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Leuk en boeiend voor volwassenen, tieners en jonge kinderen 

Familiesafari - Zimbabwe van oost naar west 

Hoogtepunten Zimbabwe:  
Harare: Bronte Hotel  
Gonarezhou: Camp Chipinda met privé gids & eigen voertuig of upgrade Chilo Gorge Lodge
Matobo Hills: Big Cave Camp 
Hwange: Bomani Safari Camp met privé gids & eigen voertuig
Victoria Falls: Lokuthula Lodge 

Inbegrepen transport: wegtransfers (dag 3 & 6 – tegen een meerprijs is een private charter mogelijk)

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02– 03 – aankomst  Harare Airport – transfer naar Bronte Hotel – 1 nacht B&B   
 Dag 03 – 06 – transfer ± 8-9 uur naar Gonarezhou – Camp Chipinda (privé gids & privé voertuig) – 3 nachten FB 
 Dag 06 – 08 – transfer ± 8-9 uur naar Matobo Hills – vrije middag – Big Cave – 2 nachten FB   
 Dag 08 – 11 – transfer ± 4,5 uur naar Hwange – Bomani Camp met privé gids & privé voertuig – 3 nachten FI 
 Dag 11 – 14 – transfer ± 3.5 uur naar Victoria Falls – Lokuthula Lodge – 3 nachten B&B  
 Dag 14 – transfer naar Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 15 – 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 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  1
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PRIJSINDICATIE 2023 
Familiesafari Zimbabwe van oost naar west – familiereis 15 dagen
mei 2023 o.b.v. 4 volw. (v.a. 12 jr) + 1 kind <12 jr USD 23.840
juli t/m augustus 2023 o.b.v. 4 volw. (v.a. 12 jr) + 1 kind <12 jr USD 23.840
Dag 3 – in plaats van de wegtransfer een private charter ± 1uur 25 – meerprijs USD 2.690
Dag 6 – in plaats van een wegtransfer een private charter ± 1 uur 20 – meerprijs USD 3.480

Vervangende accommodaties meerkosten:

juli t/m augustus 2023
Tom's Little Hide (Hwange) USD 2.130
Nehambo Family Villa (Gonarezhou) minus USD 737
Chilo Gorge Lode (Gonarezhou) USD 3.901

Note: reissommen zijn inclusief kinderkorting. Vervangende accommodatie of verlenging per locatie mogelijk. 
Vraag ons gerust om een vrijblijvende offerte op maat.  

De reis is inclusief: 
- Accommodatie in semi-luxe en luxe familie accommodaties met en-suite faciliteiten
- Alle maaltijden (uitgezonderd in Victoria Falls Lokuthula Lodge) 
- Ontbijt in Lokuthula Lodge, Victoria Falls   
- Lokale (alcoholische) drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en alle drankjes in Lokuthula Lodge, Big Cave, Camp 

Chipinda) 
- Airport & intercamp transfers  
- Optie1) Gonarezhou/ Chipinda: 

flexibele privé safari in het noordelijke Chipinda gebied. Inclusief professionele privé wildlife gids & eigen safari 
voertuig, ochtend en namiddag game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting, full day game drives met 
picknick lunch inclusief bezoek Chilojo Cliffs (met wandeling boven op de Cliffs & panorama uitzicht), cultureel 
bezoek dorpjes in de omgeving. Wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 

- Optie2) Gonarezhou/Nehambo Villa: 
Inclusief professionele privé wildlife gids & eigen safari voertuig. Ochtend en namiddag game drives in open 4WD 
met sundowner als afsluiting in het westelijke Chilo Gorge gebied, full day game drives met picknick lunch inclusief 
bezoek Chilojo Cliffs, wandeling langs de rivier naar Chivilila Falls, cultureel bezoek aan Shangaan dorpje 
Mahenye. Wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 

- Optie3) Gonarezhou/Chilo Gorge: 
Ochtend en namiddag game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting in het westelijke Chilo Gorge gebied,
full day game drives met picknick lunch inclusief bezoek Chilojo Cliffs, wandeling langs de rivier naar Chivilila Falls,
cultureel bezoek aan Shangaan dorpje Mahenye. Wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 

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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- Matobo/Big Cave: 
Dag van aankomst geen activiteiten. 2 activiteiten per dag met keuze uit ochtend en namiddag game drives in 
open 4WD met sundowner als afsluiting, bezoek Cecil Rhodes Monument, rotstekeningen & panorama View of the 
World, natuurwandelingen over granieten platen. Rhino tracking te voet vanaf 16 jaar.  

- Optie 1) Hwange / Bomani: 
Inclusief professionele privé wildlife gids & eigen safari voertuig, dag en avond game drives in open 4WD met 
sundowner ter afsluiting. Leuke en interessante projecten bezoeken: dorpje met schooltje en kliniek, achtergrond 
waterproblematiek Hwange; bezoek waterpomp project. Wandelsafari’s vanaf 16 jaar. Mogelijkheid om per Elephant
Express trien te reizen ipv. wegtransfer.  

–  Optie 2) Hwange / Tom’s Little Hide: 
Inclusief butler service en maaltijden bij uw chalet, professionele privé gids & eigen open 4WD voertuig. Onbeperkt 
privé activiteiten per dag: dag en avond game drives met sundowner, of full day privé game drive met privé bush 
lunch, bezoek dorpje/schooltje. Kids programma. Privé wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 

- Professionele Engels sprekende gidsen & eco toerisme gelden
- Alle park entreegelden (uitgezonderd 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), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Camp Chipinda: drankjes 
Big Cave Camp: drankjes 
Matobo: park entreegelden U$5 p.p. per dag / U$10 Cecil Rhodes Monument fee / Rhino walk permit U$15 p.p.
Lokuthula Lodge: lunch, diner en drankjes / optionele activiteiten  
Victoria watervallen: entreeprijs ± U$50 p.p.

KAMER SPECIFICATIES:
Harare: Bronte Hotel – double & triple room naast elkaar   
Gonarezhou: Camp Chipinda met privé gids & eigen voertuig – interleading familie tented chalet of double & triple 
chalet     
Gonarezhou: Chilo Gorge Lodge – double & triple chalet     
Matobo Hills: Big Cave – familie chalet met double bed, stapelbed en gedeelde toilet/douche of een double & triple 
chalet 
Hwange: Tom’s Little Hide met privé gids & eigen voertuig – familie chalet met 2 slaapvertrekken en-suite, lounge, 
plunge pool 
Hwange: Bomani Safari Camp – familie chalet met 2 slaapvertrekken en-suite en lounge
Victoria Falls: Lokuthula Lodge – familie chalet met 2 of 3 slaapvertrekken, 2x toilet/douche, lounge en keuken

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Optioneel: The Elephant Express transfer per trein van/naar Bomani  (supplement U$ 25 p.p. van toepassing) 
De Elephant Express is een trein die over de oude spoorweg rijdt welke is gelegen langs de rand van het Hwange 
NP. In plaats van een wegtransfer naar Bomani Safari Camp kunt u tegen meerkosten ook gebruik maken van deze 
unieke 2 uur durende treinrit welke tussen het Hwange NP en de privé concessies door rijdt, dwars door 
niemandsland. 

Het treinstel is aan weerszijden geopend zodat men eventueel wild onderweg goed kan zien. Het treintje rijdt in een 
rustig tempo en stopt even wanneer er onderweg wild te zien valt. Aanboord wordt u verwent met een lichte lunch 
en een drankje. Impressie: https://www.youtube.com/watch?v=7YmdVw40tV0

Meerprijs 4 personen Elephant Express:  U$ 95 p.p. – u verliest dan 1 dag in Victoria Falls door de late aankomst 
Meerprijs 4 personen Elephant Express + 1 extra nacht B&B Lokuthula Lodge Victoria Falls: U$ 167 p.p. 

Vertrek Bomani 14:00  - aankomst Dete 16:00  gevolgd door wegtransfer van 2 uur naar Victoria Falls

Accommodatie informatie

Harare – Bronte Garden Hotel  

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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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 of terras, 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.

Uw verblijf is inclusief: ontbijt.

Gonarezhou National Park
 

Gonarezhou National Park behoort net als Save Valley tot één van Zimbabwe´s best verborgen juweel dat nog vrijwel 
onbekend bij het grote publiek. Dit national park heeft een oppervlakte van meer dan 5.000 km² en ligt in het 
zuidoostelijk deel van Zimbabwe aan de grens met Mozambique. Het wordt gekenmerkt door de 180 meter hoge 
Chilojo Cliffs, prachtige rode zandstenen kliffen die door de eeuwen heen gevormd zijn door erosie en uitzien op een 
uitgestrekte vallei en de Runde Rivier. 

Het park verschilt van de meeste Afrikaanse parken want naast het feit dat hier het wild kan gaan waar het heen wil, 
er zijn immers geen omheiningen, zijn er ook geen wegen of paden, geen bruggen en geen permanente 
accommodaties. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Ten tijde van de Rhodesian War en de burgeroorlog in Mozambique is het park gesloten geweest voor publiek en pas 
in 1994 is het weer opengesteld voor toeristen. Deze sluiting heeft enorm bijgedragen aan de grote diversiteit van flora
en fauna die hier te vinden is, de natuur kon ongestoord haar gang gaan. Slechts enkele jaren later, wegens het 
Zimbabwaanse regime, heeft opnieuw een terugloop van het toerisme er mede voor gezorgd dat het park vrijwel 
ongerept is gebleven en de wildstand zich bijzonder goed heeft ontwikkeld. 

Hoewel vrij afgelegen en lastig te komen is Gonarezhou een unieke safari bestemming. Naast game drives in open 
4WD leent het gebied vanwege de onbegaanbaarheid zich uitstekend voor wandelsafari’s. Deze worden in het 
algemeen in dagdelen ondernomen. Vanwege de grootte van het park, de ongebaande paden en omdat er geen 
permanente accommodaties zijn wordt voornamelijk het noordelijk deel van Gonarezhou bezocht, in de regio waar de 
Chilo Gorge Lodge zich als enige accommodatie bevindt. Vanuit Chilo Gorge kan men het gebied tussen de Save en 
de Runde Rivier verkennen waarbij men tijdens een full day game drive ook wat dieper het park in kan gaan richting 
het zuiden of naar de Chilojo Cliffs welke vanaf de lodge ongeveer 3 uur rijden in beslag neemt. 

Het ruige maar bijzonder mooie en afwisselende landschap met rivieren, rotsachtige oevers, mopane bossen, vele 
imposante baobab bomen, uitgestrekte vlaktes, lagunes en moerassen, het gebrek aan wegen, nauwelijks toeristische 
accommodaties én de aanwezigheid van gezonde populaties wild maken dit een echte off the beaten track locatie. 

In het noordwesten is Chipinda Pools gebied gelegen, hier is er het hele jaar door wel wild te vinden. Leeuwen, 
luipaarden, cheeta (ook de zeldzame koning cheeta), buffels, giraffen, wilde honden, zebra's en een aantal antilope 
soorten komen hier voor. Gonarezhou is ook het enige park in Zimbabwe waar de Nyala en de kleine Suni te vinden 
zijn. De Chipinda waterpoelen en de rivier trekken allerlei wild, met taferelen van badende nijlpaarden en olifanten, 
krokodillen en vele vogelsoorten. Van de vogelsoorten zijn de visarenden en de grote koningsarenden meestal te zien 
op de hoge rotswanden van de Chilojo Cliffs. Daarnaast is Gonarezhou ook rijk aan diverse reptielen zoals vele 
slangen soorten, land schilpadden, gekleurde gecko’s en hagedissen. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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OPTIE 1: 

Camp Chipinda – Gonarezhou / Chipinda Pools met privé gids & eigen safari voertuig  

Camp Chipinda is geschikt voor de reizigers die minder waarde hechten aan de luxe van de accommodatie, 
maar wel veel waarde hecht aan de kwaliteit van een privé safari en de privé gids. 
Voor families met kinderen én voor hen die een bijzondere privé safari zoeken in Gonarezhou, is een safari met Ray 
en Sam een echte aanrader. Niet zomaar een safari, maar een persoonlijke bush beleving volledig gericht op uw 
wensen begeleidt door twee zeer bijzondere karakters als uw privé gids en uw hosts. 

De accommodatie en de safari staat niet in het teken van luxe, maar wel in het teken van gezelligheid, een 
ontspannen sfeer, persoonlijke verhalen, interessante en leuke weetjes over de natuur en het wild en natuurlijk 
geweldige wildlife momenten. Sam en Ray zijn twee ervaren professionele gidsen met een bijzonder karakter en 
intense passie voor de natuur. Ze beschikken over een uitgebreide en specifieke kennis van de flora en fauna van 
Gonarezhou en zijn in het bezit van een wapen en radio/zendapparatuur. 

Safari met kids
In zijn jongere jaren is Ray leraar van beroep geweest en net als Sam is hij vader van twee kinderen. Sam en Ray 
hebben enorm veel plezier in het omgaan met kinderen. Ze zullen enthousiast vertellen over allerlei aspecten van 
de natuur, waarbij vooral Sam als oud leraar graag het voortouw neemt. 

Ze nemen de kinderen mee op een bushwalk over open terrein en in nabijheid van het safari voertuig, waarbij er op 
afstand aandacht wordt geschonken aan kleiner wild, pootafdrukken identificeren aan de hand van invul formulieren 
speciaal voor de kinderen of olifanten poep/keutels/mierenhopen of dierenbotten bestuderen. Ook in de avond en bij 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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het kampvuur worden er graag verhalen verteld of het sterrenstelsel uitgelegd. Deze gesprekken worden op een leuke
en luchtige manier overgebracht zodat gasten er ook plezier in krijgen en leren over wat ze zien. U zult niet alleen 
het grote wild van dichtbij zien, maar ook stilstaan bij allerlei andere facetten van de bush.

Privé safari’s
Omdat dit een privé safari betreft bent u niet gebonden aan enig programma en zijn de activiteiten flexibel en naar 
wens in te delen. Elke dag wordt er met u overlegd welk gebied in Gonarezhou u zou willen verkennen en of u de 
lunch onderweg als picknick of bij uw accommodatie wenst te nuttigen. Tijdens de game drives maakt u gebruik van 
een open 4WD, welke bij hete temperaturen kan worden voorzien van een dakje ten behoeve van de schaduw. 

Zo kunt u één volle dag game drive uittrekken om de Chilojo Cliffs te bezoeken, welke u van beneden af goed kunt 
fotograferen. U heeft de unieke mogelijkheid om ook de Chilojo Cliffs van boven af te zien, waarbij u panoramisch 
uitziet over het landschap. De meeste toeristen krijgen deze gelegenheid niet. De game drives kunnen worden 
afgewisseld met af en toe en korte wandeling. 

De accommodatie
Het Camp Chipinda is een eenvoudige accommodatie bestaande uit 4 tented chalets welke staan op een betonnen
platform. Elke tent is ingericht met twee tot drie eenpersoons houten bedden en een rieten opbergkastje en er is 
één interleading familiechalet. De ramen en deur zijn van muskietengaas en kunnen aan de voorzijde geheel 
worden geopend. Achterin de tent bevindt zich een deur welke leidt naar een klein gebouw aan de achterzijde 
waar zich een en-suite toilet/douche bevindt. 

In de schaduw onder de luifel van de tent is een klein terras met een houten eettafel en kampeerstoelen waar u 
in privé sfeer een maaltijd nuttigt. Anders geniet u de maaltijden gezamenlijk aan één grote tafel met het hele 
reisgezelschap en eventueel met de gidsen erbij als u dat leuk vindt. De smakelijke maaltijden worden bereidt door
een zeer ervaren kok met verse ingrediënten.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, privé wildife gids & privé voertuig, keuze uit: privé ochtend en middag 
game drives in open 4WD, full day privé game drives met picknick lunch, sundowners, korte wandelingen, bezoek 
dorpje, professionele Engels sprekende privé gids en park entreegelden. (exclusief drankjes)

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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OPTIE 2:  

Nehambo Familie Villa – Gonarzehou / noordoost 
Inclusief professionele privé wildlife gids & eigen safari voertuig

De Nehambo Familie Vila is eigenlijk een self-catering accommodatie gelegen op een hoge rotswand langs de oever
van de Save Rivier. De charmante lodge biedt een rustige en prettige plek om te ontspannen met wandelpaden door
een tropische tuin met uitzicht over de rivier. Het terrein is aangrenzend gelegen en vormt tevens onderdeel van de 
de luxueuze Chilo Gorge Lodge.  Nehambo een intieme accommodatie bestaande uit slechts 1 privé familie vila, 4 
chalets en een centrale booma met braai faciliteiten en een dineerruimte waarvan gasten gebruik mogen. Naast de 
booma is een klein zwembad met gelegen voorzien van enkele zonnebedden.

De familie vila is een privé accommodatie met twee verdiepingen, bestaande uit 3 slaapvertrekken met ruimte voor 6
personen , 2 gedeelde toilet/badkamers, een keuken en een ruime woonkamer met een gezellige zithoek en  
dinertafel. De maaltijden kunt u nuttigen in de aangrenzende luxueuze Chilo Gorge Lodge op het buiten terras met 
een prachtig uitzicht . De lodge ligt op enkele minuten lopen over het tuinpad. 

 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Om het national park te bereiken volgt een korte rit naar een opstappunt bij de rivier waar men met een bootje naar 
de overkant wordt gebracht om vervolgens over te stappen in een safari voertuig. De safari activiteiten worden 
aangeboden in dagdelen en bestaan uit ochtend en namiddag game drives in open 4WD in het noordelijk deel van 
het park, in de buurt van Tembwehata Water Pan. Ook kunt u kiezen om dieper het park in te gaan tijdens een full 
day game drive, er gaat dan een picknick lunch mee voor onderweg. Op ongeveer 3-4 uur rijden van de lodge liggen
de bekende Chilojo Cliffs en een bezoek neemt de hele dag in beslag. En op ongeveer 3 km. lopen van de lodge 
liggen de Chivilila Falls waar u tussen de safari’s door een korte wandeling naartoe kunt maken, welke enigszins 
inspannend is en gaat over de rotsachtige oever van de rivier. 

Of een culturele ervaring opdoen tijdens een kleurrijk en informatief bezoek aan Mahenye Village waarbij men een 
bezoek zal brengen aan de middelbare school de lokale kliniek of een plaatselijk palmbos om te zien hoe palmwijn 
wordt geproduceerd, uiteraard met wine tasting. Gasten worden aangemoedigd om in contact te treden met de lokale
bewoners in een authentiek dorp, een unieke kans om het dagelijkse dorpsleven te ervaren in een van de meest 
gelegen uitzoeken van Zimbabwe. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,
privé gids met privé safari voertuig, privé ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, bush 
picknick, wandeling naar Chivilila Falls, bezoek aan Chilojo Cliffs, bezoek aan lokaal dorpje, professionele 
Engels sprekende gids en park entreegelden.

OPTIE 3: Chilo Gorge Lodge – Gonarezhou / noordoost

Chilo Gorge Lodge is prachtig gelegen op een hoge rotswand langs de oever van de Save Rivier. De houten
lodges hebben een rieten dak en zijn elk elegant ingericht, voorzien van een een kingsize hemelbed met een 
klamboe of twee eenpersoonsbedden, luxe linnengoed, een zithoek, thee & koffie faciliteiten, een minibar en 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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een en-suite toilet/douche. Aan de achterzijde van de chalet bevindt zich een privé balkon met een zitje biedt 
dat een prachtig uitzicht biedt op de Save Rivier.

De centrale lodge is een rustige en prettige plek om te ontspannen. Het grote houten dek en uitkijkplatform 
bieden een adembenemend uitzicht en zijn een ideale plek voor de gasten om de omgeving in zich op te 
kunnen nemen. De lodge beschikt over een zwembad met ligstoelen waar u tussen de safari’s door kunt 
relaxen. In de avonduren wordt er een vuurkorf aangestoken en kunnen gasten genieten van een kleine snack
en een drankje, een moment dat er vaak de verhalen en ervaringen van de dag worden uitgewisseld.

Om het national park te bereiken volgt een korte rit naar een opstappunt bij de rivier waar men met een bootje 
naar de overkant wordt gebracht om vervolgens over te stappen in een safari voertuig. De safari activiteiten 
worden aangeboden in dagdelen en bestaan uit ochtend en namiddag game drives in open 4WD en 
wandelsafari’s in de buurt van Tembwehata Water Pan. 

Ook kunt u kiezen om dieper het park in te gaan tijdens een full day game drive, er gaat dan een picknick lunch 
mee voor onderweg. Op ongeveer 3-4 uur rijden van de lodge liggen de bekende Chilojo Cliffs en een bezoek 
neemt de hele dag in beslag. En op ongeveer 3 km. lopen van de lodge liggen de Chivilila Falls waar u tussen 
de safari’s door een korte wandeling naartoe kunt maken, welke enigszins inspannend is en gaat over de 
rotsachtige oever van de rivier. 

Daarnaast kunt u een culturele ervaring opdoen tijdens een kleurrijk en informatief bezoek aan Mahenye Village, 
een traditioneel dorpje van de lokale Shangaan bevolking. Waar u een bezoek zult brengen aan de middelbare 
school de lokale kliniek of een plaatselijk palmbos om te zien hoe palmwijn wordt geproduceerd, uiteraard met 
wine tasting. Gasten worden aangemoedigd om in contact te treden met de lokale bewoners in een authentiek 
dorp, een unieke kans om het dagelijkse dorpsleven te ervaren in een van de meest gelegen uithoeken van 
Zimbabwe. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,
2 activiteiten per dag met keuze uit: ochtend en middag game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s 
(min. 16 jaar), wandeling naar Chivilila Falls,  bezoek aan Chilojo Cliffs, bezoek aan lokaal dorpje, professionele
Engels sprekende gids en park entreegelden.

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 haar rotsachtige omgeving. 

Big  Cave Camp 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. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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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 alle maaltijden, laundry service, 2 activiteiten per dag met keuze uit: ochtend en namiddag 
game drives in open 4WD met bezoek Cecil Rhodes Monument & Panorama View of the World, bezoek 
rotstekeningen, Rhino Tracking te voet vanaf 16 jaar en professionele Engels sprekende gids. 

Exclusief drankjes en  park entreegelden

OPTIE 1:  Bomani Safari Camp – Hwange / zuidoost 
 

Bomani Safari Camp ligt op ongeveer 4,5 uur rijden van Victoria Falls. Vanuit of naar Victoria Falls heeft u de keuze
voor een algehele wegtransfer of een deel met de wegtransfer en na twee uur overstappen in de Elephant Express,

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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een lokale trein aan weerszijden geopend die over een authentieke spoorbaan langs de rand van het national park 
rijdt en waar u tijdens de rit al regelmatig wild kunt spotten. 
 
Bomani Safari Camp is gesitueerd in een privé reservaat op de grens van het zuidelijk deel van het Hwange National
Park, op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de ingang. In dit zuidelijk deel van het park vindt u uitgestrekte 
grasvlaktes deels bedekt met Kalahari zand en enkele palmen, voorzien van diverse waterpoelen die talloze dieren 
aantrekken. 

Gedurende uw verblijf kunt u dag en avond game drives in open 4WD ondernemen en boeiende wandelsafari's (leeftijd 
vanaf 16 jaar) in het National Park. Bomani Safari Camp steunt zeer actief diverse lokale projecten in de omgeving van 
het kamp en zijn zij nauw betrokken bij de watervoorziening in het national park. Dat wil zeggen het opzetten en 
onderhouden van de kunstmatige waterpoelen, interessant om eens te bezoeken en te begrijpen hoe dit werkt en 
waarom dit in Hwange nodig is. Een greep uit de projecten die zij steunen zijn het bouwen van schooltjes en het 
bevorderen van onderwijs, de mobiele tandarts en voedselprogramma's etc. Indien geïnteresseerd heeft u de 
mogelijkheid om tijdens het verblijf een dergelijk project te bezoeken.

De familietent is ideaal voor families of kleine groepen die privacy zoeken en een sfeervol verblijf in de bush. 
De familietent is maar liefst 250 m² verscholen onder Camelthorn bomen en met een goed uitzicht op de 
nabijgelegen waterpoel waar regelmatig allerlei wild komt drinken. De accommodatie biedt ruimte aan maximaal 6 
personen. 

Elk van de twee slaapkamers beschikt over hemelbedden met een klamboe, over houten meubels,  plafond 
ventilator, veiligheidskluisje en een eigen en-suite toilet/badkamer met een ligbad en een buiten douche. Tussen de 
twee slaapvertrekken bevindt zich een ruime lounge met twee grote sofa’s welke grenst aan een aparte dinerruimte. 
De veranda is uitgerust met lounge meubilair en een dinertafel om te genieten van een lunch of diner in privé sfeer. 
Tijdens uw verblijf staat er een butler tot uw beschikking om u op uw wenken te bedienen.   

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Het centrale deel van het kamp  ziet uit over een waterpoel en het zwembad en bestaat uit een open dineerruimte 
waar u tijdens de maaltijden soms zebra's en buffels kunt spotten die komen drinken uit de poel. De bar en de 
lounge zijn gebouwd op een verhoogd platform vanwaar u de vlakte overziet en van een mooie zonsondergang kunt 
genieten. Tijdens de kille winteravonden wordt in de lounge de openhaard aangestoken om de kamer warm en 
gezellig te houden. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
2 activiteiten per dag met keuze uit; dag en avond game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting,  
wandelsafari’s vanaf 16 jaar, bezoek project/dorpje, professionele Engels sprekende gids en  park entreegelden. 

OPTIE 2:  Tom’s Little Hide met privé gids & eigen voertuig - Hwange / zuidoost 

Tom’s Little Hide is het privé familiehuis van de The Hide Safari Camp. Het is een exclusieve accommodatie voor 
families met kinderen of een vriendengroep die op zoek zijn naar een gezamenlijk verblijf en een safari in privé 
sfeer. Tom’s Little Hide biedt ruimte aan 6 volwassenen en max. 4 kinderen en beschikt over 3 luxe kamers en-suite.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Er is een ruime woonkamer met een dinertafel om te genieten van een maaltijd in privé sfeer. Tijdens uw verblijf 
staat er een butler tot uw beschikking om u op uw wenken te bedienen. Aan de voorzijde is een privé veranda en 
een comfortabele overdekte buiten lounge met een vrij zicht op een nabijgelegen waterpoel waar zo nu en wild op 
af komt. Een plunge pool biedt de nodige verkoeling tijdens de warme uren. Uw butler komt u graag een lekker koel 
drankje komen serveren, terwijl u al luierend op uw ligbed in de schaduw van een parasol, over de vlakte heen kunt 
turen. Elke avond wordt het kampvuur aangestoken en wordt u verwend met een aperitief. De maaltijden kunnen 
worden gereserveerd in de woonkamer of aan tafel op de buiten veranda.    

Eigen safari voertuig met een privé gids
U kunt maar liefst tot 4 activiteiten per dag ondernemen met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD of 
wandelsafari’s in het national park. U heeft tijdens u verblijf beschikking tot een eigen safari voertuig met een privé 
gids. De privé gids is uitermate goed getraind en weet het wild zeer goed te spotten, hij zal u interessant vertellen 
over de dieren en vogels in het park. 

De safari’s zijn geheel privé, dat betekent dat u de safari’s flexibel kunt indelen en ook met gemak een hele dag op 
safari kunt gaan. Er wordt dan een onderweg speciaal voor u een bush lunch verzorgd. Let op, de wandelsafari’s zijn
vanaf 16 jaar.

Faciliteiten
De familie accommodatie bestaat uit twee slaapkamers ingericht met teak houten meubels, een ventilator, 
veiligheidskluisje en een en-suite toilet/badkamer. In elk van de twee kamers kan eventueel een kinderbedje worden 
bijgeplaatst. Deze twee slaapkamers komen uit in een gezamenlijke open-fronted woonkamer. 

De derde slaapkamer bevindt in een aparte losstaande tented chalet. Deze tented chalet is snel en gemakkelijk te 
bereiken via de buiten veranda en beschikt over een interleading tweepersoonskamer en en-suite openlucht 
toilet/douche.  

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, butler 
service, private dining, privé gids & eigen open 4WD voertuig, privé dag en avond game drives met sundowner als 
afsluiting, full day privé game drives met bush lunch, bezoek nabijgelegen dorpje, wandelsafari’s vanaf 16 jaar. 
Aangepast bushwalk voor kinderen mogelijk, professionele Engels sprekende privé gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Victoria Falls - Lokuthula Lodge 

Lokuthula Lodge is onderdeel van de luxueuze Victoria Falls Safari Lodge. Lokuthula Lodge bestaat uit 
totaal 31 lodges onderverdeeld in 11 lodges met drie slaapvertrekken en twee toilet/badkamers en 24 
lodges met twee slaapvertrekken en gedeelde toilet/badkamer. Elke rondavel heeft een rieten dak en is 
open-fronted, voorzien van een compleet ingerichte keuken met koffie & thee faciliteiten, een lounge met 
banken en een terras met een dinertafel. De lodge kan op basis van selfcatering of met ontbijt worden 
gereserveerd. 

De bar en het restaurant serveert overdag lichte maaltijden en snacks. Als gast van de Lokuthula Lodge 
kunt u tevens gebruik maken van de faciliteiten van de Victoria Falls Safari Lodge zoals het restaurant, 
het zwembad, de laundry service, de kluisjes en het internet. Met een gratis shuttle bus kunt u hier de 
‘Vulture  Culture Experience’ meemaken. Elke dag vanaf 12:45 in de Victoria Falls Safari Lodge worden 
de overgebleven karkassen van de vorige avond van de ‘Booma Bar’ verstrooid over het terrein van het 
Zambezi NP, aan de achterzijde van de lodge bij de Buffalo Bar. Deze attractie trekt een groot aantal 
gieren aan en rond 13:00 zijn er soms wel meer dan honderd te zien. Het is een bijzonder leuke attractie 
en biedt tevens geweldige fotografische mogelijkheden. De attractie is voor iedereen, vanaf het balkon, 
gratis toegankelijk.

De Lokuthula Lodge ligt op ongeveer 3 kilometer van het centrum van Victoria Falls. Gasten kunnen gratis 
gebruik maken van de shuttle bus welke om het uur vertrekt naar het centrum, de watervallen en de 
‘Booma Bar’ – place of eating. Een Zimbabwaans restaurant waar u kennis zult maken met traditionele 
zang en dans terwijl u voor één vast bedrag onbeperkt kunt genieten van een open buffet met nationale 
specialiteiten met o.a. krokodil, struisvogel, impala en warthog. 

Uw verblijf is inclusief: ontbijt.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Familie & kinderen op safari:
Een safari kan voor kinderen én de ouders leuk zijn, maar ook heel leerzaam! 

Toezicht & wild in het kamp  
Te allen tijde dienen kinderen onder toezicht te staan van de ouders of een verantwoordelijke. Al het wild heeft vrij 
toegang tot de kampementen en er zijn geen omheiningen. Het is niet ongewoon dat wild als olifant, nijlpaard of buffel 
door het kamp heen kan struinen. Soms zijn de kampementen direct gelegen aan een rivier. Nijlpaarden komen ’s nachts
graag aan land om te grazen en ook wemelen de rivieren van de krokodillen, houdt hiermee rekening en laat uw kind 
nooit zonder toezicht. 

Privé Safaris 
Privé safari voertuig met privé gids is bij Bomani, Tom’s Little Hide & Camp 
Chipinda inbegrepen. Optioneel kunt u tegen een meerprijs in Big Cave Camp 
ook per dag een privé safari voertuig huren zonder andere gasten. U bent dan 
ook hier geheel flexibel en kunt dan zelfs een hele dag op game drive en dieper 
het park in gaan, Onderweg wordt u getrakteerd op een bush picknick of een 
bush lunch met gedekte tafel. De dag wordt afgesloten met een privé sundowner 
op een mooie locatie. Met een privé safari heeft u tussen de safari’s door de 
gelegenheid om een nabijgelegen project of dorpje te bezoeken. U hoeft immers 
geen rekening met andere gasten te houden.

Aangepaste wandelsafari’s voor kids: Bomani, Tom’s Little Hide / Camp Chipinda  
(ook  mogelijk wanneer u in Matobo een privé safari voertuig met privé gids 
huurt)  Veel gidsen zijn zelf vader en hebben er plezier in om de kinderen mee 
op pad te nemen en het leuk voor ze te maken. Ze nemen ze mee op een 
aangepaste wandelsafari over open terrein en in nabijheid van het safari voertuig,
waarbij er op afstand aandacht wordt geschonken aan kleiner wild en de “Little 
Five” en overige elementen uit de natuur; pootafdrukken identificeren, olifanten 
poep/keutels/mierenhopen of dierenbotten bestuderen. Echte wandelsafari’s 
worden in principe toegestaan vanaf 16 jaar (14-15 jaar op aanvraag).

Kids activiteiten in Hwange
De gids en de kampmedewerkers zijn extra getraind om de kinderen ook in het 
kamp te kunnen vermaken bijvoorbeeld wanneer de ouders een safari wensen te
ondernemen zonder kinderen. Activiteiten ikunnen bijvoorbeeld bestaan uit; 
koekjes of pizza bakken, het knutselen van een masker of sierraad, een 
kleurboek met wilde dieren en potloden, sterren kijken met de gids of een 
aangepaste wandelsafari rond het kamp. Daarnaast beschikken een aantal 
kampen in Hwange over een “hide” waar de kinderen op zeer dichte afstand in 
veiligheid olifanten en ander wild kunnen aanschouwen.  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Hwange & Gonarezhou: bezoek dorpje, tandarts, kliniek, schooltje   
Bomani Camp, Tom’s Little Hide en de kampementen in Gonarezhou steunen 
vele projecten, een greep uit de projecten zijn het bouwen van schooltjes en het
bevorderen van onderwijs, conservatieprogramma’s, agricultuur, de mobiele 
tandarts en voedselprogramma's etc. Indien geïnteresseerd heeft u de 
mogelijkheid om tijdens het verblijf en dergelijk project te bezoeken. Kinderen 
zijn dol op andere kinderen, tussen de safari’s door kunt u een project 
bezoeken, de lokale kinderen zijn reuze enthousiast om tijd door te brengen 
met gastkinderen, of het nu gaat om samen in een klaslokaal zitten om wat van
de lokale taal te leren of om hun Engels te oefenen of om een spelletje voetbal 
te spelen op een zanderig veld tijdens de pauze.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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