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Ook leuk voor families en kleine groepen 

Route B  Bush & Lake Safari 

Hoogtepunten Zimbabwe:  
Victoria Falls: 1 nacht Batonka Guest Lodge  
Hwange: 3 nachten Nehimba Safari Lodge 
Lake Kariba/ Matusadona:  4 nachten privé Lake Cruise (verblijf op cruiser boot met een privé gids voor 
wandelsafari’s & bootsafari’s met kleine tender boat) – geen andere gasten aan boord of tijdens de activiteiten)
Mana Pools:  3 nachten Camp Zambezi (vanaf 4 personen met privé safari voertuig & eigen gids) 

Inclusief wegtransfers en 3x semi panoramische vlucht  
Hwange – Kariba 
Kariba – Mana Pools 
Mana Pools – Harare  

 Dag 01 – vertrek Nederland / België
 Dag 02 – 03 – aankomst Victoria Falls Airport – transfer naar Batonka Guest Lodge – 1 nacht B&B
 Dag 03 – 06 – transfer naar Victoria Falls Airport – vlucht naar Hwange – Nehimba Safari Lodge – 3 nachten FI
 Dag 06 – 10 – transfer naar airstrip – vlucht naar Kariba – transfer naar de haven van Kariba haven – u gaat aan 
      boord van de Safari Lake Cruise (privé cruise) – 4 nachten FB met privé gids
 Dag 10 – 13 – vlucht naar Mana pools - Zambezi Tented Camp – 3 nachten FI
 Dag 13 – vlucht naar Harare Airport voor aanvang van de terugreis.
 Dag 14 – 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 
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  PRIJSINDICATIE 2023  
Bush & Lake Safari ROUTE B 
met 4 nachten privé lake cruise – 
totale reisduur 14 dagen 

2 personen 4 personen 5 personen 6 personen

juni t/m oktober 2023 USD 8.769 p.p. USD 7.203 p.p. USD 7.027 p.p. USD 6.775 p.p.
Bij 2-3 personen wordt er gebruik gemaakt van een boot zoals het voorbeeld in de aanvullende informatie. 
Bij 4-6 personen of meer wordt er gebruik gemaakt van grotere boten – zie aanvullende informatie.
.Optioneel kunt u ook de Lake Cruise afsluiten in bijv. het Rhino Safari Camp of Changa Camp waar u ook game 
drives in Matusadona kunt ondernemen. 
- Privé game drives met privé gids is tegen een meerprijs ook mogelijk in Hwange of Mana Pools
- Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk. 

Iets aanpassen of andere wensen? Vraagt u ons gerust om een vrijblijvende offerte op maat.

De reis is inclusief: 
- 3 semi-panoramische binnenlandse vluchten
- Airport & intercamp transfers
- Semi-luxe en luxe accommodaties met en-suite faciliteiten  
- Alle maaltijden (uitgezonderd in Victoria Falls) 
- Ontbijt in Batonka Guest Lodge, Victoria Falls
- Drankjes in Nehimba Safari Lodge & Camp Zambezi (uitgezonderd geïmporteerde dranken) 
- Hwange/ Nehimba: dag en avond game drives met sundowner ter afsluiting in het national park, full day game 

drive op aanvraag, wandelsafari’s 
- Privé Safari Lake Cruise Matusadona:

- Privé verblijf op cruiser boot met voldoende ruimte – zonder andere gasten (en-suite slaapcabines double/twin) 
- Kapitein en kok/deckhand (met eigen slaapcabines & faciliteiten)
- De boot meert elke dag aan op een andere locatie langs het Matusadona & Charara National Park. Er 
    gaat een professionele bewapende privé gids met u mee aan boord voor de safari’s (met eigen slaapcabine & 

faciliteiten).
- Privé sundowner cruises en bootsafari’s met een kleinere tender boot 
- Maximale flexibiliteit: deel naar wens uw dag en safari activiteiten in, de boot meert elke dag aan op een andere

locatie en vaart ‘s middags tijdens de siësta & lunch, duur en intensiteit van de wandelsafari’s afgestemd op uw 
conditie, optimale vrijheid voor het maken van foto’s, volledige aandacht voor uw reisgezelschap en uw 
interesses.

- Optioneel vissen: meerkosten vishengels, aas, fishing fees ± U$15 p.p. per dag 
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- 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 Matusadona, Kariba Lake fees 

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de 
grens verkrijgen), airport departure tax binnenlandse vlucht Zimbabwe 15 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en 
persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten: 
Drankjes (drankjes in Nehimba Lodge & Camp Zambezi wel inbegrepen)
Lunch & diner in Victoria Falls
Park entreegelden Mana Pools U$ 55 p.p.p.d.

Accommodatie informatie

Victoria Falls – Batonka Guest Lodge  

Batonka Guest Lodge is gesitueerd in het centrum van Victoria Falls op ongeveer 3 kilometer van de watervallen. 27 
en-suite kamers zijn gelegen in meerdere bijgebouwen omringd door een grote tropische tuin. In de lodge heerst een 
rustige sfeer met een door de eigenaren zelf gerund management, goed getraind en vriendelijk personeel. De Batonka
Guest Lodge wordt naast haar hoge service standaard mede geprezen om haar culinaire en smakelijke keuken.

In het hoofdgebouw bevinden zich de receptie, een curiosa winkeltje, een binnen restaurant en een grote sfeervolle 
buiten veranda met terras en een bar waar men de hele dag door kan genieten van een maaltijd of een sandwich. 
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Gasten kunnen ’s ochtends op het terras genieten van het ontbijtbuffet, in de middag en avond kan met kiezen van 
een kleine à la carte menukaart. Aan de bar kunt u terecht voor een koel drankje of een cocktail, maar ook voor een 
lekkere koffie gemixt met een smaak naar keuze.

De lodge en de kamers zijn aangekleed in een koloniale stijl met Afrikaanse accenten. De kamers beschikken elk over
een tweepersoonsbed of twin bedden met een gedrapeerde klamboe, een fauteuil met een voetenbankje, een 
dressoir, twee kofferrekken en voldoende kastruimte, een mini bar, koffie & thee faciliteiten, flat screen TV, strijkijzer &
strijkplank, een ventilator en airconditioning. De ruime en-suite toilet/badkamer is voorzien van een douche of een 
ligbad, een föhn en enkele toiletartikelen. Voor de ingang van elke kamer bevindt zich een kleine privé veranda of een
terras met een zitje welke uitziet op de tuin en het zwembad. 

Uw verblijf is inclusief: ontbijt.

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.

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.
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Het centrale deel van de lodge omvat de lounge, 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.

Matusadona National Park

Matusadona kent nog zeer weinig bezoekers en er zijn nog maar zeer weinig accommodaties. Maar zij die hier eens 
geweest zijn keren vaak weer terug, gewoon omdat het een bestemming is dat geheel anders is dan de andere 
parken in Zimbabwe, de ligging aan het meer, de ongereptheid, de prachtige zonsondergangen en natuurlijk het wild 
en de uitstekende professionele gidsen.

Het grootste deel van het Matusadona National Park ligt aan het Kariba meer. Het hele gebied wordt gekenmerkt door
de 600 meter hoge 'Matusviadonnah' heuvels waarnaar het National Park is genoemd. De hoger gelegen plateaus zijn
bedekt met open bosland en berg acacia's. In de lager gelegen gebieden groeien mopane struiken, reusachtige oude 
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baobab bomen en verandert het landschap in een ruige vlakte met veel opgedroogde rivierbeddingen. Deze wildernis 
tezamen met de oevers van Lake Kariba vormen een unieke locatie voor boeiende game drives en avontuurlijke 
wandelsafari’s. Buiten de vrijwel onbegaanbare paden die worden veroorzaakt door de dieren zijn er slechts twee 
ruige wegen die alleen begaanbaar zijn tijdens het droge seizoen én dan nog met een 4-wheel drive. 

De vele inhammen en kleine baaitjes langs de oevers van het meer trekken veel dieren zoals buffels, olifanten, 
zebra's en antilopen soms achtervolgd door leeuwen. Ook kunt u hier een aantal interessante reptielen aantreffen 
zoals gecko’s, monitor lizards, schildpadden en slangen waaronder de python. Daarnaast is het een vogelrijk gebied 
met meer dan 200 soorten waaronder de reusachtige visarend die het meest te vinden is langs het water waar zij de 
uitstekende takken van de dode bomen gebruiken als nestplaats. 

Hoewel Matusadona oorspronkelijk een Big Five bestemming is was het lastig de laatste jaren om de neushoorns te 
vinden. Velen zijn door het stropen gedood en de overgebleven neushoorns verscholen zich heel diep in het park.
Sinds medio 2022 hebben de kampementen 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 
Matusadona gespot kunnen worden is veelbelovend en verheugend nieuws!

Privé Safari Lake Cruise 

Een Safari Lake Cruise is een voortreffelijke manier om de unieke wildernis en het wildlife in en om Lake Kariba 
te beleven. Deze lake cruise en de safari’s gedurende de cruise zijn geheel privé, dus zonder andere gasten! 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Het is een fantastische beleving en een combinatie van een relaxed vakantiegevoel; luieren, zonnen, een koele 
bries, een fris drankje, een mooi uitzicht, heerlijke maaltijden aan boord afgewisseld met enerverende privé 
wandelsafari’s en mooie bootsafari’s. U komt op plekjes die alleen per kleine tenderboot te bereiken zijn. Uw verblijf
op de cruiseboot is geheel privé en inclusief een professionele privé gids, een kapitein en een kok die u gedurende
uw verblijf zullen vergezellen. (De bemanning heeft een eigen slaapcabine en eigen badkamer faciliteiten) 

De boot in dit reisschema en op de foto’s is geschikt voor twee tot drie personen. Ook zijn er andere 
gelijkwaardige en meer luxe boten mogelijk met ruimte tot 3 personen. Bij meer personen wordt er gebruik gemaakt 
van een iets grotere boot. Wij zullen in een reisvoorstel altijd meerdere boten voorstellen zodat u het verschil kunt 
zien en zelf een keuze kunt maken.  
 
Bovenstaande cruiser boot is bijna 17 meter lang en voorzien van één tweepersoonscabine met en-suite toilet/douche 
en één twin cabine met en-suite toilet/douche, een keuken, een lounge binnen en een overdekte lounge buiten, met 
comfortabele zithoek en dineertafel, een verhoogd zonnedek met loungebedden en een kleinere tender boot voor de 
bootsafari’s

Eventueel kunt u bij warm weer ook op het dek onder een klamboe overnachten. Elektriciteit is op gezette tijden 
aanwezig middels een generator of zonne-energie met voldoende voltage om uw camera of telefoon op te laden. Er 
gaat een kok, deckhand en een professionele privé wildife gids met u mee aan boord, zij hebben eigen cabines en 
faciliteiten.    

Er zijn boten in verschillende uitvoeringen vanaf 2 personen tot groepen van 
85 personen, van eenvoudig tot luxueus, van cruiser tot pontoon en alle 
worden bemand door een gekwalificeerde kapitein & bemanning. Welk type 
boot u ook kiest, een privé Safari Lake Cruise is tot in de puntjes verzorgd. 

De privé Safari Lake Cruise is één van onze specialiteiten en is alleen via 
Zimba Safaris te boeken (vanaf twee personen en minimaal 3 nachten). 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Wandelsafari’s met uw privé gids
's Morgens vroeg en in de namiddag vaart u verder om 
vervolgens 2 x per dag een op andere locatie aan te 
meren langs de oevers van het Matusadona of Charara 
National Park voor een boeiende wandelsafari met uw 
privé gids. 

De wandelingen zijn in een gematigd tempo en er zullen 
voldoende rustpauzes worden ingelast. Op het heetst van 
de dag tussen de wandelingen komt u terug op de boot en

wordt er een uitgebreide maaltijd geserveerd. Terwijl de boot alvast verder vaart kunt u genieten van de lunch 
en een siësta houden op het dek, een drankje en een zonnebad nemen terwijl er langs uw lichaam een koele bries 
waait en uw ogen zijn gericht op het steeds veranderende en prachtige landschap decor. 

‘s Avonds kunt u soms de leeuwen in de verte horen brullen. De gids zal bepalen waar u de volgende ochtend kunt 
proberen de leeuwen te traceren. Nadat u met de tenderboot naar de locatie toe bent gevaren, zult u aan wal gaat op 
zoek naar verse leeuwensporen. De privé gids is zeer goed getraind, bewapend en voorzien van zendapparatuur. 
En hoewel u vooral wild als olifant, buffel en impala zult tegenkomen tijdens de wandelingen, is het zomaar mogelijk 
dat u ook leeuwen zult aantreffen. Matusadona staat bekend om haar goede leeuwenpopulatie
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Bootsafari’s en sunset cruises met kleinere boot
In de namiddag meert u aan op een andere plek en vaart u langs de oevers met de kleinere tenderboot welke 
makkelijker manoeuvreerbaar is en ook in de smalle inhammen en kanalen kan komen. Tijdens de bootsafari kunt u 
indien gewenst wederom aan wal gaan voor een volgende wandelsafari. 

De safari’s kunnen geheel naar uw wensen en conditie worden afgestemd en u kunt ter plekke besluiten waar u zin in 
heeft.  Voordat u aan het einde van de middag terug vaart naar de cruise boot, kunt u eerst nog genieten van een 
prachtig gekleurde en betoverende zonsondergang met een snack en een drankje.

Voor wie het leuk kunnen er vishengels aan boord worden verzorgd. Met deze bezigheid zult u zich kostelijk 
vermaken tussen de safari’s door of in de avond wanneer de vissen actief worden. U zult ongetwijfeld beet hebben! 
Het meer is beroemd om de Tiger Fishing en jaarlijks vindt er het beroemde Tiger Fish Tournament  Lake Kariba 
herbergt meer dan 40 vissoorten waaronder Brasem, Tilapia en Katvis. De lokale bemanning en de gids zullen u 
graag vergezellen tijdens deze bezigheid. Van de vis die gevangen is zal voor u ter plaatse een lekker hapje worden 
bereidt of de bemanning zal de vangst graag mee naar huis nemen.

Note: Deze privé cruise is niet te vergelijken met de Lake Cruises met vaste vertrekdata, welke varen langs de oevers
van Binga. Deze privé cruise vaart langs de oevers van het Matusadona en Charara National Park aan de andere 
kant van het meer waar meer wild te vinden is.

Uw verblijf is geheel privé inclusief: maaltijden & snacks, beperkt laundry service, professionele Engels sprekende 
privé gids, privé safari's: wandelsafari's (vanaf 16 jaar), bootsafari's, sundowner cruises, lake fees 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 
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geïmproviseerde keuken en 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)
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