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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Zimbabwe & Zambia Combinatie
6 nachten Mana Pools & 3 nachten Lower Zambezi

Individuele Reis – Totale Reisduur 13 Dagen

Vertrek is mogelijk op elke gewenste data & verlenging mogelijk

Hoogtepunten Zimbabwe:
Harare: Bronte Hotel – 1 nacht B&B
Mana Pools/binnenland: Kavinga Camp / 3 nachten FI
Mana Pools/aan de rivier: Mana Tented Camp / 3 nachten FI
Weg & Boot transfer over Zambezi Rivier naar Lower Zambezi
Zambia/Lower Zambezi: Baines River Camp / 3 nachten FB

Semi panoramische vluchten:
Harare – Mana Pools
Lower Zambezi – Lusaka
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 –03 – aankomst Harare – transfer naar Bronte Garden Hotel - 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 06 – semi panoramische vlucht naar Mana Pools – Kavinga Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 06 – 09 – game drive naar de rivier – Mana Tented Camp - 3 nachten FI
Ø Dag 09 – 12 – weg & boot transfer naar Lower Zambezi, Zambia – Baines River Camp– 3 nachten FB
Ø Dag 12 – semi panoramische vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 13 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
juni 2020

± U$ 5.583 p.p.

juli t/m oktober 2020

± U$ 6.393 p.p.

november 2020

± U$ 5.255 p.p.
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Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p., visumkosten Zambia ±50 U$ (deze kunt u bij
de grens verkrijgen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:
Drankjes, lunch diner in Harare
Drankjes Baines River Camp
Park entreegelden Camp Zambezi ± 55 U$ p.p. per dag

De reis is inclusief:
-

Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite badkamer faciliteiten

-

Alle maaltijden en drankjes (uitgezonderd in Bronte Hotel & drankjes Baines River Camp)

-

Ontbijt in Harare Bronte Hotel

-

Laundry service

-

Airport & intercamp transfers

-

Kavinga Camp: dag en avond game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting, wandelsafari’s

-

Mana Tented Camp: game drives in open 4WD met sundowner als afsluiting, wandelsafari’s, korte kanosafari’s
Baines River Camp: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, wandelsafari´s, kanosafari’s, bootsafari´s,
sundowner cruises. Optioneel: dorpsbezoek , vissafari

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden
Park entreegelden Lower Zambezi & Kavinga Camp

Mana Pools National Park

De Mana Pools zijn voormalige kanalen van de Zambezi Rivier, deze vruchtbare riviervlakte strekt zich uit
over 2.000 kilometer ² waarvan een groot deel onmogelijk te bereiken is, behalve te voet. Als gevolg daarvan is het hele
gebied volledig onbedorven. Het landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met
baobab en inheemse bomen. Mana Pools is bij uitstek de locatie voor lonende game drives en spectaculaire
wandelsafari’s, en om groot wild op dichte afstand te aanschouwen - het is met geen enkele andere locatie te
vergelijken.
Naast boeiende game drives en de avontuurlijke wandelsafari's in Mana Pools kunt u, door de nabije ligging van de
Zambezi Rivier, ook kanosafari’s ondernemen welke weer een geheel andere dimensie aan uw safari geeft. De Zambezi
Rivier is bevolkt door grote aantallen nijlpaarden en krokodillen en met meer dan 450 soorten vogels is Mana Pools
tevens een paradijs voor vogelliefhebbers
In heel Mana Pools is voldoende wild te vinden, hoewel tegen het einde van het droge seizoen september –oktober het
meeste wild zich richting de permanente waterpoelen en de Zambezi Rivier begeven. In en langs de rivier kan men
kuddes olifanten, waterbokken, antilope soorten aantreffen, vaak gevolgd door roofdieren waaronder leeuwen,
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luipaarden en hyena’s. Meer in het binnenland rondom de Kanga Pan en Chitake Springs is het soms een af en aanloop
van dorstig wild en zijn taferelen van badende olifanten en buffels in de ondiepe modderpoelen en close encounters niet
zelden..
Wilde honden
Mana Pools behoort tot één van de beste locaties om wilde honden te kunnen zien. Het park zou ongeveer 6 roedels
tellen met in totaal ongeveer 100 wilde honden. De wilde honden worden met regelmaat gezien rond het rivier gebied en
de schaarse waterpannen wat dieper in het park. Het paarseizoen begint in mei/juni, de honden trekken zich terug naar
beschermd terrein om hun jongen te werpen en zijn minder mobiel. Hierdoor blijven ze op één plek en moeten bezoekers
geluk hebben om net de verblijfplaats van de honden te vinden. Wanneer de pups groot genoeg zijn rond augustus zullen
de roedels weer mobiel zijn en zich naar het rivier gebied begeven. Enkele exclusieve kampementen zijn zelfs speciaal
gericht op het traceren van de roedels als de pups net geboren zijn, voor deze exclusieve ervaring dient men wel in de
buidel te tasten.

Kavinga Camp – Mana Pools in het binnenland

Kavinga Safari Camp bevindt zich in een privé concessie in het Mana Pools National Park, op ongeveer 9 km. van de
bekende Chitake Springs welke een reputatie heeft als een excellente locatie om leeuwen te spotten. Grote kuddes
buffels zijn in de drogere maanden frequente bezoekers van het gebied terwijl ze de vallei doorkruisen op zoek naar
voedsel en water.
Kavinga Camp ziet uit over een droge rivierbedding waar de in de avonden vaak olifanten zich verzamelen. Ook luipaard,
civet kat en genet kat komen geregeld wanneer de duisternis valt te voorschijn. Het kamp beschikt over 7 comfortabele
tenten op een verhoogd platform gesitueerd op de rand van een klif waardoor het een mooi uitzicht biedt over de vallei
en men kan genieten van prachtige zonsopgangen. Elke tent is omgeven door grote ramen van gaas, waardoor de lucht
kan circuleren en het binnen koel blijft. In elke tent staan comfortabele bedden voorzien van een klamboe, ventilator,
een veiligheidskluisje,thee & koffie faciliteiten en beschikt over een en-suite toilet/badkamer voorzien van een douche,
badjassen en enkele toiletartikelen. De privé veranda ziet uit over de rand van de klif en beschikt over een comfortabel
zitje met een panoramisch uitzicht.
De centrale eet- en loungeruimte heeft door het open-fronted ontwerp een mooi uitzicht over de droge rivierbedding en
de waterpan eronder. Het kamp beschikt over een deels ondergrondse 'hide' , een schuilplaats die min of meer het
aanzien heeft van een termietenheuvel en gepositioneerd is met uitzicht op de waterpan. Hier kunt u in alle rust het wild
observeren en sublieme foto's maken.
De gidsen beschikken over een enorme hoeveelheid kennis over de fauna en flora in dit gebied. Wanneer u op zoek
bent naar avontuur, of het nu gaat om wandelen met close encounters, het doorkuisen van rivierbeddingen en heuvels,
het volgen van sporen, vogels bestuderen of een spannende game drive, dan is
Kavinga Safari Camp een goede optie.

Uw verblijf is inclusief maaltijden & snacks,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,wifi,dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Camp Zambezi – Mana Pools aan de rivier

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
geïmproviseerde keuken en een geïmproviseerde dineergelegenheid. 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 het Mana Pools Tented Camp 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, game
drives in open 4WD, wandelsafari’s, eventueel korte kanosafari’s en professionele Engels sprekende gids. (exclusief
park entreegelden)

Zambia / Lower Zambezi National Park

Het Lower Zambezi National Park ligt aan de Zambiaanse zijde van de Zambezi Rivier met aan de overkant het Mana
Pools National Park in Zimbabwe. De grote Zambezi Rivier stroomt dwars door deze parken heen en vormt de natuurlijke
grens tussen Zambia en Zimbabwe. Er zijn geen omheiningen en het wild kan zich vrij bewegen en van het ene naar het
andere park oversteken. Juist tegen het einde van het droge seizoen wanneer het water wat lager staat en er meer
zandbanken te vinden zijn maakt men de beste kans om de olifanten de rivier zien oversteken.
Het Lower Zambezi National Park behoort absoluut tot Afrika’s meest sprookjesachtige wildernissen en is een
thuishaven voor een verscheidenheid aan wild, dat niet alleen te zien is op de meer gebruikelijke game drives maar ook
vanaf het water en in de kampementen zelf. Het prachtige park wordt omringd door een decor van heuvels en bergen en
herbergt een overweldigende natuur van afwisselende landschappen, open graslanden en luchtige mopane en acacia
bossen.
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Baines River Camp

Het koloniale Baines’ River Camp ligt op korte afstand van het Lower Zambezi National Park. Het chique kampement is
prachtig gelegen aan de rivier, in een rustige omgeving waardoor u vrijwel geen andere toeristen zult tegenkomen tijdens
uw verblijf. Zoekt u eerste klas service en comfort, dan spreekt Baines’ River Camp u wellicht aan.
Tijdens een verblijf kunt u deelnemen aan diverse activiteiten bestaande uit game drives in open 4WD, boeiende
wandelsafari´s, kano safari’s, bootsafari´s en sundowner cruises of een vissafari waarbij Tigerfishing niet mag
ontbreken. Naast wildlife viewing kunt u zich laten verwennen met een relaxte ‘spa’ behandeling, in uw eigen privé chalet
of heerlijk in de natuur op uw eigen privé veranda.
8 Luxe ingerichte stenen safari chalets staan verspreid langs de rivier, met elk een overdekte veranda en een
comfortabele zithoek met uitzicht over het water. Enkele chalets zijn gelegen op korte afstand van het hoofdgebouw
maar wenst u meer privacy en vindt u een wandelingetje naar de centrale lodge niet erg dan kunt u verzoeken voor een
chalet iets verder weg gelegen.
De chalets beschikken over houten deuren en ramen met glas en zijn voorzien van een airconditioning en een
plafondventilator. Ze zijn elk ingericht met houten meubilair, thee & koffie faciliteiten, een minibar en koelkastje, een
veiligheidskluisje, een kingsize tweepersoonsbed of twin bedden opgemaakt met kwaliteitslinnen, een kleedruimte met
een ruime badkamer voorzien van een toilet, dubbele wasbassin, een inloop douche, enkele toiletartikelen en een föhn.
2 chalets beschikken tevens over een buitendouche. Hiernaast is er één familie chalet met twee slaapvertrekken
en-suite, een ruime open eetkamer en woonkamer, een buiten dineergelegenheid en een klein privé terrein met uitzicht
op de rivier.
De koloniale sfeer komt eveneens terug in het hoofdgebouw waar een open binnenplaats en een vijver met vissen is te
vinden. De open binnenplaats loopt over in een verzonken binnen lounge met leren fauteuils en banken, een
dineerruimte en de Selous Bar. In de koude maanden worden de ramen en deuren afgesloten zodat in de avonduren de
sfeervolle openhaard de ruimte kan verwarmen. Het ontwerp is open en luchtig en ziet uit op de rivier en een stenen
buiten terras met diverse zitjes, een gazon, een klein zwembad met enkele houten verstelbare ligbedden. Een vuurkorf
met een zitje bevindt zich op een iets lager gelegen stenen terras en biedt gelegenheid om na zonsondergang gezellig
bijeen te komen voor een aperitief. Een moment waarop gasten geregeld onderling de safari ervaringen van de dag
uitwisselen. De conferentiezaal en de “groeiende” bibliotheek van romans en wildlife naslagwerken, de Baines Trading
Post en twee privé werkplekken waar u comfortabel e-mail kunt inhalen of de foto's van de dag kunt bekijken op uw
laptop, zijn onopvallend geïntegreerd in het hoofdgebouw zonder dat dit afbreuk doet.
Er zijn geen vaste tijdstippen voor het ontbijt of de lunch, deze worden afgestemd op de safari activiteiten van de gasten.
Zo kan het zijn dat u tijdens een full day activiteit kunt genieten van een smakelijke bush lunch of een rivier lunch. Het
excellente diner met verse ingrediënten word bereidt door uitstekende koks, geserveerd in de dineerruimte aan een
gezamenlijke eettafel of indien u meer privacy wenst, wordt er een apart tafeltje voor u gedekt.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, laundry service, 200 MB internet per dag, dag en avond game drives in
open 4WD, wandelsafari´s, kanosafari’s,bootsafari´s, sundowner cruises, professionele gids en park
entreegelden.(exclusief drankjes)
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