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ZIMBABWE SELF DRIVE & LODGE SAFARI
Deze reis is deels een 7 daagse self drive en deels een verzorgde reis. 

Tijdens de self drive rijdt u door diverse landschappen, langs dorpjes en steden. U bezoekt de fameuze Matobo Hills
en onderneemt daar game drives in open 4WD en een Rhino tracking te voet. De Zimbabwe Ruins ontbreken niet 
alsmede het mooie Lake Mutirikwi waarna u dwars door het mooiste deel van de Eastern Highlands rijdt. Hier 
verblijft u in een  lodge gelegen in de prachtige Honde Vallei! U kunt hier zelf nog rond rijden maar ook aan diverse 
activiteiten deelnemen. De self drive eindigt weer in Harare vanwaar u de volgende dag met een transfer naar het 
mooie Lake Kariba wordt gebracht en ook het beroemde Mana Pools bezoekt. In Mana Pools kunt u game drives in 
open 4WD, korte kano safari’s én boeiende wandelsafari’s ondernemen. 

Totale reisduur 16 dagen
Harare:  Bronte Garden Hotel  - 1 nacht (ontbijt)
Selous Game Park: 1 nacht (diner & ontbijt plus een game drive in open 4WD of een Bushwalk)
Matobo:  Big Cave Camp - 2 nachten (ontbijt, lunch & diner plus activiteiten)
Lake Kyle:  Clevers Lake View – 1 nacht (diner & ontbijt)
Nyanga / Honde Valley: Aberfoyle Lodge- 2 nachten (ontbijt, lunch & diner)
Lake Kariba: Hornbill Lodge – 1 nacht (ontbijt, lunch & diner)
Mana Pools: Camp Zambezi – 3 nachten (ontbijt, lunch, diner, drankjes plus activiteiten)

Inclusief 7 dagen self drive 4WD  (200km per dag inbegrepen en daarna 0.90 p.km. 

PRIJSINDICATIE 2023 (exclusief internationale vluchten)
Zimbabwe Self Drive – totale reisduur 16 dagen 2 personen A 3 personen A 4 personen A
Mei & november 2023 USD 5.484 p.p. USD 4.865 p.p. USD 4.337 p.p.
Juni t/m oktober 2023 USD 5.687 p.p. USD 5.107 p.p. USD 4.613 p.p.

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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Dag 1 – vertrek Nederland / België  

Dag 2 – aankomst Harare Airport – transfer naar Bronte Garden Hotel – 1 nacht inclusief ontbijt   

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, 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. 

Inclusief: ontbijt 
Exclusief: lunch, diner en drankjes 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  2
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Dag 3 – self drive naar Selous Game Reserve 
Pamudzinda Safari Lodge inclusief diner, ontbijt & een game drive in open 4Wd of een bushwalk. 
Uw gehuurde auto wordt om 08:00 afgeleverd in het Bronte Garden Hotel. Self drive naar het Selous Game Park dat
op ongeveer 2 uur rijden ligt. Wanneer u vroeg in de ochtend vertrekt kunt u en-route het mooie Lake Chivero 
bezoeken, een relatief klein maar mooi game reserve dat zich concentreert rondom het meer. Het heeft een luchtige 
bebossing afgewisseld met kleine open grasvlaktes en grote rotsblokken. Er is aardig wat wild te vinden zoals 
struisvogels, zebra’s, giraffen, kudu’s, sable antilopen en u maakt een grote kans om de witte neushoorn te zien. 
Daarnaast zijn er 4 grotten met bushmen rotstekeningen te bezichtigen.

Na Lake Chivero is het nog ongeveer 1,5 uur rijden naar uw accommodatie in Selous Game Reserve

Tijdens uw verblijf in Pamudzinda Safari Lodge is er één activiteit inbegrepen, een game drive in open 4Wd of een 
bushwalk. Daarnaast zijn er nog optionele activiteiten mogelijk zoals een korte kano trip of met een pontoon over de 
Serui Rivier, een olifant interactie, of paardrijden. De lodge heeft ook een eigen paardenstal waardoor beginnende of
ervaren ruiters onder begeleiding een halve of een hele dag kunnen paardrijden. 

De Pamuzinda Safari Lodge bestaat uit 13 suites waaronder een Royal Suite en een familiehuis. De kamers zijn elk 
voorzien van een en-suite toilet/badkamer met extra buitendouche en een veranda met een zitje dat uitzicht biedt op 
de Serui Rivier of op de bush. De Royal Suite kan tevens worden gebruikt als familie of honeymoon suite. Deze 
suite heeft 2 slaapvertrekken, een eigen jacuzzi en een plunge pool.

Het terrein heeft geen omheining en dat zorgt ervoor dat allerlei wild er regelmatig rond scharrelt. De lodge heeft een
gemeenschappelijk half open lounge met een bar/restaurant, een braai, een gezellige vuurplaats en ter verkoeling 
een zwembad met een aantal ligbedden. 

Inclusief: diner, ontbijt en een game drive in open 4WD of bushwalk
Exclusief: lunch, drankjes overige activiteiten en park entreegelden ± USD 10 p.p. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3
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Dag 4 & 5 – self drive naar Matobo 
Big Cave Camp  - 2 nachten inclusief ontbijt, lunch, diner, game drives in open 4WD en Rhino walk

Big  Cave Camp is gesitueerd nét buiten het Matopos National Park, gelegen op een enorme granieten heuvel en 
geheel opgetrokken uit natuurlijke materialen. Geïnspireerd door het bijzondere landschap en gebruikmakend van de 
aanwezige kolossale granieten ‘bolders’, vormt het een fraai geheel met haar rotsachtige omgeving. 

Het kamp bestaat uit slechts 8 ruime chalets waaronder een 2 familie chalets en een honeymoon suite. Elke chalet 
beschikt over een en-suite toilet/badkamer en een balkon dat prachtig uitziet over het landschap. De lounge, de bar en
de dinerruimte zijn gebouwd om de enorme rotsblokken en bomen die door het dak heen groeien. Het voelt aan alsof 
u in een grot verblijft maar dan met moderne faciliteiten. 

Tussen de safari’s door kunt u gebruik maken van het zwembad en de ligbedden of u kunt een kijkje nemen in de 
bibliotheek waar u een aantal boeken kunt vinden waarin de geschiedenis van dit bijzondere en spirituele gebied wordt
beschreven. Omdat Big Cave Camp net buiten het national park ligt, kunnen de game drives zowel op het eigen privé 
terrein als in het Matobo National Park worden ondernomen. Avond game drives worden wel op het eigen terrein 
ondernomen, want deze zijn verboden in het national park. 

Uw verblijf is inclusief: ontbijt, lunch & diner, laundry service, historische tour naar de grotten met rotstekeningen 
en Cecil Rhodes monument/Panorama View of the World, Rhino Tracking te voet, dag en avond game drives in open
4WD, natuurwandelingen over granieten platen en professionele Engels sprekende gids. 

Exclusief: drankjes en park entreegelden USD 15 p.p.p.d. en USD 15 p.p. Rhino Tracking

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4
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Dag 6 – self drive naar Masvingo – onderweg eventueel bezoek Zimbabwe Ruins  

Overnachting – Lake Kyle - Clevers Lake View Resort inclusief diner & ontbijt 

Dag 7 – self drive door Eastern Highlands – Nyanga / Honde Vallei 
De route vanuit Masvingo gaat door het mooiste deel van de Eastern Highlands. U rijdt over de Birchenoughbrug en 
de Christmas Pass bij Mutare via een scenic route naar Nyanga National Park. Onderweg komt u een aantal 
panoramische uitzichtpunten tegen waar u even kunt stoppen. Het landschap varieert van hoge plateaus met steile 
hellingen, slingerbochten en lagere plateaus met bananen en thee plantages. 

Omdat u onderweg goede en minder goede wegen zult berijden en de route heel mooi is en u wellicht wat vaker wilt
stopppen, is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk uit Matobo vertrekt. Omstreeks 17:30 wordt het donker en in de 
bergen begint het al eerder te schemeren, omwille de veiligheid raden wij het rijden in het donker ten zeerste af.

De prachtige groene Honde Vallei wordt wel gezien als één van de mooiste regio’s en een excellente locatie voor 
vogelaars, wandelaars en natuurliefhebbers. De vallei met groen glooiende heuvels bedekt met 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 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  5
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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.

Diverse slingerende wandelroutes gaan door dichtbegroeide tropisch ogende bossen met wilde orchideeën, met 
varens en mos begroeide rotsen en met kleine riviertjes en watervallen. Naast de vele vogels 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. 

Dag 7 & 8 - Aberfoyle Lodge – 2 nachten inclusief ontbijt, lunch & diner  
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. 

Aberfoyle 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 ingericht. Ze zijn 
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. 

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, 
biologische zwarte peper komt van de wijnstokken, 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 heerlijke 
maaltijden.
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  6
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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. 

Inclusief: ontbijt, lunch & diner
Exclusief: drankjes en activteiten

U kunt op eigen gelegenheid Mtarazi Falls bezoeken en eventueel tegen betaling ± U$40 p.p. ter plaatse een 
indrukwekkende Skywalk ondernemen. Vanuit Aberfoyle Lodge kunt u ook enkele activiteiten ondernemen zoals een 
Boswandeling met gids door de Honde Vallei (verschillende routes van 2 tot 8 uur) of begeleide vogelsafari met een 
gespecialiseerde vogelgids U$5 p.p.per uur, een rondleiding over de koffie & thee plantages en Tea Factory Tour 
U$25 voor het hele gezelschap of een partijtje golf. 

Dag 9 – self drive naar Harare - drop off de auto -  overnachting Bronte Garden Hotel - inclusief ontbijt   

Dag 10 -  wegtransfer Lake Kariba – overnachting Hornbill Lodge - inclusief diner & ontbijt   
Omstreeks 8:30 wordt u bij het Bronte Garden Hotel opgehaald voor uw transfer naar Lake Kariba. Onderweg kan er
gestopt worden voor een korte pauze, wat foto’s te nemen en een packed lunch te nuttigen. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  7
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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 familiechalet 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

Inclusief: diner & ontbijt
Exclusief: lunch & drankjes

Dag 11 -  wegtransfer naar Mana Pools  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  8
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Dag 11, 12 & 13 - Semi Luxury Tented Camp – 3 nachten inclusief ontbijt, lunch, diner, drankjes, Game drives in 
open 4WD, korte kanosafari & wandelsafari’s en park entreegelden   

Het semi-luxe mobile tented camp is op de oever van de Zambezi rivier gesitueerd 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. 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 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. 

Inclusief: ontbijt, lunch, diner, drankjes, game drives in open 4WD, korte kanosafari’s, wandelsafari’s, professionele 
Engels sprekende gids en park entreegelden

Dag 14 -  wegtransfer naar Harare – overnachting Bronte Garden Hotel - inclusief ontbijt   

Dag 15 -  wegtransfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis 

Dag 16 -  aankomst Nederland /België 

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe U$30 single entry p.p. (deze kunt u ter 
plaatse kopen), drankjes (in Mana Pools inbegrepen) niet genoemde maaltijden, fooien, facultatieve excursies en 
persoonlijke uitgaven.

Park entreegelden (ter plaatse te voldoen in cash U$): 
Selous Game reserve - ± U$10 p.p.
Lake Chivero - ± U$10 p.p.
Matobo – U$15 p.p.plus U$15 voor Rhino Tracking
Zimbabwe Ruins – U$15 p.p.
Nyanga National Park - ± U$10 p.p.
Voertuiggelden per auto per national park - ± U$5 p.d.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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