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Comfortabele  rondreis met middenklasse accommodaties

Zimbabwe Midrange Explorer  

Hoogtepunten Zimbabwe: 
Matobo Hills: Big Cave Camp 
Victoria Falls: Pamusha Lodge of Nguni Lodge B&B (upgrade mogelijk) 
Hwange/ noorden: Robins Camp   
Hwange oost/ hoofdingang: Miombo Elephant Camp  
Matusadona: Rhino Safari Camp 

Inclusief 1x semi panoramische vlucht: Hwange - Kariba  

 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 – Pamusha Lodge of Nguni Lodge – 1 nacht B&B
 Dag 06 – 09 – transfer naar Hwange noorden – Robins Camp – 3 nachten FB 
 Dag 09 – 13 – transfer naar Hwange hoofdingang – Miombo Elephant Camp – 4 nachten FI  
 Dag 13 – 16 – vlucht naar Matusadona – boottransfer naar Rhino Safari Camp – 3 nachten FB
 Dag 16 – boot transfer naar Kariba & weg transfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 17 – 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  
Totale reisduur 14 dagen (zonder Matobo) - met start in Victoria Falls met 2 personen
Juni t/m november 2023 USD 5.130 p.p.
inclusief aanbieding 1 gratis overnachting fully inclusive - Hwange Miombo Elephant Camp. 

Totale reisduur 17 dagen - met start in Matobo met 2 personen
Juni t/m november 2023 USD 6.200 p.p.
Note: reissommen zijn inclusief aanbieding 1 gratis overnachting fully inclusive - Hwange Miombo Elephant Camp

De reis is inclusief: 
- Verblijf in midrange en semi-luxe accommodaties met en-suite faciliteiten   
- Intercamp transfers & airport transfers
- Alle maaltijden & snacks (met uitzondering van lunch & diner in Victoria Falls)
- Ontbijt in Victoria Falls
- Drankjes in Miombo Elephant Camp (met uitzondering van geïmporteerde dranken)
- Drankjes tijdens de game drives in Rhino Safari Camp en wijn bij het diner
- Laundry service 
- 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. 
- Hwange / Robins: dag en avond game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting
- Hwange / Miombo: dag en avond game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting. Optionele  wandelsafari 
     op aanvraag. 
- Matusadona / Rhino Camp: ochtend en namiddag game drives in open 4WD met sundowner ter afsluiting, 
     bootsafari’s en sundowner cruises, wandelsafari’s. (optioneel vissen/fishing fees U$ 10 p.p.) 
- Professionele Engels sprekende gidsen
- Eco-toerisme gelden & park entreegelden Matusadona, Kariba Lake fees

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:
Drankjes (drankjes in Miombo Elephant Camp wel inbegrepen) 
Lunch & diner in Victoria Falls
Matobo park entreegelden U$ 15 p.p. 
Matobo Cecil Rhodes monument fee U$10 p.p. 
Matobo Rhino tracking permit U$ 15 p.p.  
Hwange park entreegelden U$ 20 p.p.
Optioneel bezoek Victoria watervallen U$ 50 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. 

Big  Cave Camp bestaat uit slechts 7 ruime chalets waaronder een familie chalet. Elke chalet beschikt over een 
en-suite toilet/badkamer en een balkon dat uitziet over het landschap. De lounge, de bar en de dineerruimte 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 inclusief: alle 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, 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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Optie 1)  Victoria Falls - Pamusha Lodge  

Pamusha Lodge is gesitueerd in een rustige buitenwijk van Victoria Falls. De lodge ligt op 1,5 kilometer van 
het centrum en op ongeveer 2 kilometer van de watervallen. De lodge bestaat uit 17 kamers elk met en-suite 
toilet/badkamer, airconditioning, ventilator, tv en toegang tot wifi. In de fraaie tuin vindt u een zwembad en een deels 
open dinerruimte, het restaurant en de bar zijn 24 uur geopend!

Uw verblijf is inclusief: ontbijt. 
Exclusief: drankjes, lunch, diner, optionele activiteiten)  
Alternatieve accommodaties in Victoria Falls mogelijk – vraag ons gerust om meer informatie

Optie 2)  Victoria Falls – Nguni Lodge  

Nguni Lodge is een boutique stijl lodge met 14 individueel ingerichte kamers. De deluxe kamers hebben een zitje dat 
uitziet op de tuin en het zwembad. Alle 6 deluxe kamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed of twin bedden met 
een gedrapeerde klamboe, een zithoek, een waterkan met glazen en airconditioning. De en-suite toilet/badkamer is 
voorzien van een douche en enkele toiletartikelen.  De 7 standaardkamers zijn iets eenvoudiger ingericht en hebben 
geen airconditioning. Ook is er één familiekamer met twee aparte slaapkamers, waarvan één met een stapelbed voor 
de kinderen.   

De receptie, de lounge en een overdekt restaurant bevinden zich in de centrale boma. In het restaurant of op het 
terras kan met de hele dag door terecht voor een maaltijd of snack. Voor de boma bevindt zich een klein zwembad 
voorzien van enkele zonnebedden, handdoeken en parasols. Nguni Lodge is gelegen in het centrum van Victoria Falls
op ongeveer 3 kilometer van de watervallen.

Uw verblijf is inclusief: ontbijt. 
Exclusief: drankjes, lunch, diner, optionele activiteiten)  
Alternatieve accommodaties in Victoria Falls mogelijk – vraag ons gerust om meer informatie

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4

mailto:info@zimbasafaris.com


  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

                                                    Maatwerkreizen Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi 
                                              www.zimbasafaris.com | Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 | info@zimbasafaris.com

Hwange / noorden – Robins Camp 

Robins Camp is de voormalige national park lodge welke sinds 2018 is overgenomen door een particulier 
management. De accommodatie met 30 chalets waaronder enkele familie chalets en een camping ground, zijn 
volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een comfortabele middenklasse accommodatie op een zeer exclusieve locatie
in het afgelegen en weinig bezochte noordwesten van Hwange. Dit kamp is uniek in haar soort, want in dit deel van 
Hwange bevinden zich slechts enkele luxe kampementen. Door de eigen privé concessie biedt Robins Camp gasten 
een exclusieve en voordelige safari ervaring.

In het noordwestelijk deel van Hwange zult u veel minder snel een ander safari voertuig passeren. De regio kent grote
kuddes olifanten en enorme kuddes (meer dan 2.000) buffels wat een spektakel kan zijn om te aanschouwen bij de 
waterpoelen. Het gebied heeft een goede populatie leeuwen en kuddes reedbok, roan antiloop, sabel antiloop en de 
zeldzame tsessebe. Tevens maakt u kans om cheeta te zien of wilde honden.

De chalets en rondavels met en-suite toilet/badkamer hebben grote openslaande deuren en zijn elk ingericht met een 
ruime tweepersoons of twin bedden met een gedrapeerde klamboe, houten bedtafeltjes, een rieten stoel, een 
ventilator en elektriciteit. Voor elke chalet bevindt zich een kleine privé veranda met een zitje. Voor families zijn er 
triple rooms beschikbaar of een interleading familie chalet.
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Te midden van het geheel staat de centrale lodge en een booma waar u terecht kunt voor de maaltijden of een 
drankje. Tegen extra kosten kunt u hier ook gebruik maken van Wifi. De kleine booma heeft een huiselijke lounge met
comfortabele stoelen, banken en kussens verdeeld over twee zithoeken. In de centrale lodge bevindt zich het 
restaurant dat aan de voorzijde open-fronted is en uitziet op de bush. Het kamp is niet omheind waardoor het wild 
overal vrij toegang heeft.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, 2 activiteiten per dag met keuze uit ochtend en middag game drives in open 4WD 
met sundowners, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids. (exclusief drankjes en park entreegelden)  
Exclusief: drankjes en park entreegelden U$ 20 p.p.p.d.

Hwange oost / hoofdingang – Miombo Elephant Camp 

Miombo Elephant Camp is gesitueerd net buiten het Hwange National Park, op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de 
hoofdingang bij Main Camp. De lodge bestaat uit slechts 6 op palen gebouwde 'treehouses' en 4 eenvoudige doch 
comfortabele chalets. 

De luxe tented treehouses hebben een oppervlakte van ongeveer 50 m² en zijn voorzien van een ruim slaapvertrek 
met kingsize twin bedden of een tweepersoonsbed, een nachtkastje, een muskietennet, twee stoelen met een klein 
tafeltje en een en-suite toilet/badkamer met twee wastafels en een föhn. De honeymoon suite beschikt naast een 
douche tevens over een ligbad en een extra buitendouche. Elke treehouse ligt op afstand van de centrale lodge en 
ziet uit op een waterpoel waar met enige regelmaat wild komt om te drinken.

Voor de lounge en dinerruimte ligt een grasveld met een zwembad waar het heerlijk vertoeven is tijdens de 
heetste uurtjes van de dag.  
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De activiteiten die het kamp biedt bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD in de privé concessie of in het 
NP, een bezoek aan het nabijgelegen wilde honden conservatie centrum en een lokaal dorpje. 
Wandelsafari´s zijn optioneel en alleen op aanvraag

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), dag en avond game 
drives in open 4WD, een bezoek aan schooltje/lokaal dorpje, bezoek aan het Painted Dog Centre en professionele 
Engels sprekende gids. 
Exclusief: drankjes en park entreegelden U$ 20 p.p.p.d. (optioneel wandelsafari op aanvraag)

Matusadona - Rhino Safari Camp 

.

 

Het Rhino Safari Camp is een écht authentiek bushcamp midden in de wildernis van Matusadona op de oever van 
Lake Kariba. Het is een kleinschalig bushcamp dat gerund wordt door Jenny Nobes en Karl Wright die beiden nog 
behoren tot de oude groep echte Rhodesiërs. Ze zijn uitermate vriendelijk en mengen zich graag met de gasten en 
doen er van alles aan om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken, gastvrijheid en een efficiënte service staan 
hoog in het vaandel. Safari chique hoeft u hier niet te verwachten want het is bovenal een bushcamp met een rustieke
uitstraling zonder onnodige franjes. De locatie is subliem, de omgeving ongerept en de sfeer is ongedwongen.
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Er zijn slechts 7 op palen gebouwde chalets die verspreid staan op de oever. Alle  hebben een open ontwerp 
waardoor het binnen luchtig blijft en hebben een mooi uitzicht op het meer. Overdag kunt u geregeld een olifant 
voorbij zien komen en ’s avonds hoort u allerlei geritstel en kunt u schijnen met een zaklamp of u olifanten, impala’s 
of een nijlpaard kunt zien grazen voor uw deur. De chalets zijn eenvoudig doch comfortabel ingericht en voorzien van 
twee single bedden met een klamboe, olielampen, een ledlamp, een thermoskan met koud drinkwater en een 
openlucht en-suite toilet/douche. Elke ochtend wordt u thee en koffie gebracht bij de chalet, zodat u vanuit uw zithoek 
onder het genot van een kopje koffie naar voorbijkomend kunt uitkijken.

Boven in de centrale booma bevindt zich een lounge met enkele boeken over wildife en hier kunt u ook uw camera 
batterijen opladen. Beneden op de begane grond is een buffetbar en ruimte om bij slecht of winderig weer overdekt te 
kunnen dineren. Bij goed weer wordt de dinertafel bij het kampvuur opgesteld om te genieten van een diner onder de 
sterren vergezeld met kaarslicht, olielampen en het schijnsel van het kampvuur. Het is gebruikelijk dat alle gasten 
gezamenlijk dineren aan één tafel waarbij ook de gids en uw hosts u vergezellen. Van juli t/m oktober is het met 
regelmaat dat er een olifant zeer dicht langs de dinertafel passeert of zelfs even snuffelt aan de tafel of aan de 
gasten. Voor de meesten is dit een onvergetelijke en ietwat spannende ervaring. 

Aan de rand van het meer is een kleine plunge pool te vinden waarin u tijdens de warme uurtjes even kunt afkoelen 
of pootje baden. In de vroege avond wordt hier ook het kampvuur aangemaakt waar u onder het genot van een hapje 
en een drankje de prachtige zonsondergang van Lake Kariba kunt aanschouwen.

Rhino camp kent geen vaste routine, de safari’s worden ter plaatse met u besproken. Naast game drives in open 4WD
langs de oevers van het meer heeft u ook de mogelijkheid voor een aanbevelenswaardige wandelsafari door de ruige 
natuur in het oevergebied. Op verzoek kunt u in de kolere maanden ook een wandelsafari ondernemen van een halve 
of hele dag ondernemen. Avonturiers kunnen zelfs optioneel bij een verblijf van minimaal 4 dagen ook gebruik maken 
van 2 nachten Rhino Camp en 2 nachten Fly camp waarbij u van kamp naar kamp wandelt. Vraag ons gerust naar de
mogelijkheden.

Het Rhino Safari Camp dankt haar naam aan Rhino Island en het aantal 
neushoorn dat hier te vinden was. Helaas door de jaren heen zijn deze 
gestroopt en verscholen de overgebleven neushoorns zich veel dieper in 
het park waardoor ze lastiger te vinden waren. Sinds medio 2022 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 de nabije omgeving van het kampement gespot kunnen worden 
is veelbelovend en verheugend nieuws!
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De bootsafari’s safari’s worden meestal afgesloten met een sundowner op het meer, de zonsondergangen zijn 
werkelijk adembenemend. Maar ook een enerverende vissafari behoort zeker tot de mogelijkheden! 
Lake Kariba is één van de populairste vislocaties in Afrika vanwege de geweldige kansen om de beruchte Tiger 
Fish te kunnen vangen.  Lake Kariba herbergt meer dan 40 vissoorten waaronder ook brasem, tilapia en katvis. 
Het is een bezigheid waar u zich kostelijk mee kunt vermaken en de kans dat u beet heeft is zeer groot. Wanneer u 
een tegenspartelende Tigerfish probeert binnen te halen is het een opwindend spektakel en absoluut een fotowaardig 
moment. In de vroege ochtend of in de namiddag gaat u met een boot het meer op. Al relaxend gooit u een hengel uit
en genietend van een drankje tuurt u om u heen naar mogelijk wild. U ervaart de stilte, afgewisseld door het geluid 
van vogels, het geknor van nijlpaarden en klotsend water. ..totdat u de dobber ziet bewegen en uw adrenaline stijgt. 
Echt…. de vissafari is een aanrader voor groot en klein en zeker voor alle visfanaten onder ons. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes tijdens de activiteiten, wijn bij het diner, laundry service, 
wandelsafari's, ochtend en middag game drives in open 4WD, bootsafari's, sundowner cruises, vissafari’s en 
professionele Engels sprekende gids, lake fees en park entreegelden. 

Exclusief: extra drankjes en wanneer u gaat vissen – fishing fees U$ 10 p.p.p.d.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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