te vormen met deze omgeving zult u ook in het interieur van de cottages veel elementen van steen terugvinden.

De tweepersoons cottages beschikken over een kingsize bed of 2 eenpersoonsbedden, een en-suite toilet, een ligbad 
en een douche, een plafond ventilator en thee & koffie faciliteiten. De family cottage beschikt over één slaapvertrek 
voor maximaal 4 personen. De centrale lodge beschikt over een bar en een lounge vanwaar u een prachtig 
panoramisch uitzicht heeft op de omgeving en met name tijdens de zonsondergangen. Matobo Hills Lodge staat 
bekend om een goede service en een uitstekende keuken, de maaltijden kunt u nuttigen in het restaurant of in de 
open lucht gazebo.

Tussen de activiteiten door is het tijdens de warme uurtjes heerlijk toeven bij het zwembad of u kunt het terrein 
rondom de lodge verkennen of een bezoekje brengen aan het curiosa winkeltje met handgemaakte souvenirs. 
Activiteiten die worden aangeboden zijn onder andere game drives in open 4WD, rhino tracking te voet, bushwalks 
naar de grotten met rotstekeningen of een bezoek aan het Cecil Rhodes monument en de beroemde panorama plaats
‘view of the world’.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag van aankomst: geen activiteiten, volgende dag 
keuze uit game drive met historische tour naar de grotten met rotstekeningen en Cecil Rhodes monument/ Panorama 
View of the World, Rhino Tracking te voet, of full day game drives met picknick lunch, professionele Engels sprekende 
gids. (Exclusief: drankjes, park entreegelden U$15 p.p.p.d. + Cecil Rhodes monument fee U$10 p.p. + Rhino Tracking 
fee U$15 p.p. per keer)

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All. 
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Hwange oost / hoofdingang – Miombo Elephant Camp 

Miombo Elephant Camp is gesitueerd net buiten het Hwange National Park, op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de 
hoofdingang bij Main Camp. De lodge bestaat uit slechts 6 op palen gebouwde 'treehouses' en 4 eenvoudige doch 
comfortabele chalets. De luxe tented treehouses hebben een oppervlakte van ongeveer 50 m² en zijn voorzien van een
ruim slaapvertrek met kingsize twin bedden of een tweepersoonsbed, een nachtkastje, een muskietennet, twee stoelen 
met een klein tafeltje en een en-suite toilet/badkamer met twee wastafels en een föhn. De honeymoon suite beschikt 
naast een douche tevens over een ligbad en een extra buitendouche. Elke treehouse ligt op afstand van de centrale 
lodge en ziet uit op een waterpoel waar met enige regelmaat wild komt om te drinken.

Voor de lounge en dinerruimte ligt een grasveld met een zwembad waar het heerlijk vertoeven is tijdens de 
heetste uurtjes van de dag. De activiteiten die het kamp biedt bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD in 
de privé concessie of in het NP, een bezoek aan het nabijgelegen wilde honden conservatie centrum en een lokaal 
dorpje. Wandelsafari´s zijn optioneel en alleen op aanvraag.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), dag en avond game 
drives in open 4WD, een bezoek aan schooltje/lokaal dorpje, bezoek aan het Painted Dog Centre en professionele 
Engels sprekende gids. (exclusief: park entreegelden / optioneel wandelsafari op aanvraag)

Mana Pools/rivierzijde – Camp Zambezi 

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

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. 
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Since 2004 the Benelux leading specialist in tailor made safaris throughout Zimbabwe
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