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Zambia Explorer Safari
South Luangwa & Lower Zambezi
Nkonzi Bushcamp & Tusk & Mane Camps
9 dagen Fully Inclusive Safari (totale reisduur 11 dagen)

Hoogtepunten; weg van het massa toerisme!
Luxe en authentieke bushcamps gesitueerd in de national parken!
Wandelsafari’s, game drives in open 4WD en naar wens kanosafari’s
Fantastische kansen om leeuwen, luipaarden, olifanten, giraffes en zebra’s te zien
Alle safaris worden begeleid door zeer gerenommeerde gidsen!
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Totale reisduur 11 dagen – verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
South Luangwa: Nkonzi Bushcamp FI
Zambia Lower Zambezi: Tusk & Mane Camp
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – 06 – aankomst Lusaka – vlucht Mfuwe – 4 nachten Nkonzi Bushcamp FI
Ø Dag 06 – 10 – transfer naar Mfuwe airport – vlucht naar Lower Zambezi– 4 nachten Tusk & Mane Camp FI
Ø Dag 10 – vlucht naar Lusaka airport voor aanvang van uw terugreis.
Ø Dag 11 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie november 2020 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten)
Juni 2020

U$ 5.170 p.p.

Juli t/m oktober 2020

U$ 6.333 p.p.

Bijkomende kosten: Intercontinentale vluchten, visumkosten Zambia U$ 50 p.p., deze kunt u bij de grens verkrijgen,
fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

South Luangwa National Park

Aan de noordoostkant van Zambia ligt de Luangwa Vallei. Het South Luangwa National Park herbergt enorme aantallen
wild en vogels. Het landschap bestaat grotendeels uit savanne en open bosland, de grote Luangwa Rivier stroomt als
een ader dwars door het park heen. Weinig parken in Afrika kunnen zich vergelijken met de hoeveelheid en variëteit aan
wild dat in dit park te vinden is. Grote volwassen nijlkrokodillen zonnen op de rivierbanken en grote groepen nijlpaarden
zoeken verkoeling in de rivier. Kraanvogels, giraffes, grazende antilopen en massaal wegschietende bavianen zult u hier
overal tegenkomen. Dieper en verspreid in het park leven kuddes olifanten, zebra’s, buffels en leeuwen. South Luangwa
heeft een behoorlijke populatie luipaarden en de trackers zijn met name tijdens de avond game drives vaak in staat zijn
om ze te vinden. De meeste gasten die minimaal 3 nachten verblijven hebben luipaarden gespot, zowel in de bomen als
op de grond, met of zonder prooi. Daarnaast heeft u een goede kans om de wilde honden van dichtbij te zien. Het enige
dier dat hier niet voorkomt is de neushoorn.
South Luangwa is groot en variërend genoeg voor een wat langer verblijf. Het is onderverdeeld in drie secties, de centraal
gelegen Mfuwe sectie, het zuidelijk deel en meer naar het noorden de Nsefu sectie. Net buiten het national park zijn de
meeste accommodaties te vinden, deze zijn voordeliger dan in het park zelf en worden daardoor ook het meest bezocht.
De activiteiten van deze lodges worden wel in het national park ondernomen en met name in de Mfuwe sectie. Wild is in
de Mfuwe regio voldoende te vinden en luipaarden kunnen vaak worden gespot tijdens de avond game drives. Echter in
de maanden juli en augustus kan het hier soms behoorlijk druk zijn. Het huren van een privé voertuig is dan absoluut
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een overweging waard, al is het maar voor één dag. Het geeft u tevens de mogelijkheid om wat dieper het park in te gaan
en biedt u ook alle ruimte en geduld om mooie foto’s te schieten.
Meer naar de Nsefu sectie en richting het zuiden vindt u nauwelijks toerisme, zijn de accommodaties schaarser en
kleinschaliger, de bushcamps zijn wat luxer en naast dag en avond game drives bieden zij ook excellente wandelsafari’s
waarbij u ook de mogelijkheid heeft om van kamp naar kamp te lopen. Het zuiden is afwisselend met bossen, grote open
grasvlaktes, lagunes en zanderige rivierbeddingen met in het droge seizoen vaak nog een stroompje water dat in de
ochtend en avond als drinkplaats wordt gebruikt. Er is een verscheidenheid aan wild te vinden maar de kuddes groot
wild zijn ten opzichte van het noorden wat kleiner.
Wilde Honden
South Luangwa is één van de beste locaties om wilde honden te spotten. Ze
worden het meest gezien in de Mfuwe en Nsefu sectie van het park, tussen
september en juni. Omdat in deze secties een hoge concentratie roofwild leeft
trekken de wilde honden tussen juni en augustus naar delen dieper in het park
gelegen om hun jongen te werpen, o.a. naar het zuiden. Pas wanneer de pups
sterk genoeg zijn (omstreeks eind september) keren de families weer terug naar
hun oude omgeving. Om wilde honden in South Luangwa te kunnen zien maakt
men de beste kans vanaf eind september t/m medio juni.

Nkonzi Bushcamp / South Luangwa / Mfuwe sectie (in het park)

Nkonzi Bushcamp is gesitueerd diep in het noordelijk deel van de Mfuwe sectie, op ongeveer 45 minuten rijden vanaf de
hoofdingang. Het semi-permanente kamp biedt een klassieke bush experience, het is gelegen op een mooie locatie aan
de droge zanderige rivierbedding van de Mushilashi rivier. Droog en zanderig omdat Nkonzi Camp alleen in het droge
seizoen, juni t/m oktober open is. Voordeel van deze locatie is dat u zich dag en nacht in een wildrijke omgeving bevindt
en niet elke keer opnieuw via de entree het park in hoeft te gaan. U kunt uw verblijf optimaal beleven en daarbij is er in
deze regio nauwelijks een ander voertuig te zien.
De game drives in open 4WD worden per dagdeel ondernomen maar een volledige dag is zeker mogelijk. Een volle dag
game drive start om 06:00 in de ochtend en duurt maar liefst tot 20:00 ’s avonds, waarbij u onderweg kunt genieten van
een picknick lunch op een mooie plek en in de namiddag een sundowner met snacks. Wanneer u in de avond terugkomt
in het kamp, wacht er een smakelijk diner bij het kampvuur en een verwarmde bushdouche in uw tent.
Naast game drives in open 4WD is de locatie is ook ideaal voor boeiende wandelsafari’s waarbij de aandacht niet alleen
ligt op het tracken van groot wild, maar op al hetgeen u onderweg tegenkomt zoals vogels, reptielen, insecten,
medicinale planten en bomen en uitwerpselen. De wandelsafari’s starten direct vanuit het kamp en worden in de vroege
ochtend en/of in de namiddag ondernomen.
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Nkonzi Camp bestaat uit slechts over 4 comfortabel ingerichte walk-in safari tenten voorzien van een tweepersoonsbed
of twee single bedden en een zitje voor de tent dat uitziet op de bush. De ramen en deur van de tenten zijn met gaas
bekleed waardoor het insecten buiten houdt en tegelijkertijd creëert het een luchtig gevoel. Aansluitend aan de
achterzijde bevindt zich een ‘open air’ toilet/bushdouche met warm en koud water. Een grote aparte tent doet dienst als
lounge en als dineergelegenheid, de maaltijden worden gezamenlijk genuttigd aan één grote tafel.
Elektriciteit in Nkonzi Camp is middels paraffine lampen en zonne-energie waardoor u tevens uw camera batterijen kunt
opladen. Hoewel u er verstandig aan doet om voldoende opgeladen batterijen mee te nemen want afhankelijk van de
bezetting en de bewolking kan het opladen veel tijd in beslag nemen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en
avond game drives in open 4WD, full day game drive met picknick lunch,wandelsafari’s, professionele Engels
sprekende gids en park entreegelden.
Optioneel: privé safari voertuig zonder andere gasten U$ 375 per dag met mogelijkheid tot full day game drive met
picknick lunch en om onderweg uit te stappen voor een privé wandelsafari.

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. Door de schaarste aan water, met name in het droge seizoen, wordt het wild naar het lager gelegen riviergebied
getrokken en zijn er soms kuddes van 100 olifanten langs de rivier te zien. De vele zijkanalen en kleine eilandjes in de
Zambezi Rivier bieden fantastische mogelijkheden voor kanosafari’s, bootsafari’s en vissafari’s. Nijlpaarden, krokodillen,
vele vogels, olifanten, buffels en waterbokken zult u langs de oevers het meeste tegenkomen. De luchtige bebossing en
lage struiken zorgen er voor dat het wild ook in het groene seizoen goed te zien en dat maakt dit gebied ook uitermate
geschikt voor wandelsafari's en mooie game drives.
Iets dieper in het park maakt u kans om leeuwen, luipaarden, kudu’s, impala’s, hyena´s en zebra’s te spotten. In het
voor en ná seizoen heeft u zelfs een goede kans om wilde honden te spotten. Het Lower Zambezi National Park heeft
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veel gelijkenis met Mana Pools met als verschil dat er in het Lower Zambezi National Park minder accommodaties te
vinden zijn en dat u nog nauwelijks toeristen tegenkomt. Van de spaarzame accommodaties die er te vinden zijn en die
nagenoeg dezelfde activiteiten aanbieden is er slechts één avontuurlijk kampement waarbij u ook van kamp naar kamp
kunt wandelen.

Tusk & Mane Camp / Lower zambezi
Basis kamp

Het Tusk & Mane Camp is een ’back to nature’ avontuur, diep in het Zambezi National Park. In het Lower Zambezi
National Park zijn eigenlijk alleen de luxe kampementen te vinden en met de komst van Tusk & Mane is hier verandering
in gebracht en kan ook de meer avontuurlijke reiziger hier goed terecht. Tusk & Mane is het enige kampement dat
reizigers de mogelijkheid biedt om van kamp naar kamp te wandelen en daarbij nog dieper het park in te gaan.
Het basiskamp beschikt over slechts 4 ruime (5x4 meter) tenten met comfortabele bedden met kwaliteit linnengoed,
twee tafeltjes aan weerszijden van het bed met lampjes die branden via zonne-energie, twee comfortabele stoelen, twee
opbergrekken voor kleding e.d., een en-suite toilet, wastafel met spiegel en een bushdouche. De wanden zijn van
muskietengaas dat in de warme zomermaanden zorgt voor een aangename luchtcirculatie en waardoor u zelfs vanuit
het bed een prachtig uitzicht heeft op de omgeving. Uiteraard kunt u omwille privacy of weersomstandigheden de
wanden sluiten met dichte canvas gordijnen.
De ‘fly’camps bestaan ook uit slechts 4 tenten van 3x3 meter en rondom van muskietengaas. Elke tent beschikt over
een tafeltje, een zaklantaarn, een waterkan en een flesje met muskiet afwerend middel. Op korte afstand van deze
tenten wordt een aparte tent opgezet met sanitaire voorzieningen zoals het toilet, een wastafel en een bushdouche. Per
twee tenten wordt er één sanitaire tent gedeeld.

Fly camp

Activiteiten bestaan uit dag en avond game drives, kanosafari’s, bootsafari’s, vissafari’s en wandelsafari’s. Vanuit de fly
Camps ligt de nadruk op wandelsafari’s.
Een verblijf van minimaal 3 nachten is een pre en 4 nachten om de safari optimaal te beleven. Bij een verblijf van 3
nachten zult u 2x in het basiskamp en 1x in een fly camp overnachten. Bij een verblijf van 4 nachten zult u 2x in het
basiskamp en 2x in een fly camp overnachten. Welk fly camp en op welke locatie is aan de gidsen te bepalen en kan bij
reservering worden besloten of ter plaatse.
Het kampement bestaat uit slechts 4 tenten echter wanneer u met minimaal 5 personen reist is er de mogelijkheid dat
wij het gehele kampement voor u reserveren, mits beschikbaar. U heeft dan het hele kampement voor u alleen! Een
ware privé safari!
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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari´s, bootsafari´s, kanosafari’s, vissafari´s, professionele gids en park
entreegelden

Voor meer informatie | www.zimbasafaris.com | info@zimbasafaris.com |020 6103593
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