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Comfortabele  rondreis met luxe accommodaties

Zimbabwe Deluxe  Explorer

Hoogtepunten Zimbabwe:  
Matobo Hills: Big Cave Camp (of upgrade naar Amalinda Lodge)
Victoria Falls: Batonka Guest Lodge B&B 
Hwange/ noord: Hwange Bushcamp (of upgrade naar Camp Hwange)   
Route A: Matusadona: Changa Safari Camp 
Of route B: Mana Pools: John’s Camp (Robin Pope)

Inclusief 3x semi panoramische vlucht: 
Victoria Falls – Hwange Noord 
Route 1: Hwange Noord – Matusadona
Of Route 2: Hwange Noord – Mana Pools
Mana Pools/Matusadona – Harare

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 05 – aankomst  Bulawayo Airport -  transfer naar Matobo Big Cave – 1 nacht HB + 2 nachten FB 
 Dag 05 – 06 – transfer naar Victoria Falls – Batonka Guest Lodge – 1 nacht B&B
 Dag 06 – 09 – transfer VF airport – semi-panoramische vlucht Hwange noord – transfer naar Hwange 

Bushcamp – 3 nachten FI 

Route A:
 Dag 09 – 12 – transfer naar airstrip – semi-panoramische vlucht Matusadona – Changa Camp – 3 nachten FI  
 Dag 12 – semi-panoramische naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – aankomst Nederland/België
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Route B:
 Dag 09 – 12 – transfer naar airstrip – semi-panoramische vlucht Mana Pools – John’s Camp – 3 nachten FI  
 Dag 12 – semi-panoramische 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  
Zimbabwe Deluxe Explorer –  totale reisduur 13 dagen 2 personen
Route A: met Matusadona Changa Camp
april t/m juni & november USD 5.783 p.p.
juli t/m oktober USD 6.446 p.p.
Zimbabwe Deluxe Explorer –  totale reisduur 13 dagen 2 personen
Route B: met Mana Pools John’s Camp
april t/m juni & oktober t/m 15 november USD 6.741 p.p.
juli t/m september USD 7.404 p.p.
Upgrade meerkosten Camp Hwange FI (i.p.v. Hwange Bushcamp FI) per 3 nachten
april t/m juni USD 207 p.p.
juli t/m oktober USD 660 p.p.
november USD 54 p.p.
Upgrade meerkosten Camp Amalinda FI (i.p.v. Big Cave Camp FB) per 3 nachten
april t/m oktober 693 p.p.
november / geen single supplement 464 p.p.
Note: vervangende accommodatie of verlenging per locatie zijn mogelijk. Vraagt u ons gerust om een vrijblijvende 
offerte op maat. 

De reis is inclusief: 
- Verblijf in luxe accommodaties met en-suite faciliteiten   
- Intercamp transfers & airport transfers
- 3x semi-panoramische vlucht 
- Alle maaltijden & snacks (met uitzondering van lunch & diner in Victoria Falls en lunch op dag 1 in Big Cave)
- Ontbijt in Victoria Falls
- Drankjes (met uitzondering van geïmporteerde dranken – alle drankjes Big Cave en Victoria Falls)
- Laundry service (met uitzondering van Big Cave en Victoria Falls)
- Matobo/Big Cave: dag van aankomst – geen activiteiten. Overige dagen 2 activiteiten per dag 

  met 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, natuurwandelingen over granieten platen. 
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- Upgrade Matobo/Amalinda: 2 activiteiten per dag met 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, natuurwandelingen over granieten platen. 
- Hwange noord/Hwange Bushcamp of upgrade Camp Hwange: dag en avond game drives in open 4WD,  
     sundowners, wandelafari’s
- Matusadona/Changa: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, sunset cruises, 
      wandelsafari’s. (optioneel vissen/fishing fees U$ 10 p.p.) 
- Mana Pools/John’s Camp: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, korte 
      kanosafari’s 
- Ervaren professionele gidsen
- Eco-toerisme gelden & alle park entreegelden (met uitzondering Big Cave Camp Matobo Hills – ter plaatse te voldoen)

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., int.airport departure taxes Harare ± 45 U$ 
p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes in Victoria Falls en Big Cave Camp  
Lunch op dag van aankomst in Big Cave
Lunch & diner in Victoria Falls
Matobo park entreegelden U$ 15 p.p. per dag / Cecil Rhodes monument fee U$10 p.p. (Amalinda Lodge inbegrepen)
Matobo Rhino tracking permit U$ 15 p.p.  (Amalinda Lodge inbegrepen)
Optioneel: bezoek Victoria watervallen U$ 35 p.p.
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Big Cave Camp – Matobo Hills      

Big  Cave Camp is gesitueerd nét buiten het Matopos National Park, op ongeveer 46 kilometer van Bulawayo. 
Het kamp is 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 7 ruime chalets waaronder een familie chalet. Elk chalet beschikt over een en-suite 
toilet/badkamer en een balkon dat uitziet over het landschap. De lounge, de bar en de dinerruimte zijn gebouwd om 
enorme rotsblokken waardoor het gevoel gecreëerd wordt 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: maaltijden, laundry service, geen activiteiten op dag van aankomst, 2 activiteiten per dag met 
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, natuurwandelingen over granieten platen en professionele  Engels 
sprekende gids.  

Exclusief drankjes, lunch op dag 1, 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)
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Upgrade Camp Amalinda – Matobo Hills
 

Camp Amalinda is een luxe safari lodge gesitueerd in het majestueuze rotsdecor van de Matobo Hills, de lodge is 
genesteld in een oude schuilplaats van de 'San' Bushmen. Camp Amalinda vormt een natuurlijk geheel met de 
omgeving, de hele lodge is gebouwd in, aan en om de granieten rotsen van Matobo. Het kamp bestaat uit 7 
individueel ingerichte stenen chalets met een rieten dak en 2 honeymoon suites, elk met een en-suite toilet/badkamer.

De open dinerruimte en de lounge bieden een panoramisch zicht over de heuvels. Er is een kleine wildlife bibliotheek 
aanwezig en voor de liefhebbers is er een aparte schaakkamer. Wijnkenners kunnen een kijkje nemen in de wijnkelder
die gelegen is in een grot. Een groot zwembad omringd met ligbedden ziet uit op een waterpoel en de rotsachtige 
omgeving, hier kunt u ook gebruik maken van een weldadige massage en/of manicure 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
historische tour naar de grotten met rotstekeningen en Cecil Rhodes monument/Panorama View of the World, Rhino 
Tracking te voet, ochtend en middag game drives in open 4WD, natuurwandelingen over granieten platen en 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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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. 
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.
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Hwange / centraal-noord – Hwange Bushcamp 

Hwange Bushcamp is het zusterkamp van Camp Hwange, gelegen in het afgelegen noordelijke Sinamatella 
gebied van het national park. Het is een semi-permanent luxe bushcamp dat alleen geopend is in het droge 
seizoen en weer wordt opgeruimd als het seizoen voorbij is. 

Het kamp bestaat uit slechts 6 luxe sta-hoogte safaritenten en twee centrale open tenten waarin zich een 
overdekte dinerruimte bevindt en een comfortabele lounge met barfaciliteit. Zoals een echt bushcamp behoeft 
worden de maaltijden bereidt op een open kampvuur. Het kamp maakt gebruikt van zonne-energie waardoor er 
wel mogelijkheid is om uw camera accu of baterijen op te laden. 

De 6 luxe safari tenten zijn ruim en elk ingericht met kingsize bedden, bagagerek en kledingrek, een ventilator 
en een en-suite toilet/douche. Elektriciteit is in de tent alleen in de avond aanwezig. 

Omdat het bushcamp is gelegen in een privé concessie zijn hier zowel dag als avond game drives toegestaan. 
De activiteiten worden in dagdelen ondernomen waarbij men kan kiezen uit game drives in op 4WD en 
wandelsafari’s. Ook is er de mogelijkheid om van kamp naar Kamp te lopen tijdens een full day wandelsafari. Bij 
een langer verblijf kunt u het bushcamp namelijk afwisselen met het meer avontuurlijke fly-camp.  
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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 bush picknick op aanvraag, 
wandelsafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Upgrade Camp Hwange – Hwange / centraal-noord

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 
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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 bush picknick 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 par-
ken 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 
baobab bomen en verandert het landschap in een ruige vlakte met veel opgedroogde rivierbeddingen. 
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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, ze-
bra'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 uit-
stekende takken van de dode bomen gebruiken als nestplaats. 

Sinds medio 2022 hebben de kampementen in Matusadona in samenwerking met het Matusadona Conservation Trust
er ijverig aan gewerkt om het park verder 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!

Matusadona - Changa Safari Camp 

Het luxueuze Changa Safari Camp is gelegen aan het prachtige Lake Kariba in een privé concessie in het Matusado-
na National Park. Het bestaat uit slechts 8 volledig ingerichte luxe safari tenten in Afrikaanse stijl, inclusief 2 familie 
tenten. Elke safari tent is ruim opgezet en heeft een stijlvolle deels open badkamer bestaande uit twee wastafels en 
een binnen én buiten douche. De ramen en deur zijn van muskietengaas waardoor er een luchtig gevoel is gecreëerd,
u kunt genieten van de geuren en geluiden van de bush en het tevens insecten op afstand houdt.
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In de centrale lodge vindt u een dinerruimte, een comfortabele lounge, een bar en een kleine wildlife bibliotheek. 
Ter afkoeling is er voor de gasten een zwembad aanwezig. Vanaf het centrale dek en het zwembad heeft u een 
prachtig zicht op het meer en de spectaculaire zonsondergangen. De maaltijden van Changa Camp zijn excellent te 
noemen en worden gezamenlijk aan één tafel in de open dineerruimte genuttigd of al fresco op het buiten dek. Op 
verzoek wordt er op het strand een romantische privé tafeltje gedekt. In de vroege ochtend, voor aanvang van een sa-
fari wordt er koffie en thee bij uw tent geserveerd zodat u rustig verder kunt ontwaken.

In Matusadona leeft een gezonde populatie roofdieren, waaronder leeuwen, luipaarden, hyena en zelfs de cheeta. Oli-
fanten, buffels en antilopen zijn het meest langs de oevers van het meer te vinden. Changa Safari Camp biedt gasten 
verschillende safari activiteiten welke in dagdelen worden ondernomen, bestaande uit: game drives in open 4WD, 
wandelsafari’s, prachtige sundowners en bootsafari’s langs de oevers van het meer en vissafari’s.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
wandelsafari’s, ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, vissafari’s, sunset cruises en 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. 

Mana Pools/rivierzijde - John’s Camp (Robin Pope Safaris) 

John’s Camp (Robin Pope Safaris) is een klassiek tented camp bestaande uit 6 ruime walk-in safari tenten, gelegen 
op de oever van de Zambezi Rivier. De tenten worden beschaduwd door grote bomen en struiken aan de achterkant 
terwijl u aan de voorkant een weids uitzicht heeft op de omgeving met op enige afstand de Zambezi Rivier. Omwille 
de koelte, het design luchtig te houden en om u een goed uitzicht op de bush en het wild te geven, is de deur en ook 
alle ramen voorzien van muskietengaas en een gordijn voor eventuele blindering. Het is luxe kamperen in de bush 
waarbij u volop kunt genieten van de Afrikaanse geuren en geluiden om u heen. 
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De inrichting bestaat uit comfortabele bedden met kwaliteitslinnen en een en-suite bush toilet/douche (bucket shower) 
en een wastafel met stromend water. Voor het gemak is er voor uw tent een kom geplaatst die telkens met water 
wordt gevuld zodat u tussendoor even snel uw handen kunt wassen.

In het midden van het kamp in een grote open tent vindt u een lounge en een dinergelegenheid. ’s Avonds wordt er 
onder de sterrenhemel gezamenlijk aan een mooi gedekte tafel gedineerd. Voor het diner komt men graag bijeen rond
het kampvuur voor een aperitief en om de ervaringen van de dag met elkaar uit te wisselen. 

De aangeboden safari activiteiten bestaan uit ochtend en middag game drives in open 4WD waarbij er soms wordt uit-
gestapt om wat dichter bij het wild te komen. Ook is het mogelijk om een hele dag op game drive te gaan waarbij er 
op een mooie plek in de bush een picknick lunch geserveerd wordt. Korte kanosafari’s en de wandelsafari’s worden in 
de vroege ochtend ondernomen en nemen al naar gelang men tegenkomt, 3.5 uur in beslag. Voor de liefhebbers be-
hoort ook vissen vanaf de oever van de Zambezi Rivier tot de mogelijkheden waarbij u een goede kans maakt om 
beet te hebben.

Bij een verblijf van minimaal 3 nachten heeft u de mogelijkheid om voor één nacht gratis gebruik te maken van het 
‘Star Bed’. Het dek van het Star bed is gebouwd op een hoog houten platform gesitueerd aan de rand van het kampe-
ment. U overnacht in een comfortabel bed met slechts een klamboe om u heen. Na het diner wordt u naar het Star 
Bed begeleidt en in de ochtend nadat er een kopje koffie is geserveerd wordt u weer terug naar het kamp gebracht 
voor het ontbijt. Er is slechts één Star Bed en deze is op een ‘first come, basis. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan
dient u dat bij reservering te melden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, ochtend 
en middag game drives in open 4WD, sundowners, korte kanosafari’s, wandelsafari’s, vissen vanaf de oever, professio-
nele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  12

  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

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