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12 dagen Zambia - Northern Gems of South Luangwa

individuele maatwerkreis - vertrek op elke gewenste data & verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Mfuwe sectie/ South Luangwa: Track & Trail River Camp 2 nachten FB
Noord / South Luangwa: wandelsafari van Chikoko Tree Camp naar Crocodile River Camp 3 nachten FI
Noord Lion Plains / South Luangwa: Lion Camp 4 nachten FI
Inbegrepen chartervluchten: Lusaka – Mfuwe & Mfuwe - Lusaka
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – 03 – aankomst Lusaka Airport – vlucht naar Mfuwe – Track & Trail Camp – 1 nacht FB geen activiteiten
Ø Dag 03 – 04 – game drives Mfuwe sectie – Track & Trail River Camp – 1 nacht FB
Ø Dag 04 – 06 – game drive naar noorden South Luangwa – Chikoko Tree Camp – 2 nachten FI
Ø Dag 06 – 07 – wandelsafari naar Crocodile River Camp – 1 nacht FI
Ø Dag 08 – 11– game drive naar Lion Plains – Lion Camp – 4 nachten FI
Ø Dag 11 – game drive & transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 12– 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:
mei & juni 2020

± U$D 5.660 p.p.

juli 2020

± U$D 5.810 p.p.

augustus & september 2020

± U$D 6.440 p.p.

oktober 2020

± U$D 5.660 p.p.

Verlenging extra nacht Track & Trail River Camp:
Inclusief maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids en
park entreegelden.

mei & juni 2020 U$D 357 p.p.

I

juli t/m oktober 2020 U$D 454 p.p.
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Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia 50 U$p.p. (deze kunt u bij de grens verkrijgen), drankjes in
Track & Trail Camp, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

De reis is inclusief:
-

2 Binnenlandse chartervluchten (inclusief local departure tax)

-

Accommodatie in luxe chalet en bushcamps met en-suite faciliteiten

-

Maaltijden en snacks

-

1x Romantisch privé diner op mooie locatie in Track & Trail River Camp en in Lion Camp

-

1x Privé diner op mooie locatie in Lion Camp

-

Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en drankjes in Track & Trail Camp)

-

Thee & koffie in Track & Trail Camp

-

Laundry service

-

Track & Trail Camp: dag en avond game drives in open 4WD in de Mfuwe sectie met sundowner als afsluiting

-

Crocodile & Chikoko Camp: wandelsafari’s in het noordelijk deel, wandelen van Chikoko naar Crocodile Camp

-

Lion Camp: dag en avond game drives in open 4WD in het noordelijk deel met sundowner als afsluiting en
wandelsafari’s

-

Professionele Engels sprekende gids

-

Eco-toerisme gelden & park entreegelden

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. 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 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.
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Meer naar de Nsefu sectie en richting het noorden 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 landschap in de Nsefu sectie is veel droger, zanderiger en met meer open vlaktes vergeleken met de meer dicht
beboste Mfuwe sectie. De temperatuur kan in Nsefu dan ook veel heter zijn dan in de Mfuwe sectie en kan zelfs boven
de 40 graden komen. Wanneer de kampen van november t/m april gesloten zijn komt dit gebied volledig tot rust zonder
enige invloed van toerisme. Het wild is hierdoor minder alert en niet gewend aan safari voertuigen waardoor de bush
beleving nog steeds puur genoemd kan worden.
De Lion Plains is een uitstekende locatie om leeuwen en luipaarden te spotten met kans op spectaculaire encounters
en”hunting” acties die u nergens anders in South Luangwa zult beleven. ‘s Avonds veranderen de Lion Plains grasvlaktes
in een jachtterrein voor roofdieren. De namiddag game drives eindigen vaak laat tussen 19:30 en 20:00 waardoor u ook
een deel door het donker rijdt.
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.

Mfuwe sectie South Luangwa - Track & Trail River Camp

Het Track & Trail River Camp ligt niet ver van de hoofdingang van het national park en is een goed alternatief voor de
duurdere lodges. Het kleinschalige kamp ligt direct aan Luangwa Rivier en bestaat uit slechts 10 chalets met elk een
uniek uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden te zien zijn. In het kamp heerst rust en een prettige sfeer.
De dineerruimte, de lounge en de bar bevinden zich in een open-fronted boma, welke een fraai uitzicht biedt op de rivier.
Hier kunt u dagelijks terecht voor een smakelijke maaltijd, een verfrissend drankje of om uw persoonlijke safari
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ervaringen te delen met andere gasten. Andere aanwezige faciliteiten zijn een wellness spa, een kleine open bush gym
en een zwembad dat grenst aan de rivier zodat u ook vanaf uw zonnebed het wild kunt aanschouwen.
Tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari´s in de Mfuwe
sectie. Een full day game drive in de Nsefu sectie behoort ook tot de mogelijkheden, indien van tevoren wordt
gereserveerd. Speciaal voor hen die interesse hebben in fotografie, zijn er tegen een voordelig tarief speciale
mogelijkheden voor privé fotografie safari´s en workshops. (op aanvraag)

Bush of River chalet

De ruime chalets staan op een platform en verscholen tussen het struikgewas of gelegen aan de rivier. Ze zijn volledig
ingericht en voorzien van een tweepersoonsbed met een klamboe, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie &
thee faciliteiten en een en-suite toilet/douche. Vanaf uw eigen terras/veranda kunt u genieten met een drankje van het
fraaie uitzicht en even relaxen na een safari.

Honeymoon chalet

De honeymoon chalet is extra ruim en staat op een platform. De chalet is volledig ingericht en voorzien van een
tweepersoonsbed met een klamboe, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie & thee faciliteiten en een en-suite
toilet/badkamer. Vanaf uw eigen terras/veranda kunt u genieten met een drankje van het fraaie uitzicht en even relaxen
na een safari.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks,1x privé diner op romantische plek, thee & koffie, laundry service,dag
van aankomst geen activiteiten, dag en avond game drives in open 4WD met sundowner, professionele Engels
sprekende gids en park entreegelden.

Noord South Luangwa - Chikoko Tree Camp met een focus op wandelsafari’s

Chikoko Tree Camp en Crocodile River Camp zijn twee rustieke bushcamps in het uiterste noorden van het South
Luangwa National Park. Deze kampen liggen zeer afgelegen in de bush nabij de Luangwa Rivier. Er zijn in het gehele
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gebied geen wegen waardoor de kampen alleen te voet bereikbaar zijn. Beide kampen worden voornamelijk gebruikt in
combinatie met Tafika Camp als de exclusieve "Chikoko Trail", een avontuurlijke en exceptionele wandelsafari.
Vanuit het Track & Trail River Camp onderneemt u een game drive langs de Luangwa Rivier van ongeveer 1,5 tot 2 uur.
Daarna neemt u de kano om even de rivier over te steken en vervolgens wandelt u nog 10 minuten naar het Chikoko
Tree Camp of 45 minuten naar het Crocodile River camp. Al uw bagage en toebehoren worden door dragers naar het
kamp gebracht zodat u zelf volop kunt genieten van de omgeving, u hoeft alleen uw waterfles, verrekijker en camera te
dragen. Vanuit Chikoko Tree en/of Crocodile Camp worden de wandelsafari’s per dagdeel van ongeveer 3 tot 4 uur
ondernomen. Door de afgelegenheid en omdat er geen wegen zijn is het hoogst onwaarschijnlijk dat u hier een toerist
zult tegenkomen. De omgeving is onaangetast en wild. Tijdens alle wandelingen zullen een zeer ervaren gids en een
tracker u begeleiden door de wildernis.
Tijdens de heetste uurtjes bent u terug in het kamp en wordt er een uitgebreide lunch geserveerd gevolgd door een
siësta. In de namiddag omstreeks 15:00 vervolgt u de wandeling en voor het donker wordt u terug in het kamp verwacht.
De wandelingen zijn in een rustig tempo, pauzes worden voldoende ingelast en onderweg zal de gids u boeiend vertellen
over de flora en fauna.
Het Chikoko Tree Camp is geheel opgetrokken uit hout en riet en gebouwd door lokale bewoners. Het kamp bestaat uit
slecht 3 eenvoudige doch comfortabele tented chalets gebouwd op 3 meter hoge palen en verscholen tussen de bomen.
Elk chalet is open-fronted en voorzien van twee verdiepingen. Beneden bevindt zich een en-suite toilet en bush douche.
Op de bovenverdieping bevindt zich het slaapvertrek, bij het ontwaken kunt u vanuit uw bed soms al enig wild spotten.
Ook de gemeenschappelijke dineerruimte is uit hout en riet opgetrokken en open-fronted zodat u te allen tijde kunt
genieten van de omgeving en een ware Afrikaanse beleving.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks,drankjes (exclusief geïmporteerde dranken),beperkt laundry service,
wandelsafari’s, wandelen van kamp naar kamp, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

2 uur wandelen naar Crocodile River Camp

Crocodile River Camp ligt op ongeveer 2 uur wandelen vanuit het Chikoko Tree Camp. Net als het zusterkamp Chikoko is
ook dit kamp geheel gebouwd door lokale de bewoners. Crocodile River Camp is gesitueerd op een fraaie locatie aan een
oude rivierbedding, verscholen tussen grote ebony bomen en met uitzicht over een grote opgedroogde lagune. Het kamp
bestaat uit slechts 3 uit hout en riet opgetrokken open-fronted rondavels met en-suite toilet/douche.
Tijdens de wandeling van Chikoko Tree Camp naar Crocodile River Camp wordt al uw bagage en toebehoren door dragers
naar het kamp gebracht zodat u zelf volop kunt genieten van uw wandeling, u hoeft alleen waterfles, verrekijker en
camera te dragen. Zowel in Chikoko Tree Camp als Crocodile River Camp zullen de voltallige kampmedewerkers inclusief
de chef-kok er alles aan doen om het u naar de zin te maken. U zult genieten van een echte Afrikaanse bush safari in
een unieke omgeving in comfortabele accommodaties en excellente maaltijden.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks,drankjes (exclusief geïmporteerde dranken),beperkt laundry service,
wandelsafari’s, wandelen van kamp naar kamp, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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noord (Lion Plains) South Luangwa – Lion Camp * top wildlife locatie

Lion Camp is gelegen in het noordelijk deel van South Luangwa dichtbij de beruchte “Lion Plains”, welke niet voor niets
zo is genoemd. De omgeving van het kamp kent een hoge concentratie wild, de vlakte waarop het kamp uitziet wordt
regelmatig bezocht door grazende dieren terwijl het 's nachts verandert in een jachtgebied voor leeuwen.
Lion Camp bestaat uit 9 uit canvas en riet opgetrokken chalets welke ruimte bieden aan maximaal 18 gasten. De luxe
chalets zijn gebouwd op verhoogde houten platforms en middels een houten looppad verbonden is met de centrale
boma. Elk chalet is sfeervol ingericht met frisse kleuren en beschikt over een kingsize bed of twee aparte bedden met
walk-in klamboe, een en-suite douche/toilet en een eigen veranda met uitzicht op de open vlakte.
De centrale boma bestaat uit een lounge, een bar met een openhaard en pooltafel en een dineerruimte. De maaltijden
zijn gezellige sociale gelegenheden met fantastische verhalen van de gastheren. Naast een persoonlijke sfeer kunt u hier
een prima service verwachten. Verder beschikt het kamp over een kleine wildlife bibliotheek, een souvenirwinkel en een
lager gelegen terras met ligstoelen en een plunge pool vanwaar u tevens kunt uitzien over de vlakte. De wandelsafari’s
en game drives in open 4WD worden begeleidt door professionele bewapende gidsen. Tijdens de game drives ligt de
focus vooral op het traceren van roofwild waardoor er iets minder aandacht is voor het kleinere en overige wild. Het Lion
Camp is alleen toegankelijk in het droge seizoen van 24 mei tot 31 oktober.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

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