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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

ZAMBIA BUSH & MALAWI BEACH
KAFUE & SOUTH LUANGWA
LIKOMA ISLAND

AANBIEDING
9 nachten Zambia & 3 nachten Likoma Island

Gratis 1 nacht verblijf in Kafue & 1x binnenlandse vlucht

of
8 nachten Zambia & 4 nachten Likoma Island

Gratis 1 nacht verblijf in Likoma Island & 1x binnenlandse vlucht
(Totale reisduur inclusief intercontinentale vluchten 14 dagen)

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 14 dagen

Individuele reis - vertrek is mogelijk op elke gewenste reisdata
4 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Track & Trail River Camp South Luangwa full board
3 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juli t/m oktober 2020 – U$ 6.761 p.p.
3 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Track & Trail River Camp South Luangwa full board
4 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juli t/m oktober 2020 – U$ 6.511 p.p.
Andere reisdata of meerdere personen – prijzen op aanvraag.

4 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Flatdogs Camp South Luangwa full board
3 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juli t/m november 2020 – U$ 6.785 p.p.
3 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Flatdogs Camp South Luangwa full board
4 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juli t/m november 2020 – U$ 6.535 p.p.
Andere reisdata of meerdere personen – prijzen op aanvraag.

3 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Nkonzi Camp South Luangwa FULLY INCLUSIVE
4 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juni 2020 – U$ 6.495 p.p.
Juli t/m oktober 2020 – U$ 6.795 p.p.
4 nachten Kafue Ila Lodge FULLY INCLUSIVE
4 nachten Nkonzi Camp South Luangwa FULLY INCLUSIVE
3 nachten Likoma Island Kaya Mawa Lodge full board
Juni 2020 – U$ 6.770 p.p.
Juli t/m oktober 2020 – U$ 7.045 p.p.
Andere reisdata of meerdere personen – prijzen op aanvraag.

Reissommen zijn op basis van twee personen inclusief binnenlandse
vluchten.
Bijkomende kosten – intercontinentale vluchten, visumkosten Zambia U$
50 p.p./ Malawi U$ 75 p.p., deze kunt u bij de grens verkrijgen, drankjes
Track & Trail Camp / Flatdogs Camp & Kaya Mawa Lodge, fooien,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Kafue National Park

Het Kafue NP is het grootste wildpark van Zambia en wordt nog door weinig door toeristen bezocht. Het nationaal park
beslaat 22.000 km² (meer dan de helft van Nederland) en kent een grote variëteit aan landschappen met elk een eigen
ongerept karakter. Hoewel men kan zeggen dat door haar enorme oppervlakte de concentraties wild in Kafue wat minder
lijkt dan bijvoorbeeld in South Luangwa, biedt het park een grote diversiteit aan wildlife waaronder de roofdieren die hier
goed vertegenwoordigd zijn. Een diersoort die men in veel national parken aantreft maar in Kafue geheel ontbreekt is de
giraffe. Het Kafue National Park is te verdelen in 3 secties: het noorden, het centrale deel en het zuiden. Het hele
westelijke deel van het park wordt niet bezocht, hier bevinden zich ook geen accommodaties.
Het centrale deel van Kafue wordt veel bezocht en is het best bereikbaar vanuit Lusaka per wegtransfer. Het centrale
deel van Kafue is wat meer bebost dan het noorden en veel accommodaties liggen verspreid langs de rustig zuidelijk
stromende Kafue Rivier. De meeste activiteiten worden ook in de omgeving van deze rivier ondernomen waarbij
regelmatig nijlpaarden, krokodillen, kuddes olifanten en buffels worden gezien. Er leeft voldoende ander wild maar men
moet dan toch iets dieper het park in en geluk hebben om deze bij een driedaags verblijf te kunnen spotten. De beste
periode om wild te spotten is in het droge seizoen van juli t/m medio november. Wilt u meer over Kafue weten, bezoek
dan onze webpagina over Kafue of bel ons voor meer informatie. Wij kunnen u informeren over de verschillen van de
diverse regio’s en de beste reisperiodes.

Kafue centraal – Ila Safari Lodge

De Ila Safari Lodge is gelegen op een mooie locatie aan de Kafue Rivier, op korte afstand van het national park. De lodge
is gemakkelijk bereikbaar met een wegtransfer vanuit Lusaka en biedt safari mogelijkheden in het centraal /noordelijk
deel van het park. De lodge beschikt over 10 safari tenten op een houten platform, ze staan verspreid langs de oever en
zijn verbonden met elkaar en de centrale booma door houten loopbruggen.
De safari tenten zijn onderverdeeld in 6 standaard luxe tenten, 2 luxe suites en 2 familie tenten. Elke safari tent is
voorzien van ramen en een deur bekleed met transparant gaas om insecten te weren. De voorzijde van de tent kan
volledig worden opgerold en komt uit op een grote houten privé veranda waar u overdag tussen de safari’s door, kunt
luieren in een hangmat of in de lounge hoek met kussens genietend van het uitzicht over de rivier. De tenten zijn alle
stijlvol ingericht met houten meubilair en voldoende opbergruimte, een tweepersoonsbed of twee single bedden, een
klamboe, een staande ventilator, thee & koffie faciliteiten, een kluisje en een en-suite badkamer voorzien van een toilet,
dubbele wasbassins, badjassen en enkele toiletartikelen. De 6 safari tenten beschikken tevens over een buiten douche.
De 2 luxe suites zijn iets ruimer qua oppervlak en beschikken over een binnen douche. Op de veranda buiten vindt u
een vrijstaand ligbad met uitzicht over de rivier. De 2 familietenten beschikken over twee aparte slaapgedeeltes welke
gescheiden wordt door een gordijn (geschikt voor 4 personen). De familietenten zijn voorzien van een gedeelde
toilet/badkamer met een ligbad een douche.
Voor de maaltijden kunt u terecht in de centrale boma gelegen op een verhoogd terras dat bijna over de rivier hangt. Hier
bevinden zich het restaurant, een bar en de lounge met een kleine collectie wildlife boeken en hier kan men ook wifi
ontvangen. Daarnaast gelegen vindt u de infinity pool en enkele zonnebedden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Tijdens uw verblijf kunt u aan 2 activiteiten per dag deelnemen met keuze uit ochtend en namiddag game drives in open
4WD, bootcruises, vissafari’s en bushwalks. De namiddag/avond game drives worden in de omgeving van de lodge
ondernomen. De ochtend game drives en bushwalks worden over het algemeen in het national park ondernomen,
hiervoor wordt u met een korte boottransfer naar de overkant van de rivier gebracht. De activiteiten worden in dagdelen
ondernomen waarbij u tussen de middag terugkeert naar de lodge voor een siësta en een lunch.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, wifi, 2
activiteiten per dag met keuze uit:ochtend en middag game drives in open 4WD, bushwalks, bootsafari’s of vissafari’s,
professionele Engels sprekende gids en 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. 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
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.
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.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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South Luangwa / Mfuwe sectie - Track & Trail River Camp (net buiten het park)

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
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.
Speciaal voor hen die interesse hebben in fotografie, zijn er tegen een voordelig tarief speciale mogelijkheden voor privé
fotografie safari´s en workshops. (extra ± U$ 175 p.p. per dag)

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.

Familie chalet

Voor families of kleine groepen zijn de luxe chalets met twee verdiepingen ideaal. Door de hoge plafonds ogen ze
ruimtelijk en bieden ruimte aan 2-4 personen. De familie chalets beschikken over twee slaapvertrekken met een
gedeelde toilet/douche. De chalets zijn voorzien van een zithoek, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie & thee
faciliteiten en privé veranda en balkon met een zitje. De chalets zijn gelegen aan de rivier of in de bush tussen het
struikgewas.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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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, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD met
sundowner, ,professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
Optioneel op aanvraag: wandelsafari U$ 65 p.p. per keer, privé voertuig met privé gids U$ 175 per dag

South Luangwa / Mfuwe sectie - Flatdogs Camp (net buiten het park)

Flatdogs Camp is gesitueerd op de oever van de Luangwa rivier. Het is een vriendelijke accommodatie met en gezellige
sfeer. Het kamp bestaat uit 6 chalets (in 3 units) waarvan één familie chalet, 7 luxe safari tenten waarvan één een
familie tent met extra bedden, 5 standaard tenten, een fraai privé ‘tree-house’ en een privé DeLuxe Tent voor families of
groepen tot maximaal 4/5 personen.
De chalets zijn gelegen nabij de centrale lodge en het zwembad en de safari tenten liggen verder en verspreid over het
terrein, ze zijn onderverdeeld in 7 luxe tenten waaronder de honeymoon tent en de familie tent, en 5 standard tenten.
De luxe tenten zien uit op de rivier of de lagune waar regelmatig giraffes komen te drinken en olifanten en nijlpaarden
een modderbad nemen. Deze tenten beschikken over een deels open en-suite toilet/douche, elektriciteit, een
muskietennet en een ventilator. De standard tenten ligger verder weg van de rivier en hebben meer een bush setting. Ze
zijn wat kleiner en beschikken niet over een muskietennet.
De aangeboden safari’s bestaan uit game drives in open 4WD en wandelsafari’s, hoewel Flatdogs nét buiten het South
Luangwa NP ligt worden de activiteiten in het South Luangwa park ondernomen.
Tussen de safari’s door kunt u gebruik maken van het zwembad, genieten van een cocktail bij de bar, een snack of
maaltijd nuttigen in het restaurant - de maaltijden zijn a lá carte en worden geserveerd op het terras of in het restaurant.
Of u kunt gewoon relaxen bij uw eigen accommodatie en genieten van de omgeving.

Uw verblijf is in een luxe safari tent inclusief: alle maaltijden, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD in
het national park , wandelsafari op aanvraag, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
Optioneel privé voertuig met privé gids U$ 480 per dag

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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South Luangwa / Mfuwe sectie –Nkonzi Bushcamp (in het national park)

Nkonzi Bushcamp is gelegen diep in het noordelijk deel van de Mfuwe sectie, op ongeveer 45 minuten rijden vanaf de
hoofdingang. Het semi-permanente kamp is enkel geopend in het droge seizoen van juni t/m oktober en biedt gasten
een klassieke bush experience. Het avontuurlijke kamp bestaat uit slechts over 4 eenvoudig ingerichte walk-in safari
tenten voorzien van een tweepersoonsbed of twin bedden en een zitje voor de tent dat uitziet op kleine open grasvlaktes
en struikgewas. De tenten zijn rondom voorzien van ramen en een ritsdeur bekleed met transparant gaas, aan de
achterzijde van de tent bevindt zich een met riet omheinde en-suite toilet/bush douche in de open lucht.
Doordat het kamp wat dieper in het park is gelegen, verkent u tijdens de game drives gebieden waar men bijna geen
andere safari voertuigen zal passeren. De nabijheid van de Mushilashi Rivier trekt allerlei wild, de omgeving is ideaal
voor boeiende wandelsafari’s waarbij de aandacht niet alleen ligt op het tracken van groot wild, maar op al hetgeen u
onderweg kunt tegenkomen zoals medicinale planten en bomen, sporen, uitwerpselen of reptielen en insecten. De
wandelsafari’s starten direct vanuit het kamp. De safari’s worden ondernomen in dagdelen, maar men kan ook een
volledige dag op safari. 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 brunch, lunch en een sundowner met snacks. Wanneer u in de
avond terugkomt in het kamp, wacht er een smakelijk diner bij het kampvuur en een verwarmde bush douche in uw tent.

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.

Likoma Island – Lake Malawi

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Likoma Island is een paradijselijk eiland gelegen in het noordoosten van Lake Malawi op anderhalf uur vliegen van
Lilongwe of Liwonde. Likoma Island is ongeveer 18 km². en behoort tot één van de mooiste strandbestemmingen van
Afrika met haar oevers van ongerepte witte zandstranden en prachtige kleine rotsachtige baaien. Door de afgelegen en
moeilijke bereikbaarheid zult u hier vrijwel geen toerisme tegenkomen.
Het eiland is bedekt met een luchtige bebossing en oude baobab bomen, enkele wandelroutes lopen over het eiland en
naar Likoma village waar oude missionaris bouwwerken te zien zijn. Door de rotsachtige omgeving is het een goede duik
en snorkel spot om de vele kleine gekleurde tropische vissen te zien. De prachtige natuur en de witte stranden maken
het eiland een uitstekende locatie voor een ontspannen strandvakantie of een romantische honeymoon met veel privacy.
Watersporten, boottochten bij zonsondergang, duiken of kajakken zijn enkele van de activiteiten welke zoal door de
lodge worden aangeboden. Natuurlijk staat centraal het verbluffende strand en de paradijselijke omgeving, en is het
vooral genieten en u laten verwennen door de faciliteiten van de lodge.

Kaya Mawa Lodge

De luxueuze Kaya Mawa Lodge is gelegen op het uiterste puntje van het rotsachtige Likoma Island en behoort tot de
meest romantische bestemmingen in Afrika. Een zeer fraaie locatie voor honeymooners of als eindbestemming na een
avontuurlijke safari. De lodge beschikt over 11 luxe en fraai ingerichte chalets op ruime afstand van elkaar zodat privacy
gewaarborgd is. De chalets zijn onder te verdelen in suites en premium suites welke van elkaar verschillen qua luxe en
stijl. Ideaal voor kleine groepen of families zijn de Private Houses met een eigen plunge pool, een eigen privé strand en
enkele beschikken over een persoonlijke butler die graag tot uw dienst zal zijn om u op uw wenken te bedienen en uw
gehele verblijf zo bijzonder mogelijk te maken.
Op het strand van de centrale lodge in de half open boma bevindt zich een beach bar en de dineerruimte waar u
gezamenlijk aan één tafel of aan uw eigen privé tafeltje kunt genieten van culinaire maaltijden. Maar dineren op het
strand met u tweeën of uw eigen groepje is nog veel leuker. Op het strand wordt dan speciaal voor u een mooi gedekte
tafel neergezet, omringd door het romantische licht van paraffine lampen. Ook op dit strand vindt u middels een houten
looppad een ietwat verhoogde grote houten vlonder waar relaxte zitbanken, grote bedden en kussens u uitnodigen om te
loungen. Met een tropische cocktail in uw hand zult u genieten van een fraaie zonsondergang.
De zeer fraaie locatie en het comfort van de lodge zorgen er voor dat relaxen de voornaamste bezigheid is, echter er
worden voldoende activiteiten aangeboden om u als gast te vermaken. Duiken, snorkelen, waterskiën, zwemmen,
kajakken, zeilen, boottochtjes, sundowner trip, wandelen of per mountainbike of quadbike het eiland gaan verkennen,
de kathedraal, een schooltje of de kleine lokale markt bezoeken, maar ook een dagexcursie naar Mozambique is
mogelijk.

Uw verblijf is in één van onderstaande suites inclusief alle maaltijden, gratis gebruik van snorkels, kajak, paddle boards,
mountain bikes, zeilboot, wandelen over het eiland via wandelroutes of naar nabijgelegen dorpje, textile workshop.
(exclusief drankjes, laundry) Optionele activiteiten: duiken, gemotoriseerde watersporten, sunset cruise, quad bike tour.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Msekwa Suite

Ngani Suite

Mbungu Suite

Khuyu Suite

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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