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De grote zebra migratie in het groene seizoen – van 16 nov t/m 31 maart 

Luxe Green Dessert Safari   

Hoogtepunten Botswana – totale reisduur 11 dagen:  
Central Kalahari: Tau Pan (Kwando Safaris)  
Makgadikgadi: Nxai Pan (Kwando Safaris)  
Moremi/Kwara: Kwara Camp (Kwando Safaris)  

Inclusief 4 x semi panoramische vlucht  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 –04 – aankomst  Maun Airport – semi panoramische vlucht naar Central Kalahari – Tau Pan – 2 nachten FI 
 Dag 04 – 07 – semi panoramische vlucht naar Makgadikgadi – Nxai Pan – 3 nachten FI 
 Dag 07 – 10 – semi panoramische vlucht naar Moremi – Kwara Camp – 3 nachten FI 
 Dag 10 – semi panoramische vlucht naar Maun Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 11 – aankomst Nederland/België

B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

PRIJSINDICATIE 2023

Kwando Safaris 5 Rivers aanbieding -  totale reisduur 11 dagen met 2 personen

Laagseizoensaanbieding 14 november 2023 t/m 31 maart 2024 USD 6.030 p.p.
Note: vervangende accommodatie of verlenging per locatie mogelijk. Aanbieding geldig van 14 november 2022 
t/m 31 maart 2023 - betreft: Tau Pan, Nxai Pan, Kwara Camp, Lebala Camp, Lagoon Camp, Splash Camp, Pom 
Pom Camp, Rra Dinare, Mma Dinare,Gunn’s Camp, Moremi Crossing

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  1
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De reis is inclusief: 
- 4x semi panoramische vlucht inclusief local departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite badkamer faciliteiten
- Maaltijden & drankjes (exclusief geïmporteerde dranken) 
- Laundry service  
- Tau Pan: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, op aanvraag full day game drive naar Deception 
     Valley (reistijd 1-2 uur), natuurwandelingen met bushmen tracker & bushmen activiteiten. 
- Nxai Pan: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, full day game drive en bezoek Baines’Baobab op 
     aanvraag, natuurwandelingen. 
- Moremi/Kwara: dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 personen in 8-seater voertuig – u heeft 
     dus veel bewegingsruimte voor fotografie, sundowners, wandelsafari’s, bootsafari’s, mokore trip 
- Professionele Engels sprekende gidsen 
- Eco-toerisme gelden & alle park entreegelden 

De reis is exclusief: Internationale vluchten, Int. airport departure tax Botswana ± 25 BWP (deze dient u ter 
plaatse en gepast in BWP te voldoen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven. (voor Botswana geldt 
op dit moment nog steeds geen visa plicht) 

Central Kalahari Game Reserve – groene seizoen

   

   

Het woestijnachtige hart van het droge zuiden, het Central Kalahari Game Reserve (CKGR) is ten alle tijden een 
bijzondere plek om een safari te ondernemen. Imposant en onmetelijk, afgelegen en verlaten, de stilte en dan 
het geluid van brullende leeuwen op de achtergrond. De Kalahari is het grootste reservaat in Botswana en heeft 
een bijzondere schoonheid, gekenmerkt door een uitgestrekt overwegend vlak landschap bedekt met grassen, 
zoutpannen, begroeide zandduinen en oude rivierbeddingen. De meeste gevarieerde bos begroeiing vindt men in
het noordelijk en zuidelijk deel van het park. In het noordelijk deel van het reservaat bevindt zich het meeste wild
en wordt daarom het meest bezocht.
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Tijdens een bezoek aan de Central Kalahari ligt de nadruk vooral op de game drives langs verschillende 
waterpannen op zoek naar het grote wild. Helaas mag men in dit park niet ‘off road’ rijden of een avond game 
drive ondernemen, wat game viewing soms kan limiteren. U doet er verstandig aan om op safari een goede 
verrekijker mee te nemen. Door het hekwerk dat om het reservaat is gebouwd, zult u van de migrerende 
wildebeesten, zebra’s en ander wild uit de noordelijke Linyanti en Savuti in de Kalahari niets merken.  Maar 
de Kalahari heeft een goede wildstand welke het hele jaar gelijk blijft.

Tijdens de game drives kunt u kuddes wildebeesten en zebra's tegenkomen of giraffe, oryx, wilde hond, het is 
slechts een greep uit het wild wat u zoal kunt spotten. Central Kalahari is een goede locatie om leeuwen (in het 
bijzonder de zwart gemaande leeuwen) te spotten en met een beetje geluk ziet u luipaard of cheeta. Al het wild 
heeft zich weten aan te passen aan de droge omstandigheden, maar typische woestijndieren vindt men hier ook 
evenals jackal, vos, struisvogel en vele soorten reptielen.

Groene seizoen (november t/m april)
De wildstand in de Kalahari is het hele jaar goed en blijft vrijwel gelijk, maar 
zodra de eerste regens komen en de dorre vlakte wordt bedekt met vers gras
verzamelen zich enorme groepen gemsbokken en springbokken op de 
grasvlaktes, wat spectaculaire taferelen op kan leveren van jagende 
roofdieren. Het is tevens een periode dat er veel pasgeboren wild is. Veel 
aandoenlijke schouwspelen tussen moeder en jong, hetgeen de rest van het 
jaar veel minder te zien is. In het droge seizoen leeft het wild meer 

verspreid en concentreert zich bij de schaarse waterbronnen.      

Deception Valley
De noordwestelijke Deception Valley is de bekendste zoutpan in het park. Gevormd op een eeuwen oude 
opgedroogde rivierbedding, bedekt met een grasvlakte en kleine eilandjes van struikgewas en bomen. De naam 
'Deception' komt doordat het droge oppervlak van de zoutpan door luchtspiegeling soms vol lijkt te staan met 
water, totdat men teleurgesteld anders constateert. De pan is een geliefde plek om wild te spotten, want het wild 
gebruikt de schaduw van de bomen graag als rustplek tijdens de zinderende hitte. Niet zelden kan men overdag 
leeuwen vinden relaxend in de schaduw van de bosjes. Een bezoek aan Deception Valley neemt een hele dag 
in beslag en is vaak niet standaard inbegrepen wanneer u in een accommodatie verblijft.

San Bushmen
Naast game drives kan men in Central Kalahari een wandeling ondernemen met de San. De San Bushmen zijn 
de oorspronkelijke bewoners van dit gebied en leven nog steeds in het reservaat. Ze leefden een nomadisch 
jager bestaan, alleen op basis van wat ze nodig hadden om te overleven. Hun traditionele levensstijl is bijna 
verdwenen, maar sommige 'bush survival' kennis en vaardigheden worden nog steeds doorgegeven van 
generatie op generatie. Accommodaties in de Kalahari huren regelmatig iemand in die van de 'bushman' 
afkomstig is. Gekleed in traditionele dierenhuiden en vergezeld van een pijl en boog vermaken zij de toeristen 
met de leer over hun overlevingstechnieken. Het is een educatieve en interessante ervaring om tijdens een 
wandeling over de lokale overlevingstechnieken en jagersgebruiken te leren.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Central Kalahari – Tau Pan (Kwando Safaris)      

Tau Pan (Kwando Safaris) is gelegen in het noordelijk deel van de Central Kalahari nabij de gelijknamige 
waterpan welke meestal droog staat. Tau Pan is gesitueerd op een zandheuvel waardoor het kamp rondom een 
wijds uitzicht heeft op de vlaktes en goed zicht heeft op een kunstmatig gevulde waterpoel van de lodge welke 
regelmatig bezocht wordt door allerlei wild en ook leeuwen.

Er zijn 8 luxe houten chalets welke zijn voorzien van grote schuifdeuren bekleed met muskietengaas en een 
grote veranda met relax stoelen zodat u vanuit uw accommodatie zoveel mogelijk kunt genieten van de 
omgeving. Ieder chalet beschikt over een smaakvolle inrichting en is voorzien van een veiligheidskluisje, een 
plafondventilator en een en-suite toilet/douche met dubbele was bassins en een extra buitendouche.

Bijzonder is dat dit kamp uitsluitend gebruik maakt van zonne-energie, maar ook dat al het water dat in het kamp
wordt gebruikt, diep uit de zandbodem naar boven wordt gepompt. Een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie zorgt
ervoor dat het gezuiverde water weer terug kan vloeien in de bodem.

Er bevindt zich een sleepout deck op afstand en afgezonderd van het kampement. Optioneel kunt u een nacht 
onder de sterren slapen. Het platform wordt sfeervol verlicht met lantaarnlampen en is voorzien van een 
tweepersoonsbed, een wastafel en een en-suite toilet.

De activiteiten concentreren zich op ochtend en middag game drives in het Tau Pan gebied. Het wegennetwerk 
is tevens toegankelijk is voor selfdrive en helaas mag in het reservaat niet off road worden gereden en zijn 
avond game drives niet toegestaan. Van december t/m maart verzamelen zich grote kuddes gemsbok en 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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springbok om van het verse gras te grazen en ziet u veel jong wild dat net geboren is. Dit zijn de meest 
spectaculaire maanden, want leeuwen en luipaard jagen graag op de kuddes. De Deception Valley is gelegen op
een paar uur rijden van Tau Pan en kan op aanvraag tijdens een full day game drive worden bezocht. Hiernaast 
kunt u als activiteit een wandeling maken met een San Bushman en leren over de bush en 
overlevingstechnieken.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, full day game drive Deception Valley op aanvraag, wandeling met 
San Bushmen, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. Exclusief: optionele sleepout

Makgadikgadi Pans & Nxai Pan – groene seizoen

Niets is vergelijkbaar met de onmetelijkheid, de wilde en mystieke schoonheid van de Makgadikgadi Pans. Het 
hele extreem droge gebied omvat de Makgadikgadi Pans en het Central Kalahari Game Reserve. De eerste 
indruk is een oneindige vlakte waar u helemaal alleen bent en waar u niets en niemand tegenkomt.

De isolate Makgadikgadi Pans bestaan uit een reeks van zoutpannen die worden gekenmerkt door eindeloze 
droge uitgestorven vlaktes, zandduinen met rotsen afgewisseld met grasland en een aantal enorme baobab 
bomen. Er kan maar weinig vegetatie groeien op het zoute oppervlak van de pannen. Toch zit het gebied vol 
leven en het heeft een fascinerende ecologische oorsprong. De grootste zoutpannen zijn Sowa en Ntwetwe Pan, 
daarna Kudiakam Pan, Nxai Pan en de Kaucaca Pan in het noorden.

De nadruk ligt vooral op game drives en quad bike tochten over de pannen. Onderweg kunt u een bezoekje aan 
Baines' Baobabs brengen, een bekende trekpleister bij de ingang van Nxai Pan. Zeven grote knoestige baobab 
bomen temidden van een witte isolate open vlakte, vernoemd naar de 19e eeuwse ontdekkingsreiziger Thomas 
Baines. Veel accommodaties bieden een game drive naar Baines’ Baobabs. Of een bezoekje aan een locatie 
met meerkatten, een leuke ervaring waarbij de meerkatten soms zelfs op u klimmen wanneer u heel stil blijft 
zitten. Ook is het mogelijk om op de zoutpannen een sleepout te ondernemen, een overnachting op de vlakte 
waarbij men op een matras onder de sterren kan slapen in de nabijheid van het kampvuur. U ontbijt dan ook de 
volgende morgen op de vlakte.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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De grote migratie en het groene seizoen
Elk jaar wanneer na het regenseizoen de Okavango Delta 
overstroomt, wordt er water via rivieren de Makgadikgadi Pans 
ingeleid en dit zorgt tezamen met de lokale regenval dat delen 
van de zoutpannen veranderen in wijdse groene vlaktes met 
mals gras en waterpoelen. De grote zebra migratie, waarbij 
duizenden dieren wel 1.000 kilometer vanuit de noordelijke 
Savute/Linyanti regio overbruggen, trekt langs de Boteti Rivier 
richting Nxai Pan. Duizenden zebra’s, grote kuddes 
springbokken en wildebeesten concentreren zich in deze regio 
om zich te goed te doen aan het malse gras.

De grote kuddes grazers hebben een aantrekkingskracht op roofdieren als leeuwen, cheeta en luipaard. Het 
malse gras in de pannen trekt zelfs olifanten en giraffen in kuddes van wel 30 dieren. Ook veel ander wild zal 
naar dit gebied overlopen zoals gemsbok, eland, hartebeest, kudu, bushbuck, springbok, oryx en bruine hyena. 
Ook is er veel pasgeboren wild te zien in deze periode. Tijdens een goed regenseizoen zijn de pannen zo vol met 
water dat zij verandert zijn in een groot blauw meer, dat doet herinneren aan het feit dat deze droge vlakte ooit 
eens een oude binnen zee was. Naast het grote wild dat men hier in deze periode vindt strijken er ook veel 
vogels neer. De grote groepen flamingo´s van soms wel duizenden, pelikanen, eenden en ganzen zijn een 
geliefde attractie, met name bij Sowa en Nata Pan.

De maanden december t/m begin april zijn qua wildlife het meest spectaculair om dit gebied te bezoeken . 
Rond april begint het wild aan een lange terugtocht naar de noordelijke Savute/Linyanti regio voordat het 
landschap gedurende de droge wintermaanden weer tot de laatste druppel zal opdrogen.

Nxai Pan – Nxai Pan Camp (Kwando Safaris)      

In het westen van het Nxai Pan National Park is het gelijknamige Nxai Pan Camp (Kwando Safaris) gesitueerd, 
het enige kampement gelegen in het national park. Game viewing in Nxai Pan kan schaars zijn, maar is vaak 
uitzonderlijk goed in het groene seizoen van eind november t/m begin april. Dit is de periode wanneer de regens 
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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de droge zoutpannen omtoveren tot weelderig groene grasvlaktes. Nxai Pan is anders een kurkdroog gebied. 
Migrerend wild zoals wildebeesten en zebra’s trekken vanuit de Linyanti en de Savuti met duizenden naar de 
grasvlaktes van de Makgadikgadi Pans. Er verzamelen zich grote kuddes grazend wild als gemsbok en springbok
op de vlaktes en u ziet veel jong wild dat net geboren is. Deze periode is het meest spectaculair, want leeuwen, 
cheeta en luipaard jagen graag op de kuddes. Ook olifanten en giraffen worden in grote kuddes op de vlaktes 
waargenomen.

De activiteiten in Nxai Pan concentreren zich op ochtend- en middag gamedrives in open 4WD-voertuigen. Game
drives zijn voorzien van een gids en tracker die helpt om mogelijke game-waarnemingen te maximaliseren. 
Omdat het kamp in een nationaal park ligt, zijn offroad-rijden en avond game drives hier niet toegestaan. Tijdens
een full day game drive kunt u tevens de beroemde Baines ' Baobabs en Khama Khama Pan bezoeken. 
Hiernaast kunt u een bushwalk ondernemen, waarbij u interessant wordt verteld over de zoutpannen, de ecologie
en over hoe de kleinere dieren en reptielen hier weten te overleven.

Nxai Pan in een open savanne landschap en gelegen aan een kunstmatige waterpoel, waar in het droge seizoen
allerlei wild komt drinken, want het water in de regio is zeer schaars. Het kamp heeft veel weg van het 
zusterkampement Tau Pan en bestaat uit 9 luxe chalets met een rieten dak voor de koelte. De chalets zijn 
voorzien twin bedden of een tweepersoonsbed, een klamboe, een plafondventilator, een lounge gedeelte en een 
en-suite toilet/badkamer met dubbele wastafel, een binnen en een buitendouche. De veranda is uitgerust met 
twee verstelbare ligstoelen vanwaar u kunt turen over de vlakte en de nabijgelegen waterpoel. De canvas 
rolluiken van de chalet kunnen tijdens koude nachten naar beneden worden gerold.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
ochtend en middag game drives in open 4WD, full day game drive op aanvraag, bushwalk, professionele Engels 
sprekende gids en park entreegelden.

Kwara Camp (Kwando Safaris) – Moremi / Kwara privé concessie 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  7



  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

                                                    Maatwerkreizen Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi 
                                              www.zimbasafaris.com | Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 | info@zimbasafaris.com 

Kwara Camp (Kwando Safaris) is als enige kampement gelegen in de wildrijke Kwara concessie. Het is een 
zeer populair kampement vanwege de combinatie van een aantal factoren: het is een wildrijke locatie, het 
kampement is gelegen in een privé concessie dat niet met andere kampen en voertuigen wordt gedeeld, avond 
game drives en wandelsafari’s zijn hier toegestaan én men kan zowel land,- als wateractiviteiten ondernemen. 
De Kwara concessie is het gehele jaar zeer de moeite waard om te bezoeken.

Het kleinschalige kampement beschikt over 9 luxe tented chalets op een met palen verhoogd houten platform. Ze
staan onder schaduwrijke bomen met uitzicht op de omringende grasvlakte en waterpoelen. De tented chalets 
hebben een groot oppervlak met een slaapvertrek en een aparte ruimte om te loungen voorzien van een 
klassieke sofa met voetenbankje, twee fauteuils en een bijzettafeltje. De gehele voorzijde van de chalet kan 
worden geopend door middel van de met transparant gaas beklede schuifdeuren welke leiden naar een smalle 
veranda met een zitje. Bij koel en winderig weer kan voor extra comfort, de voorzijde van de chalet naar 
beneden worden gerold, dit bestaat uit canvas doek met grote kunststof doorkijk ramen. De en-suite 
toilet/badkamer is bijzonder mooi afgewerkt met stijlvolle houten panelen en een prachtig houten blad met een 
dubbele wastafel. Naast een vrijstaand ligbad en een douche binnen is er ook een buitendouche, natuurlijk 
voorzien van badjassen en enkele toiletartikelen.

In het centrale tent bevinden zich een dineerruimte, een bar en een comfortabele lounge waar u kunt genieten 
van het uitzicht op de omgeving en al hetgeen dat zich om u heen afspeelt. Ter verkoeling is er voor de gasten 
een kleine plunge pool aanwezig met enkele ligbedden.

Vanwege de gunstige ligging kunt u in Kwara Camp kiezen uit verschillende land,- en wateractiviteiten zoals dag 
en avond game drives in open 4WD waarbij de focus ligt op het vinden van groot wild zoals leeuwen, luipaard, 
cheetah en wilde honden, maar ook boeiende wandelsafari's of een Mokoro trip. Een Mokore trip wordt ook wel 
gecombineerd met een korte bushwalk over een eiland. Hiernaast beschikt Kwara Camp over een dubbeldeks 
pontoon boot waarmee u van heel dicht bij het wild kunt aanschouwen en ideaal is voor close-up fotografie. 
Hengelsport wordt aangeboden op aanvraag en de gevangen vis kan eventueel voor uw als maaltijd bereidt 
worden.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry 
service, dag en avond game drives in open 4WD met maximaal 4 gasten per 9 seater voertuig – dus veel 
beweegruimte voor fotografie  , sundowners, wandelsafari's, bootsafari’s met double deck pontoon, mokore tochten, 
vissafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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