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November/December Aanbieding - Luxe fly-in safari Botswana 

MACHABA SAFARIS 

Hoogtepunten – totale reisduur 12 dagen: 
Okavango: Gomoti Plains (Machaba Safaris) 
Moremi/Khwai: Machaba Camp (Machaba Safaris)
Chobe: Ngoma Safari Lodge (Machaba Safaris)  

Inclusief 3x semi panoramische vlucht 

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 05 – aankomst Maun – semi-panoramische vlucht naar Okavango – Gomoti Plains – 3 nachten FI
 Dag 05 – 08 – semi panoramische vlucht naar Khwai/Moremi – Machaba Camp – 3 nachten FI 
 Dag 08 – 11 – semi panoramische vlucht naar Kasane, transfer naar – Ngoma Safari Lodge – 3 nachten FI
 Dag 11 – transfer naar Livingstone of Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 12 – aankomst Nederland/België

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

PRIJSINDICATIE 2023
Machaba Luxe Fly-in Safari – 12 dagen o.b.v. 2 personen

AANBIEDING 15 NOV T/M 19 DEC. 2023 USD 6.273 p.p.
Note: Laagseizoensaanbieding inclusief 3 gratis nachten fully inclusive

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: 
- 3x Semi panoramische vlucht inclusief departure tax
- Airport & intercamp transfers
- Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite badkamer faciliteiten
- Maaltijden, snacks & high tea
- Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
- Laundry service 
- Okvango/Gomoti: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks zijn op aanvraag, mokoro tochtje (afhankelijk
     van de waterstand
- Moremi-Khwai/Machaba: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks zijn op aanvraag, mokore tochtje 
     (afhankelijk van de waterstand) 
- Chobe/Ngoma: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bootsafari’s, full day bootsafari op aanvraag, 
     bushwalks, cultureel bezoek lokaal dorpje
- Professionele Engels sprekende gids & tracker
- Alle eco-toerisme gelden & 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) 

Okavango – Gomoti Plains Camp (Machaba Safaris) 

In het zuidelijke deel, grenzend aan de Gomoti Rivier en uiterwaarden is het Gomoti Plains Camp gelegen, 
vernoemd naar de Gomoti boom die groeit in dit gebied. 10 Luxe safari tenten, waaronder twee familietenten, 
liggen verspreid langs de rivier en hebben voor de tent, in de schaduw van de luifel, een zitje met een prachtig 
uitzicht. Elke ruime tent staat op een houten dek en is volledig gemeubileerd in een klassieke stijl en beschikt 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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over een deels open en-suite toilet/douche en buiten douche. De voorkant van de tent kan volledig worden 
geopend, de grote met gaas beklede ramen zorgen ervoor dat u te allen tijde goed zicht heeft op de omgeving, 
zelfs vanuit uw bed. 

Overdag kunt u zich terugtrekken in de schaduw van de ruime sfeervolle lounge met zitbanken, fauteuils, kleine 
zitjes en een bar. In de centrale tent bevind zich ook een dineer ruimte met aparte tafels, u kunt gerust verzoeken 
om uw eigen tafeltje in plaats van een gezamenlijke dineertafel. Voor de centrale tent ligt een vuurplaats met 
enkele zitjes, waar men ook overdag onder de parasol kan relaxen. Andere faciliteiten in het kamp zijn een kleine 
wildlife bibliotheek, een souvenirshop, een plunge pool met ligstoelen en een kleine bus spa.     

De activiteiten worden per dagdeel ondernomen met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks,
mokoro trips of bootsafari’s.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks zijn op aanvraag, mokoro tochtje (afhankelijk 
van de waterstand), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Moremi/Khwai – Machaba Camp (Machaba Safaris) 

Het Machaba Camp is gesitueerd in een rustige uithoek van de Khwai concessie. Het is een kampement dat nog 
gerund wordt door de eigenaren zelf met een vriendelijke sfeer en persoonlijke aandacht. Machaba Camp biedt een 
klassieke safari beleving in stijl en beschikt over 10 ruime safari tenten in de schaduw van  vijgenbomen 
(Machaba’s) en miombo bossen op de oever van de Khwai Rivier. De luxe tenten zijn van een hoogwaardige 
kwaliteit met ramen en deuren van gaas, de voorzijde van de tent kan met een rits volledig worden geopend. De 
inrichting bestaat uit houten meubilair, twin bedden of een tweepersoonsbed, een ruime zithoek met fauteuils, een 
schrijftafel, een staande ventilator en en-suite faciliteiten bestaande uit een toilet, een dubbele wastafel, een binnen 
en buitendouche en enkele toiletartikelen. Voor de tent bevindt zich een klein privé zitje vanwaar u uitkijkt op het 
reservaat. Speciaal voor families met kinderen zijn er twee luxe bungalowtenten met gedeelde badkamer faciliteiten.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3
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Een ruime gemeenschappelijke lounge met banken en fauteuils biedt een plek om overdag in de schaduw te 
relaxen of een boek te lezen uit een kleine collectie wildlife boeken. 
De keuken serveert een smakelijke selectie van lokale gerechten bereidt door lokale top chefs. Dineren kunt u 
gezamenlijk aan de grote eettafel in de centrale tent of er wordt een tafel buiten gedekt onder de sterrenhemel. Ten
oosten, voorbij tent 1 bevindt zich een klein zwembad en een zonnedek met ligstoelen vanwaar u tevens zicht heeft
op de rivier. Op verzoek kunt u voor een speciale gelegenheid op deze plek genieten van een sfeervol privé diner 
bij kaarslicht. Overige faciliteiten omvatten een kleine wellness spa met massage en gezichtsbehandelingen en een 
souvenirwinkeltje. 

Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD. Indien u ook een wandelsafari 
wenst te ondernemen, dient u dit ten tijde van reservering kenbaar te maken. Mokore tochten worden eveneens 
aangeboden, maar zijn echter afhankelijk van het seizoen en de waterstand. 

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks zijn op aanvraag, mokoro tochtje 
(afhankelijk van de waterstand), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Chobe Forest Reserve / Ngoma entree  – Ngoma Safari Camp 

De upmarket reiziger kiest voor de luxueuze 5 sterren Ngoma Safari Lodge gesitueerd in het noordwesten, nét 
buiten het Chobe National Park, nabij de rustige Ngoma ingang. De Ngoma Safari Lodge is gelegen op een zeer 
fraaie locatie op een heuvelrug en biedt een panoramisch uitzicht over de lager gelegen vlakte en de Chobe Rivier. 

De luxe suites hebben een privé terras met een zitje, twee ligbedden en een parasol en een privé plunge pool met 
panoramisch uitzicht op de omgeving waar u zo nu en dan de beroemde Chobe olifanten, kuddes zebra's en 
antilopen kunt aanschouwen. Elke suite is ingericht met een tweepersoons kingsize bed met een gedrapeerde 
klamboe, een plafondventilator, airconditioning, een minibar, een veiligheidskluisje, gratis wifi, thee & koffie 
faciliteiten en een en-suite toilet/was ruimte voorzien van een ruim ligbad, binnen,- en buiten douche, een föhn, twee
badjassen en enkele toiletartikelen.   

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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De maaltijden zijn zowaar een beleving door het weidse uitzicht op de vlakte en de Chobe Rivier vanaf het terras en
de open–fronted centrale boma. Het ruime terras biedt meerdere uitkijkpunten en zitjes en een restaurant met een 
panoramisch uitzicht. Binnen bevindt zich een overdekte comfortabele lounge waar u enkele wildlife boeken kunt 
doorbladeren, een bar en activiteitendesk. Een houten looppad lijdt naar een uitkijk platform met een plunge pool, 
zonnebedden en parasols.  

U kunt in deze lodge maar liefst aan 3 activiteiten per dag deelnemen bestaande uit lonende ochtend, middag en 
avond game drives in open 4WD waarbij een raamstoel is gegarandeerd (kuddes van honderd olifanten zijn niet 
ongewoon), bootsafari's over de Chobe Rivier en bushwalks door het Chobe Forest Reserve. Hiernaast heeft u de 
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een lokaal dorpje, een schooltje of een kliniek. Op aanvraag kunt u een 
hele dag een bootsafari ondernemen, tijdens deze trip verkent u ongeveer 3 a 4 km. van de Chobe Rivier (Ngoma 
zijde) en weer terug. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, high tea, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks, bootsafari’s & sunsetcruises, full day bootsafari op 
aanvraag, cultureel bezoek dorpje, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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