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Leuk voor zowel de ouders, als tieners of jonge kinderen 

Familiesafari Zimbabwe 

Hoogtepunten Zimbabwe:  
Victoria Falls: Victoria Falls Safari Lodge 
Hwange: Bomani Safari Camp (of Tom’s Little Hide met privé gids & eigen voertuig)
Mana Pools: Camp Zambezi met privé gids & eigen voertuig
Harare: Bronte Garden Hotel  

Inbegrepen transport: vlucht van Hwange naar Mana Pools & wegtransfers  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02– 05 – aankomst  Victoria Falls Airport – wegtransfer naar Victoria Falls Safari Lodge – 3 nachten B&B  
 Dag 05 – 08 – wegtransfer naar Hwange – Bomani Safari Camp – 3 nachten FI
 Dag 08 – 11 – semi-panoramische vlucht naar Mana Pools – Camp Zambezi met privé gids & eigen voertuig – 
     3 nachten FI  
 Dag 11 – 12 – wegtransfer ± 6 uur naar Harare – Bronte Hotel – 1 nacht B&B   
 Dag 12 – transfer 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

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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PRIJSINDICATIE 2023 
Familiesafari Zimbabwe –  13 dagen
mei t/m juni 2023 o.b.v. 5 volwassenen  (vanaf 16 jaar) USD 5.554 p.p.
juli t/m oktober 2023 o.b.v. 5 volwassenen  (vanaf 16 jaar) USD 5.624 p.p.
Upgrade accommodaties meerkosten:
mei t/m juni 2023 Tom’s Little Hide (Hwange) USD -360 (minus) p.p.
juli t/m oktober 2023 Tom’s Little Hide (Hwange) USD 645 p.p.
Note: Tegen een meerprijs kan de wegtransfer van Mana Pools naar Harare worden vervangen door een vlucht. 
Vervangende accommodatie of verlenging per locatie mogelijk. Vraag ons gerust om een vrijblijvende offerte op 
maat.  

De reis is inclusief: 
- Accommodatie in semi-luxe en luxe familie accommodaties met en-suite faciliteiten
- Alle maaltijden (uitgezonderd in Harare en 1x lunch in Victoria Falls) 
- Ontbijt in Harare Bronte Hotel
- Lokale (alcoholische) drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en alle drankjes in Victoria Falls Safari Lodge en Harare) 
- Optie 1) Hwange /Bomani: keuze uit dag en avond game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting. Leuke 

en interessante projecten bezoeken: dorpje met schooltje en kliniek, achtergrond waterproblematiek Hwange; 
bezoek waterpomp project. Wandelsafari’s vanaf 16 jaar. Mogelijkheid om per Elephant Express trien te reizen ipv. 
wegtransfer. 

- Optie 2) Hwange/Tom’s Little Hide: Inclusief butler service en maaltijden bij uw chalet, professionele privé gids & 
eigen open 4WD voertuig. Privé activiteiten: dag en avond game drives met sundowner, of full day privé game 
drive met privé bush lunch, bezoek dorpje/schooltje. Privé wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 

- Mana Pools/Camp Zambezi: professionele privé gids & eigen open 4WD voertuig. Ochtend en middag privé game 
drives met sundowner. Korte kanosafari’s en wandelsafari’s vanaf 16 jaar.  

- Airport & intercamp transfers  
- Professionele Engels sprekende gidsen & eco toerisme gelden
- Alle park entreegelden 

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 Safari Lodge: 1x lunch, drankjes / optionele activiteiten  
Victoria watervallen: entreeprijs ± U$ 35 p.p.
Harare Bronte Hotel: drankjes, lunch, diner 
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Victoria Falls – Victoria Falls Safari Lodge  

De luxueuze Victoria Falls Safari Lodge met 72 kamers grenst aan het Zambezi National Park en is op ongeveer 
3 kilometer van het centrum van Victoria Falls gelegen. Gasten kunnen gratis gebruik maken van een shuttle bus 
welke om het uur vertrekt naar het centrum, de watervallen en de ‘Booma Bar'.

De lodge beschikt over een Buffalo Bar en een MaKuwa-Kuwa Restaurant beide met een panoramisch uitzicht 
over het national park en een lager gelegen waterpoel waar regelmatig olifanten te zien zijn. Overige faciliteiten 
zijn een tv-lounge, een curiosa shop, een bibliotheek en een grote veranda met een zwembad vanwaar u tevens 
van een mooi panoramisch geniet.  

In de nabijheid van de lodge bevindt zich een tweede restaurant genaamd de 'Booma Bar'. Een traditioneel 
Zimbabwaans restaurant waar u kennis kunt maken met traditionele zang en dans terwijl u voor één vast bedrag 
onbeperkt kunt genieten van een open buffet met nationale specialiteiten zoals struisvogel, kudu, everzwijn, 
krokodil en mopane wormen.
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Vulture Culture
Uniek van de Victoria Falls Safari Lodge is de ‘Vulture Culture’. Elke dag vanaf 12:45 worden de overgebleven 
karkassen van de vorige avond van de ‘Booma Bar’ verstrooid over het terrein van het Zambezi NP, aan de 
achterzijde van de lodge bij de Buffalo Bar hetgeen een groot aantal gieren aantrekt. 

Rond 13:00 zijn er soms wel meer dan honderd te zien en het biedt tevens geweldige fotografische mogelijkheden.
De attractie is voor iedereen, vanaf het balkon, gratis toegankelijk. Zij, die in de lodge verblijven of een lunch 
genieten in de Buffalo Bar zijn bevoorrecht om omstreeks 12:45 met de gids mee naar beneden te gaan naar de 
voedselplaats en vanaf enkele meters afstand de gieren te aanschouwen.

Uw verblijf is inclusief Super Deal: ontbijt,2x  vulture culture lunch, 2x diner MaKuwa-Kuwa restaurant table d’hôte, 1 
diner Booma restaurant, gratis 20 min. durende panoramische helikoptervlucht over de watervallen, gratis Wifi, gratis 
shuttle bus 1x per uur naar VF centrum en de watervallen, 10% korting op alle drankjes afrekenen bij vertrek .(Exclusief 
overige maaltijden, drankjes optionele activiteiten)      

OPTIE 1:  Bomani Safari Camp – Hwange / zuidoost 
 

Bomani Safari Camp ligt op ongeveer 4,5 uur rijden van Victoria Falls. Vanuit of naar Victoria Falls heeft u de 
keuze voor een algehele wegtransfer of een deel met de wegtransfer en na twee uur overstappen in de Elephant
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Express, een lokale trein aan weerszijden geopend die over een authentieke spoorbaan langs de rand van het 
national park rijdt en waar u tijdens de rit al regelmatig wild kunt spotten. 
 
Bomani Safari Camp is gesitueerd in een privé reservaat op de grens van het zuidelijk deel van het Hwange 
National Park, op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de ingang. In dit zuidelijk deel van het park vindt u 
uitgestrekte grasvlaktes deels bedekt met Kalahari zand en enkele palmen, voorzien van diverse waterpoelen 
die talloze dieren aantrekken. 

Het centrale deel van het kamp  ziet uit over een waterpoel en het zwembad en bestaat uit een open 
dineerruimte waar u tijdens de maaltijden soms zebra's en buffels kunt spotten die komen drinken uit de poel. 
De bar en de lounge zijn gebouwd op een verhoogd platform vanwaar u de vlakte overziet en van een mooie 
zonsondergang kunt genieten. Tijdens de kille winteravonden wordt in de lounge de openhaard aangestoken om 
de kamer warm en gezellig te houden. 

Gedurende uw verblijf kunt u dag en avond game drives in open 4WD ondernemen en boeiende wandelsafari's 
(leeftijd vanaf 16 jaar) in het National Park. Bomani Safari Camp steunt zeer actief diverse lokale projecten in de 
omgeving van het kamp en zijn zij nauw betrokken bij de watervoorziening in het national park. Dat wil zeggen 
het opzetten en onderhouden van de kunstmatige waterpoelen, interessant om eens te bezoeken en te begrijpen 
hoe dit werkt en waarom dit in Hwange nodig is. 

Een greep uit de projecten die zij steunen zijn het bouwen van schooltjes en het bevorderen van onderwijs, de 
mobiele tandarts en voedselprogramma's etc. Indien geïnteresseerd heeft u de mogelijkheid om tijdens het verblijf
een dergelijk project te bezoeken.

De luxe Saddlebill tented suites zijn gebouwd op een verhoogd houten platform op palen met een privé veranda
en een zitje dat uitzicht biedt over de vlakte. Elke luxe tented suite is comfortabel ingericht en voorzien van een 
kingsize hemelbed met klamboe, een plafondventilator en een en-suite toilet/douche. 

Warm stromend water en elektriciteit is gedurende de hele dag aanwezig. Hoewel alle (tented) chalets zijn uitgerust 
om in elke weersomstandigheid comfort te bieden, zullen er tijdens de koelere maanden warme kruiken in bed
 gestopt worden.
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De familietent is ideaal voor families of kleine groepen die privacy zoeken en een sfeervol verblijf in de bush. 
De familietent is maar liefst 250 m² verscholen onder Camelthorn bomen en met een goed uitzicht op de 
nabijgelegen waterpoel waar regelmatig allerlei wild komt drinken. De accommodatie biedt ruimte aan maximaal 6 
personen. 

Elk van de twee slaapkamers beschikt over hemelbedden met een klamboe, over houten meubels,  plafond 
ventilator, veiligheidskluisje en een eigen en-suite toilet/badkamer met een ligbad en een buiten douche. Tussen de 
twee slaapvertrekken bevindt zich een ruime lounge met twee grote sofa’s welke grenst aan een aparte dinerruimte. 
De veranda is uitgerust met lounge meubilair en een dinertafel om te genieten van een lunch of diner in privé sfeer. 
Tijdens uw verblijf staat er een butler tot uw beschikking om u op uw wenken te bedienen.   
 
Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 2 
activiteiten per dag met keuze uit; dag en avond game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting,  
wandelsafari’s vanaf 16 jaar, bezoek project/dorpje, professionele Engels sprekende gids en  park entreegelden. 
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OPTIE 2:  Tom’s Little Hide met privé gids & eigen voertuig - Hwange / zuidoost 

Tom’s Little Hide is het privé familiehuis van de The Hide Safari Camp. Het is een exclusieve accommodatie voor 
families met kinderen of een vriendengroep die op zoek zijn naar een gezamenlijk verblijf en een safari in privé 
sfeer. Tom’s Little Hide biedt ruimte aan 6 volwassenen en max. 4 kinderen en beschikt over 3 luxe kamers en-suite.

Er is een ruime woonkamer met een dinertafel om te genieten van een maaltijd in privé sfeer. Tijdens uw verblijf 
staat er een butler tot uw beschikking om u op uw wenken te bedienen. Aan de voorzijde is een privé veranda en 
een comfortabele overdekte buiten lounge met een vrij zicht op een nabijgelegen waterpoel waar zo nu en wild op af
komt. Een plunge pool biedt de nodige verkoeling tijdens de warme uren. Uw butler komt u graag een lekker koel 
drankje komen serveren, terwijl u al luierend op uw ligbed in de schaduw van een parasol, over de vlakte heen kunt 
turen. 

Elke avond wordt het kampvuur aangestoken en wordt u verwend met een aperitief. De maaltijden kunnen worden 
gereserveerd in de woonkamer of aan tafel op de buiten veranda.    

Eigen safari voertuig met een privé gids
U kunt maar liefst tot 4 activiteiten per dag ondernemen met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD of 
wandelsafari’s in het national park. U heeft tijdens u verblijf beschikking tot een eigen safari voertuig met een privé 
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gids. De privé gids is uitermate goed getraind en weet het wild zeer goed te spotten, hij zal u interessant vertellen 
over de dieren en vogels in het park. De safari’s zijn geheel privé, dat betekent dat u de safari’s flexibel kunt indelen 
en ook met gemak een hele dag op safari kunt gaan. Er wordt dan een onderweg speciaal voor u een bush lunch 
verzorgd. Let op, de wandelsafari’s zijn vanaf 16 jaar.

Faciliteiten
De familie accommodatie bestaat uit twee slaapkamers ingericht met teak houten meubels, een ventilator, 
veiligheidskluisje en een en-suite toilet/badkamer. In elk van de twee kamers kan eventueel een kinderbedje 
worden bijgeplaatst. Deze twee slaapkamers komen uit in een gezamenlijke open-fronted woonkamer. 

De derde slaapkamer bevindt in een aparte losstaande tented chalet. Deze tented chalet is snel en gemakkelijk 
te bereiken via de buiten veranda en beschikt over een interleading tweepersoonskamer en en-suite openlucht 
toilet/douche.  

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, butler 
service, private dining, privé gids & eigen open 4WD voertuig, privé dag en avond game drives met sundowner als 
afsluiting, full day privé game drives met bush lunch, bezoek nabijgelegen dorpje, wandelsafari’s vanaf 16 jaar, 
professionele Engels sprekende privé gids en park entreegelden.

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. 
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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, 2 
activiteiten per dag met keuze uit: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s vanaf 16
jaar, korte kanosafari’s en professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Harare – Bronte Garden Hotel  
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Het Bronte Garden Hotel is gesitueerd in het noorden van Harare. De charmante sfeer, het comfort, het 
vriendelijke personeel en een grote en zeer fraaie subtropische tuin maakt het Bronte Garden Hotel tot een 
favoriete accommodatie voor zowel internationale als lokale gasten. Hoewel het hotel beschikt over 100 en-suite 
kamers verdeeld over twee gebouwen, heerst er een persoonlijke, gezellige en rustige sfeer. Elke kamer beschikt 
over en-suite toilet/badkamer, een balkon of terras, satelliet TV en thee & koffie faciliteiten .

In de verschillende tuinen met vijvers is het heerlijk toeven en er zijn kleine zithoekjes te vinden waar drankjes en 
hapjes kunnen worden geserveerd. Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan er één rustig en meer 
achteraf is gelegen, een kleine gym en een á la carte restaurant met smaakvolle gerechten. Het restaurant heeft 
tevens een buitenterras dat uitziet over de grote tuin. Hier wordt ook het ontbijt in buffetstijl geserveerd. Er is een 
butlerservice zodat u de maaltijden ook naar uw kamer kunt laten brengen of kunt laten serveren op een van de 
terrassen in de fraaie tropische tuin.

Uw verblijf is inclusief: ontbijt.
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