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Uitmuntende gidsen, zinderende safari’s en zéér close encounters  

Ongeëvenaard Zimbabwe   

Hoogtepunten Zimbabwe:  
Victoria Falls:  llala Lodge 
Hwange/noord: Nehimba Safari Lodge of Camp Hwange   
Mana Pools/rivierzijde: Goliath Safari Camp of Vundu Camp   

3x semi panoramische vlucht: 
Victoaria Falls – Hwange 
Hwange – Mana Pools 
Mana Pools – Harare  

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 –aankomst Victoria Falls Airport – transfer naar Ilala Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 07 – transfer Victoria Falls airport – semi-panoramische vlucht naar Hwange – game drive ± 3 uur naar 
      Nehimba  of Camp Hwange – 4 nachten FI
 Dag 07 – 11 – transfer ± 30-45 min naar de airstrip – semi-panoramische vlucht naar Mana Pools, korte transfer 
      naar – Goliath of Vundu Camp – 4 nachten FI
 Dag 11 – semi-panoramische vlucht naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis 
 Dag 12 – aankomst Nederland  

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 
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PRIJSINDICATIE 2023  o.b.v. 2 personen

Ongeëvenaard Zimbabwe –  totale reisduur 12 dagen Golitah Camp Vundu Camp

juni 2023 USD 8.660 p.p. USD 7.435 p.p.

juli t/m september 2023 USD 8.660 p.p. USD 8.475 p.p.

01 t/m 15 oktober 2023 USD 8.660 p.p. USD 8.475 p.p.

16 t/m 30 oktober 2023 USD 8.660 p.p. USD 7.435 p.p.

01 t/m 15 november 2023 USD 7.600 p.p. USD 7.605 p.p.

16 t/m 30 november 2023 Gesloten USD 7.605 p.p.

Vervangende accommodatie Hwange  / 4 nachten:   Camp Hwange

juni 2023 – minus prijs USD -376 p.p.

juli t/m 15 oktober 2023 – meerprijs USD 692 p.p.

november 2023 - minusprijs USD -580 p.p.

Note: verblijf op de beste locaties voor wildlife in Zimbabwe in bijzondere kampementen welke allen een extra 
toegevoegde waarde hebben en hun gasten uitmuntende safari’s bieden. Vervangende accommodatie en 
verlenging per locatie mogelijk. 

De reis is inclusief: 
- 4 x Semi-panoramische binnenlandse vlucht
- Alle intercamp transfers & airport transfers 
- Luxe lodge in Hwange met en-suite faciliteiten
- Luxe mobile tented camp in Mana Pools met en-suite faciliteiten
- Alle maaltijden & snacks (uitgezonderd in Ilala Lodge)
- Ontbijt in lllala Lodge
- Alle (alcoholische) drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en drankjes in Ilala Lodge)  
- Laundry service (uitgezonderd in Ilala Lodge)
- Hwange/ Nehimba of Camp Hwange: dag en avond game drives in open 4WD, op aanvraag full day game drive 

met bushlunch, sundowners, wandelsafari’s 
- Goliath Camp/Mana Pools: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s 
- Vundu Camp/Mana Pools: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s
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- Professionele Engelssprekende gidsen
- Alle eco-toerisme gelden en park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 30 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de 
grens verkrijgen, local airport departure taxes Victoria Falls 15 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Bijkomende kosten: Lunch, diner & drankjes in Victoria Falls

Victoria Falls – Ilala Lodge 

De ideaal gesitueerde en stijlvol ingerichte Ilala Lodge bevindt zich op nog geen 10 minuten lopen van de 
watervallen. Het privé terrein van de lodge grenst aan het Zambezi National Park en wordt regelmatig bezocht 
door zwijnen en impala’s die zich tegoed doen aan het gazon van de tuin, soms vergezeld door een olifant. 

Het befaamde Cassia Restaurant (voorheen Palm restaurant) is verkozen tot het beste restaurant van Victoria Falls 
en serveert een heerlijk en uitgebreid ontbijt in buffetstijl, een á la carte lunch en ‘al fresco’ diner onder de 
Afrikaanse sterrenhemel gecombineerd met een uitgebreide wijnkaart bestaande uit zorgvuldig geselecteerde 
wijnen en likeuren. In het elegante restaurant kunt u genieten van delicatessen zoals reebout, struisvogel en 
krokodil. Op sommige avonden worden de diners vergezeld met een rustig pianospel en van maart t/m juli heeft u 
vanaf het buitenterras een prachtig uitzicht op de nevel van de watervallen. 
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Accommodatie
Hoewel de Ilala lodge over 73 kamers kamers beschikt, verdeeld over twee vleugels tussen het groen, kunt u 
een rustige en vriendelijke sfeer verwachten en een excellente service.  De kamers zijn onderverdeeld in 
standaard kamers, standaard suites, Executive suites en een familie suite geschikt tot maximaal 6 personen.

De ruime kamers zijn elk voorzien van een en-suite toilet/douche (de suites zijn wat groter en beschikken tevens 
over een lounge en een ligbad), een balkon of een terras op de begane grond, airconditioning, een plafond 
ventilator, veiligheidskluis, telefoon, gratis WiFI, satelliet tv, koffie & thee faciliteiten, espressomachine en een 
koelkast. De familie Suite beschikt over 3 naast elkaar gelegen slaapvertrekken met elk een en-suite 
toilet/badkamer, twee lounges, een privé patio en een ‘hot tube’. Gasten die in de familie suite verblijven ontvangen 
een gratis Private Dining Experience en een ontbijt of lunch cruise op de Zambezi Rivier met de Ra-Ikane.

Faciliteiten & activiteiten
Ilala Lodge beschikt over een zwembad, een pool bar en een grote plunge pool met loungebedden en badlakens. 
Overweegt u om een activiteit in Victoria Falls te ondernemen dan kunt u bij de receptie terecht en zullen zij u 
adviseren in het ruime aanbod zodat u de juiste keuze kunt maken. 

Uw verblijf is inclusief: ontbijt.

Optie 1:  Hwange / centraal-noord – Camp Hwange     
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Camp Hwange is gelegen in een privé concessie in het noordelijke Sinamatella gebied van het Hwange National 
Park. Met name in het droge seizoen is het een zeer goede locatie om vele kuddes olifanten te kunnen zien, en 
kunt u gerust een paar uur in de vroege ochtend of late namiddag doorbrengen in de verscholen “hide” met 
uitzicht op de waterpoel welke door allerlei wild wordt bezocht. 

Camp Hwange biedt dag en avond game drives in open 4WD en boeiende wandelsafari’s in het Hwange National 
Park. De kwaliteit van de safari’s en gidsen is bijzonder goed en Camp Hwange kent geen strakke kamp routine. 
Zo zou het zomaar kunnen dat u tijdens een ochtend wandelsafari wordt opgepikt voor een game drive, omdat er 
elders een groep leeuwen is gespot en kunt u de wandelsafari later weer voortzetten. Wanneer u meerdere dagen 
verblijft kunt u ook opteren voor een full day game drive met een goed verzorgde bushlunch onderweg. 

Het luxe kamp heeft slechts 8 tented chalets met een rieten dak en kozijnen bekleed met gaas zodat u te allen 
tijde de omgeving en voorbijkomend wild kunt zien. spotten. De chalets zijn voorzien van een plafondventilator, 
een muskietennet en elektriciteit middels zonne-energie, een en-suite toilet/douche en een veranda met een zitje 
en een rieten luifel voor de schaduw. De chalets zijn groot genoeg om eventueel een extra bed bij te zetten voor 
een derde persoon.

In de centrale half open rieten booma vindt u een comfortabele lounge, een bar, een dinergelegenheid en een 
klein souvenir winkeltje. De booma ziet uit op een dichtbij gelegen waterpoel welke druk bezocht wordt door 
allerlei wild. Het kampvuur is een plek waar u 's ochtends en ’s avonds even kunt ontspannen en onder het genot 
van een hapje en een drankje en u de belevenissen van de dag kunt uitwisselen. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, sundowners, full day game drive met bushlunch op aanvraag, wandelsafari’s, 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Optie 2: Hwange / centraal-noord – Nehimba Lodge   

Nehimba Safari Lodge is gesitueerd diep in het noordelijk deel van Hwange National Park. Omdat het vrij 
afgelegen ligt en het een privé terrein betreft zult u hier nauwelijks of geen toeristen tegenkomen. De lodge is 
gelegen aan een waterpoel en bestaat uit slechts 7 op houten palen gebouwde chalets, onderverdeeld in 3 luxe 
tweepersoons chalets, 1 honeymoon suite en 2 familie chalets voor maximaal 4 personen elk.

De chalets zijn voorzien van grote kingsize bedden met een muskietennet, een en-suite toilet/badkamer met een 
buitendouche, een haarföhn, een draagbare Ledlamp, een ventilator en koffie & thee faciliteiten. De chalets zijn 
open-fronted en beschikken over een privé veranda met een zitje. Alle chalets bieden een fraai panoramisch 
uitzicht over de vlakte en de waterpoel zodat u zelfs vanaf uw veranda al enig wild kunt spotten.

Het centrale deel van de lodge omvat de lounges, een kleine bibliotheek met wifi, een kleine souvenirshop, een 
dinerruimte en bar met uitzicht op de waterpoel, en een plunge pool met enkele ligbedden. Vanuit de camp hide zit
u goed verscholen om in alle rust het wild en de vele olifanten te spotten die bij de waterpoel komt drinken. 
De lodge wordt vooral gewaardeerd vanwege de vele kuddes olifanten die in het droge seizoen juli t/m oktober de 
kunstmatig gevulde waterpoel bezoeken en dichtbij de uitkijkplatformen en het zwembad komen en op zeer dichte 
afstand vanaf het terras en tijdens het diner te aanschouwen zijn. 

Tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan de aangeboden safari activiteiten welke bestaan uit dag en avond 
gamedrives en boeiende wandelsafari’s. Wanneer u meerdere dagen verblijft kunt u ook opteren voor een full day 
game drive met een bushlunch onderweg.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, sundowners, full day game drive met bushlunch op aanvraag, wandelsafari’s, 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Optie 1: Mana Pools/rivierzijde – Goliath Safari Camp met top gids Stretch Fereirra  

Hoewel u in het Goliath Safari Camp geen ‘safari chique’ moet verwachten zal het u aan werkelijk niets ontbreken, 
de luxe zit in de locatie, de persoonlijke en informele sfeer, de verrassend heerlijke maaltijden en natuurlijk de 
uitmuntende gids. De safari activiteiten bestaan uit game drives in een open 4WD en korte kanosafari’s, maar de 
nadruk en tevens de passie van Stretch Ferreira ligt vooral op de bijzondere wandelsafari’s.

Stretch Ferreira is de charismatische eigenaar van het Goliath Safari Camp. De legendarische Stretch Ferreira 
behoort met zijn ruim 30 jaar kennis en ervaring tot de meest gerenommeerde gidsen en pioniers van Zimbabwe en 
met name in Mana Pools, hij kent het gebied en het wild door en door en heeft een speciale relatie met de olifanten. 

Tijdens een langzaam rijdende game drive zal uw gids actief naar sporen zoeken op de grond en daar waar de 
sporen vers zijn gaat stapt hij vaak uit voor een wandelsafari. De duur van wandelsafari is afhankelijk van hoever u 
het spoor kunt volgen en wat u zoal onderweg zult tegenkomen. Daarna keert u terug naar het voertuig en vervolgt u 
de game drive. 

Wanneer u een no-nonsense safari ervaring zoekt met zeer close encounters met wild zoals olifanten en 
leeuwen of al kruipend een groep wilde honden wilt volgen, dan is dit de perfecte locatie met de perfecte gids. 
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Goliath Safari Camp is gelegen op de oever van de Zambezi Rivier, enkele meters van het water, en bestaat uit 
slechts 7 authentieke safari tenten die omwille de koelte verscholen liggen tussen Albida en Mahonie bomen. 
De safari tenten zijn ruim, eenvoudig doch comfortabel ingericht en voorzien van een deels open en-suite 
toilet/douche. Om de natuur minimaal te belasten worden de tenten aan het eind van elk seizoen afgebroken om 
vervolgens het volgende seizoen weer opnieuw op dezelfde locatie te worden opgezet. 

Een grote open tent doet dienst als lounge en dinerruimte en nabij het water onder de bomen is een geïmproviseerde 
bar te vinden. In de namiddag wordt het kampvuur aangestoken en onder het genot van een hapje en een drankje 
worden de belevingen van de dag besproken. Elektriciteit is er middels een generator die wordt aangezet wanneer u 
na een wandelsafari weer terug in het kamp komt en weer uitgezet wanneer u naar bed gaat. Camera batterijen 
kunnen dus worden opgeladen.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (exclusief geïmporteerde dranken), beperkt laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, korte kanosafari’s, wandelsafari’s, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden, als u specifiek de legendarische gids/eigenaar Stretch Ferreira wilt als uw gids, 
dan dient dit van te voren te worden aangevraagd – afhankelijk van beschikbaarheid.    

Optie 2: Mana Pools / rivierzijde – Vundu Camp            
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Het Vundu Camp is gesitueerd in een privé concessie op de oever van de Zambezi Rivier, in het Mana Pools 
National Park. De privé concessie betekent dat u vrijwel geen andere safari voertuigen zult tegenkomen maar 
ook dat night drives zijn toegestaan en die kunnen hier soms behoorlijk lonend zijn.

Nick Murray is de eigenaar van het kamp en tevens een prestigieuze top gids die grote bekendheid heeft en 
zorgvuldig zijn freelance gidsen uitkiest om mee samen te werken. Alle gidsen van Vundu Camp bezitten een 
rijke ervaring, kennis en enthousiasme zodat u het beste uit uw safari zult halen. Het gebied is erg wildrijk en 
Vundu Camp biedt geweldige kansen op het spotten van luipaarden, leeuwen en met name de wilde honden zijn 
voor velen een reden om hier te verblijven. 

Vundu Camp is ook nauw betrokken bij het behoud van de wilde honden https://www.paintedwolfconservancy.com/ 
en voor hen die in een serieuze interesse hebben in de wilde honden en tevens op dichte afstand willen 
fotograferen, is dit echt hét kampement. Daarnaast heeft de filmcrew van verschillende wildife documentaires hier 
verbleven. De laatst opgenomen documentaire was episode 4 of the BBC series Dynasties featuring Sir David 
Attenborough, The Episode genaamd: The Rebel focused on the wild dogs of Mana, de moeite waard om eens 
te bekijken. 

Vundu Camp biedt fantastische wildlife kansen vooral als u geïnteresseerd bent in de wilde honden.  
De wandelsafari’s zijn gericht op het actief volgen van verse sporen, waarbij u kunt profiteren van de kennis van 
de gidsen die weten waar de wilde honden zich ophouden of waar hun nestplaats is. Als u specifiek de 
gerenommeerde gids/eigenaar Nick Murray wilt als uw gids, dan dient dit van te voren te worden aangevraagd en 
is afhankelijk van beschikbaarheid 

Het Vundu Camp is een kleinschalig kamp met een persoonlijke sfeer, het beschikt over 8 tented chalets met 
een rieten dak, waaronder één familiechalet. Elk chalet is eenvoudig ingericht met een tweepersoonsbed of 
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twin bedden met een klamboe, opbergruimte en een open en-suite toilet/douche. Voor de chalet is een privé 
veranda met een zitje en een mooi uitzicht op de rivier. 

In het midden van het kamp is een verhoogde platform waar de lounge, bar en een dinergelegenheid en een kleine 
wildlife bibliotheek te vinden is. De voorkant van het kamp ziet uit op de Zambezi Rivier waar in de avonduren het 
houtvuur wordt aangestoken en men bijeenkomt voor een aperitief en de belevingen van de dag worden 
uitgewisseld. De achterkant van het kamp ziet uit op een een grasvlakte met een kleine waterpoel waar regelmatig 
wild te zien is.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (exclusief geïmporteerde dranken), beperkt laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, korte kanosafari’s, wandelsafari’s, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden, als u specifiek de legendarische gids/eigenaar Nick Murray wilt als uw gids, dan 
dient dit van te voren te worden aangevraagd – afhankelijk van beschikbaarheid.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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