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ZAMBIA South Luangwa & Lower Zambezi - 13 dagen

Totale reisduur 13 dagen – verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
South Luangwa / Mfuwe sectie: Track & Trail River Camp FB (of Flatdogs Camp FB of Nkonzi Camp FI)
South Luangwa / Nsefu sectie: Zikomo Safari Camp FB
Zambia Lower Zambezi: Baines River Camp FB
Binnenlandse vluchten:
Lusaka - Mfuwe
Mfuwe – Lusaka – Lower Zambezi
Lower Zambezi – Lusaka
Ø Dag 01 – vertrek Nederland / België
Ø Dag 02 – 06 – aankomst Lusaka Airport – vlucht naar Mfuwe – transfer South Luangwa – Track & Trail Camp – 4 nachten FB
Ø Dag 06 – 09 – transfer & game drive naar Nsefu sectie – Zikomo Bushcamp – 3 nachten FB
Ø Dag 09 – transfer & game drive naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lower Zambezi – Baines River Camp - 3 nachten FB*
Ø Dag 12 – 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 2020 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Bovenstaand reisschema inclusief Track & Trail River Camp FB
mei, juni & november 2020
± U$ 4.862 p.p.
juli t/m oktober 2020

± U$ 5.530 p.p.

Bovenstaand reisschema inclusief upgrade Flatdogs Camp FB
mei, juni & november

± U$ 4.980 p.p.

juli t/m oktober

± U$ 5.685 p.p.

andere vertrekdata – prijs op aanvraag
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Bovenstaand reisschema inclusief upgrade Nkonzi Camp FI
juni 2020

± U$ 5.615 p.p.

juli t/m oktober 2020

± U$ 6.295 p.p.

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

De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten
Alle airport transfers & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden
Park entreegelden

South luangwa – Track & Trail Camp (net buiten het national park)
- Accommodatie in chalet met en-suite toilet/badkamer
- Maaltijden& snacks
- Laundry service
- Dag en avond game drives in open 4WD
- Wandelsafari’s (bij reservering melden)
- Professionele Engels sprekende gids
- Park entreegelden
Exclusief drankjes / NOTE – omdat u laat in de middag arriveert onderneemt u deze dag geen activiteiten.

Upgrade South Luangwa Mfuwe - Flatdogs Camp (net buiten het national park)
- Accommodatie in luxury tent met en-suite toilet/badkamer
- Maaltijden& snacks
- Laundry service
- Dag en avond game drives in open 4WD
- Wandelsafari’s (bij reservering melden)
- Professionele Engels sprekende gids
- Park entreegelden
Exclusief drankjes / NOTE – omdat u laat in de middag arriveert onderneemt u deze dag geen activiteiten.

Upgrade South Luangwa Mfuwe – Nkonzi Camp (in het national park)
-

Accommodatie in luxury tent met en-suite toilet/badkamer
Maaltijden& snacks
Laundry service
Dag en avond game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Lower Zambezi - Baines River Camp (net buiten het national park)
-

Accommodatie in chalet met en-suite toilet/badkamer
Maaltijden& snacks
Laundry service
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- Ochtend en namiddag game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Bootsafari/ sundowner cruises
Korte kano safari’s
Vissafari (exclusief fishing fees U$ 10 p.p.)
Professionele Engels sprekende gidsen
Exclusief drankjes

South Luangwa / Mfuwe sectie - 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
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.

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
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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.

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.

South Luangwa / Nsefu sectie – Zikomo Bushcamp

Zikomo Bushcamp is gelegen aan de rand van de Nsefu sectie van het national park langs de oever van de Rivier. Het
kamp bestaat uit 9 chalets die zijn vervaardigt uit natuurlijke materialen in een typische Zambiaanse stijl. De stenen
chalets en de verhoogde houten chalets op palen beschikken over één of tweepersoons bedden en zijn aangekleed met
kleurrijke stoffen uit de Tribal Textiles. De kamers zijn elk voorzien van een muskietennet, een zitbank, een en-suite
toilet/badkamer met douche en veranda met stoelen. Het wild heeft vrij toegang tot het kamp, daarom wordt u in de
avonduren begeleid door een medewerker als u naar u chalet wilt gaan.
Bij het centrale lodge bevinden zich een terras, enkele hangmatten, een klein zwembad met ligbedden welke uitzien op
de Luangwa Rivier, de bar en de dineerruimte. De geserveerde maaltijden worden voor een deel bereidt met de oogst uit
de eigen tuin achter de keuken. Voor diegene die daar behoeft aan hebben is er eventueel wifi beschikbaar, andere
faciliteiten bestaan uit een bush gym en een klein souvenirwinkeltje. De safari activiteiten worden aangeboden per
dagdeel waarbij u kunt kiezen uit: dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari’s.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, thee & koffie, gefilterd water en limonade, laundry service, wifi, dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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Upgrade South Luangwouth Luangwa / Mfuwe sectie - Flatdogs Camp

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.

Upgrade South Luangwa / Mfuwe sectie – in het park - Nkonzi Bushcamp
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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.

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. De Lower Zambezi is een enorme spleet in de aardkorst die geologisch gezien met
de Great Rift Valley verwant is. De vallei wordt omringd door een prachtig decor van heuvels en bergen, en is bekend om
haar overweldigende natuur en het afwisselende landschap van open grasland, luchtige mopane en acacia bossen.
Door de schaarste aan water wordt het wild naar het lager gelegen riviergebied getrokken en zijn er soms kuddes van
wel 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, waterbuffels
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. En alhoewel er ook wilde honden in het gebied leven, worden zij minder vaak gezien.
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Baines River Camp

Het koloniale Baines’ River Camp nabij het Lower Zambezi National Park is vernoemd naar de beroemde kunstenaar en
ontdekkingsreiziger Thomas Baines. 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.
Slechts 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 beschikken over 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 en kussens van
ganzendons, 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 buiten douche. 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 met een open binnenplaats en een vijver met vissen. 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.
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De accommodatie is uitzonderlijk en wordt ook vaak bezocht door zakelijke gasten die van de conferentie zaal gebruik
kunnen maken. Ook organiseert Baines River Camp regelmatig fotografie workshops, gelegenheid voor olifanten studies
en fly fishing clinics voor specialisten en onderzoekers.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, laundry service, 200 MB internet per dag, ochtend en namiddag game drives in open
4WD, wandelsafari´s, bootsafari´s, sundowner cruises en vissafari´s, professionele gids en park entreegelden.
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