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Mobile Camping Safari - Fully Inclusive  

Hoogtepunten Botswana – totale reisduur 13 dagen:  
Maun: pre-accommodatie is optioneel
Okvango: Xakanaxa mobile camping FI
Moremi: Khwai mobile camping FI
Savuti: Savuti mobile camping FI
Chobe: post-accommodatie is optioneel 

Inclusief 1x semi panoramische vlucht  

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 03 – aankomst  Maun Airport – transfer naar Lodge in Maun – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 06 – transfer naar Maun Airport – semi-panoramische vlucht naar Okavango – Xakanaxa – 3 nachten FI 
 Dag 06 – 09 – game drive naar Moremi/Kwhai  – 3 nachten FI 
 Dag 09 – 11 – game drive naar Savuti – 2 nachten FI
 Dag 11 game drive naar Chobe River Front inclusief Chobe River cruise – aankomst Kasane ± 15:30
 Dag 11 - In Kasane eindigt uw safari. Maar vanwege de aankomsttijd en de aansluiting van de internationale 
     vlucht zult u nog een nacht moeten verblijven in Kasane, Victoria Falls of Livingstone. Deze overnachting is niet 
     in de reissom inbegrepen en de kosten zijn afhankelijk van de keuze van accommodatie.
 Dag 12 - transfer naar Victoria Falls of Livingstone Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – aankomst Nederland/België

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

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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PRIJSINDICATIE MOBILE CAMPING SAFARIS 2023 2 personen 4 personen

april t/m nov. 2023 9 nachten / Semi Luxe Mobile Camping (Meru tent)              
privé safari zonder andere gasten

USD 5.782 p.p. USD 5.582 p.p.

april t/m juni & 
november 2023

9 nachten / Luxe Mobile Camping (Meru tent)                      
groepsreis met vaste vertrekdata - max. 7 personen

USD 5.335 p.p. USD 5.235 p.p.

juli t/m okt. 2023 9 nachten / Luxe Mobile Camping (Meru tent)                      
groepsreis met vaste vertrekdata - max. 7 personen

USD 6.095 p.p. USD 5.895 p.p.

Note: de reissom omvat alleen de mobile safari en is exclusief accommodatie en airport transfers aan het begin van de 
reis en aan het einde van de reis. De reissom is inclusief semi-panoramische vlucht Maun – Okavango en 1x Chobe 
River Cruise. U kunt de mobile camping safari per locatie verlengen of verkorten. Afhankelijk van uw wensen kunt u een
nacht in Kasane, Victoria Falls of Livingstone doorbrengen. Ook kunt u eventueel uw reis verlengen met één of meer 
nachten in een lodge in Chobe River Front. Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden.

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)

Bijkomende kosten: pre-acommodatie en airport transfers in Maun en post-accommodatie en airport transfers in 
Chobe/Kasane/Livingstone of Victoria Falls. 

Luxury Mobile Camping is inclusief: 

- Privé safari zonder andere gasten of in de vorm van een groepsreis met vaste vertrekdata – max. 7 personen
- Start in Kasane of in Maun
- Semi-panoramische vlucht van Maun naar Okavango
- 9 nachten accommodatie in walk-in Meru tent met en-suite long-drop toilet/bush douche (inkorten/verlengen verblijf mogelijk)
- Solide camp bedden met dik matras, kussen en linnengoed
- Maaltijden & drankjes (beperkte selectie en hoeveelheid)
- Laundry service  
- Okavango-Moremi-Savuti: ochtend en middag game drives in open 4WD

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  2
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- 1x Chobe River Cruise 
- Professionele Engels sprekende gidsen 
- Eco-toerisme gelden en alle park entreegelden 
- Privé campsites 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3


