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Noord Kafue in combinatie met het wildrijke South Luangwa   

Busanga Plains Safari – Kafue   

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 13 dagen:  
Lusaka:  Wild Dogs Lodge B&B
Kafue/noord: Musekese Camp FI
Kafue/Busanga: Ntemwa Camp FI (Busanga Plains is alleen toegankelijk van juli t/m oktober)
South Luangwa/Mfuwe: Track & Trail River Camp FB

Inclusief wegtransfers en 4x binnenlandse vlucht 

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 –aankomst Lusaka Airport – transfer naar Wild Dog Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 04 – transfer naar Lusaka Airport – vlucht naar Kafue noord – 1 nacht Musekese Camp FI
 Dag 04 – 07 – transfer naar Busanga Plains – 3 nachten Ntemwa Bushcamp FI
 Dag 07 – 08 – transfer terug naar Musekese  – 1 nacht Musekese Camp FI 
 Dag 08 – 12 – transfer naar de airstrip – vlucht naar Lusaka Airport  – overstappen op vlucht naar Mfuwe  – 
transfer naar Track & Trail River Camp – 4 nachten FB 
 Dag 12 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis 
 Dag 13 – aankomst Nederland  

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

PRIJSINDICATIE 2022
Kafue Explorer -  totale reisduur 13 dagen 2 personen - USD
juli t/m oktober 2022 7.315 p.p.

*Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk 

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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*Transport naar Kafue noord: er is ook een wegtransfer mogelijk tussen Lusaka en Musekese, deze neemt 2x zoveel
reistijd in beslag en is 175 USD p.p. voordeliger. Het is niet mogelijk direct vanuit Lusaka naar Busanga Plains te 
vliegen, tenzij er een privé vliegtuigje wordt ingehuurd wat hoge kosten meebrengt.   

De reis is inclusief: 
- Wegtransfers & airport transfers 
- 4 Binnenlandse vluchten 
- Verblijf in Kafue in luxe bushcamps met en-suite toilet en bushdouche
- Verblijf in South Luangwa in semi-luxe bush chalet met en-suite toilet/douche 
- Verblijf in Lusaka in lodge kamer met en-suite toilet/ badkamer
- Alle maaltijden & snacks (uitgezonderd in Lusaka)
- Ontbijt in Lusaka
- Drankjes in Ntemwa Bushcamp & Musekese Camp (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
- Laundry service (uitgezonderd in Lusaka)
- Kafue noord/Musekese: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, bootsafari's
- Busanga/Ntemwa: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks
- South Luangwa/ Track & Trail: geen activiteiten op dag van aankomst,  overige dagen: dag en avond game 

drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari op aanvraag – bij reservering vermelden. 
- Eco-toerisme gelden en alle park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen, 
fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten: Lunch, diner & drankjes in Lusaka

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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Aanvullende informatie

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. 

Het is geen park waar men het wild kan afvinken zoals in South Luangwa en zal men iets meer geduld moeten 
hebben. Doch voor de reiziger die de tijd neemt en ook interesse heeft om meer te zien dan het algemene wild kan 
Kafue ook zeer boeiend en interessant zijn. De locatie, de gidsen en het seizoen spelen hierbij een grote rol. De 
periode tussen juli en oktober geven de beste kansen om veel wildlife te zien terwijl het zuidelijk deel vanaf eind 
november tot eind mei ook zeker de moeite waard is voor vogelliefhebbers en herpetologen.  Een diersoort die men in
veel national parken aantreft maar in Kafue geheel ontbreekt is de giraffe en de neushoorn. Het Kafue National Park 
is te verdelen in 3 secties: het noorden, het zuiden en het centrale deel waar de meeste reizigers binnenkomen. Het 
hele westelijke deel van het park wordt niet bezocht, hier bevinden zich ook geen accommodaties. 

Het noordelijk deel van Kafue bestaat uit een ruig landschap met een luchtige bebossing afgewisseld met open 
vlaktes. Verschillende zijvertakkingen van de Kafue rivier stromen door het gebied. De regio leent zich goed voor 
wandelsafari’s en game drives met keuze uit diverse kampementen, van rustieke bushcamps tot luxueuze lodges, net 
in en net buiten het national park. 

Nog meer naar het uiterste noorden splits de grote Kafue Rivier zich op in de Lufupa rivier welk uitkomt in de 
Busanga Plains.. De Busanga Plains is een regio welke jaarlijks geheel overstroomt en voor toerisme alleen 
toegankelijk is in de maanden juni t/m oktober. Het gebied bestaat uit uitgestrekte grasvlaktes met hier en daar wat 
bebossing en wilde palmen. Busanga Plains is een goede locatie om leeuwen te kunnen spotten, ze worden nu en 
dan zelfs klimmend in de bomen waargenomen. De periode van augustus tot en met oktober is de beste periode om 
de meeste leeuwen te spotten. Hoewel in juni en juli, wanneer er meer water is en veel vlaktes nog moerassig zijn het
een spectaculaire aanblik kan zijn wanneer leeuwen soms groepen lechwes in het water achtervolgen tot wel een 
halve meter diep!

Busanga Plains is tevens een mooie locatie om grote kuddes buffels en wildebeesten te zien. Daarnaast is ook de 
cheetah, luipaard, puku, roan antilope, wilde hond, hyena en de serval goed vertegenwoordigd. Vanwege de 
aanwezigheid van water is het voor veel vogels zoals de groundhornbill, secretary bird en kraanvogels een ideale en 
zeer gewaardeerde omgeving.  De Busanga Plains in het uiterste noorden van Kafue  is een afgelegen locatie en 
mede door de exclusiviteit van de kampementen wordt deze regio nog nauwelijks bezocht. Een scenic ballonvlucht 
over de vlaktes is mogelijk en biedt de tevens mogelijkheid om mooie foto’s te schieten.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Het dichtstbijzijnde noordelijk deel van Kafue is te bereiken via een wegtransfer vanuit Lusaka, ongeveer 5 tot 6 uur 
rijden.  Het zuiden en het midden van de Busanga Plains liggen ongeveer nog 2 tot 4 uur verder hetgeen betekent dat
u eerst zult overnachten nabij de hoofdingang, hetzelfde geldt voor de terugreis. Alternatief is dat u vanuit Lusaka met 
een klein vliegtuigje direct naar de Busanga Plains vliegt. Het zuiden van Kafue is ook vanuit Livingstone te bereiken 
met een wegtransfer, de rit duurt ongeveer 3 uur tot de ingang van het park en vervolgens 1.5 tot 2 uur naar de 
eerste accommodatie.

Kafue / noord – Musekese Camp    

Musekese Camp van Jeffery & McKeith Safaris behoort tot de weinige accommodaties in Zambia die gerund 
worden door de eigenaren zelf. Zowel Phil Jeffery als Tyrone Mckeith zijn zeer gerenommeerde gidsen  met 
een enorme passie voor alles wat met de natuur te maken heeft en zij houden zich intensief bezig met 
conservatie, community en anti-poaching projecten. Enorme kennis, veel ervaring, gastvrij en een gezonde dosis 
humor zijn kenmerkend voor beide heren en zij zullen er werkelijk alles aan doen om het u zoveel mogelijk naar 
de zin te maken.

Musekese Camp is gesitueerd in het noordelijk deel van Kafue in een regio waar veel wild is te vinden, alle grote 
roofdieren zijn aanwezig en met name de luipaard en leeuw worden regelmatig waargenomen. Kuddes olifanten 
zijn altijd wel aanwezig en in het droge seizoen zijn ook sabel antilopen, hartebeesten en soms honderden puku’s 
vaak geziene gasten. Naast game drives in open 4WD zijn wandelsafari’s de favoriete activiteit van Phil en Tyrone
en het is ook zeer zeker aan te bevelen om hieraan deel te nemen. Deze worden over het algemeen in de vroege 
ochtenduren ondernomen en dat kan zijn vanuit het kampement of deels via een game drive en dan start u vanaf 
een drop off point.

De game drives zijn in dagdelen of een hele dag en dan is het mogelijk dat u zelfs een bezoek kunt brengen tot 
aan de zuidelijke rand van de Busanga Plains. Een picknick lunch wordt dan meegenomen en op een mooie plek 
genuttigd. Mocht u behoefte hebben voor een extra ondersteuning voor uw camera zodat u wat meer stabiliteit 
heeft om opnames te maken, dan kunt u daarom vragen en zullen zij deze voor u aan de auto bevestigen. 
Bootsafari’s langs de prachtige oevers van de Kafue Rivier behoren ook tot de opties en zou u er tijdens uw 
verblijf minstens één moeten ondernemen.

Voor vogelaars is eigenlijk heel Kafue uitzonderlijk te noemen. Indien geïnteresseerd kan er speciaal voor u een 
vogelwandeling van een aantal uren worden ingepland, met één van beide gidsen of indien in de buurt van het 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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kampement kan een gastheer u begeleiden. Zowel vogels die talrijk zijn alsmede zeldzame vogels kunnen worden 
gespot. 

Nabij het kamp is een ‘Treehouse Hide’, een enkele meters hoog houten platform dat verscholen ligt tussen de 
bebladerde takken van een grote boom. De hide ziet uit op een lagune en al zittend op een zitzak vergezeld met 
een drankje en de verrekijker in de hand kunt u zich hier rustig een uurtje vermaken.

Het bushcamp ligt op een heuvel dat uitziet op de met gras begroeide uiterwaarden van een vertakking van de 
Kafue Rivier. De tented chalets zijn eenvoudig doch zeer comfortabel ingericht met één of tweepersoonsbedden 
met een inloopklamboe en houten meubilair. Wat bijzonder mooi is dat bijna de hele omtrek van de tent uit gazen 
wanden bestaat zodat waar u zich ook bevindt, altijd dichtbij de natuur voelt en uitzicht heeft op de omgeving. 
Uiteraard zijn de wanden ook van gordijnen voorzien en indien gewenst kunt u deze natuurlijk sluiten. De open 
toilet/douche ruimte is afgeschermd met een rieten wand en gazen raam en beschikt over een wastafel en een 
bucket shower. Warm water voor de douche wordt middels houtvuur opgewarmd en op uw verzoek wordt de 
emmer gevuld.

In het midden van het kamp onder een groot canvas doek bevindt zich een ruimte waar gasten na een safari in de
schaduw kunnen ontspannen en de lunch kunnen gebruiken. Diners worden over het algemeen buiten op het dek 
onder de sterrenhemel geserveerd dat uitzicht biedt op de uiterwaarden.

Elektriciteit is niet aanwezig en de verlichting in uw tent is afkomstig van oplaadbare lampen die middels zonne-
energie worden opgeladen. Hoewel er geen oplaadmogelijkheden in de tenten zijn is er in de centrale tent 24 uur 
per dag voldoende stroom om al uw apparaten opgeladen te houden.

Zoekt u een echte wildernis ervaring, georganiseerd en begeleid door uitstekende gidsen dan zou Musekese 
Camp absoluut op uw bucketlist moeten staan. Het kampement is geopend van mei tot en met november.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, bootsafari's, professionele Engels sprekende gids 
en park entreegelden.

Kafue / Busanga – Ntemwa Busanga Camp     

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Ntemwa Busanga Camp is het tweede kampement van Jeffery & McKeith Safaris, eigenaren en tevens 
befaamde gidsen van Musekese camp. Vanwege de verschillende locaties zijn beide kampementen ook heel goed 
met elkaar te combineren zodat u eigenlijk de beste indruk krijgt wat het noorden van Kafue zoal te bieden heeft.

Jeffery & McKeith Safaris behoort tot de weinige accommodaties in Zambia die gerund worden door de eigenaren 
zelf. Zowel Phil Jeffery als Tyrone Mckeith zijn zeer gerenommeerde gidsen met een enorme passie voor alles wat
met de natuur te maken heeft en zij houden zich intensief bezig met conservatie, community en anti-poaching 
projecten. Enorme kennis, veel ervaring, gastvrij en een gezonde dosis humor zijn kenmerkend voor beide heren 
en zij zullen er werkelijk alles aan doen om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Mtemwa Camp is gesitueerd op de zuidelijke rand van de Busanga Plains, een locatie waar velen over fantaseren 
maar vanwege de exclusiviteit van de lodges en de daarbij behorende prijzen deze regio soms overslaan. Ntemwa
Camp behoort tot de voordeligste accommodaties waardoor een groot deel van de exclusieve Busanga Plains ook 
toegankelijk is voor hen die niet persé luxe prefereren en ook een meer informele sfeer op prijs stellen.

De Busanga Plains spreekt menigeen tot de verbeelding want de enorm uitgestrekte vlaktes met weidse uitzichten 
zijn indrukwekkend om te zien en toeristen komt u niet tegen. Antilopen zijn in overvloed en men kan zelfs 
bepaalde zeldzame soorten tegenkomen, waaronder roan en sabel Antelopen. Samen met zebra’s, wildebeesten, 
oribi’s, puku’s, duizenden rode lechwe’s en de grootste kuddes buffels van Zambia (meer dan 600) is er geen 
tekort aan wild voor de fotografen onder ons. Leeuwen komen voor zowel op de nattere vlaktes ten noorden als 
ten zuiden van het kampement. Luipaarden worden vooral waargenomen langs de boomgrens van de graslanden 
waar ook van tijd tot tijd Cheeta’s worden waargenomen en rond november ook wilde honden. Een groot aantal 
grote en kleine roofdieren bewonen deze regio maar vanwege de omvang van de ‘plains’ zijn waarnemingen 
weliswaar frequent maar niet gegarandeerd. Een verblijf van minimaal 3 nachten is ook aan te raden.

Mtemwa Busanga Camp bestaat uit 4 grote safari tenten met aan de achterkant een open en-suite toilet en 
bushdouche. Er zijn twee gemeenschappelijke open ruimtes, een verhoogd platform dat uitzicht biedt over de 
uitgestrekte Busanga Plains en een lager gelegen schaduwrijk terras met comfortabel meubilair om achterover te 
leunen op het heetst van de dag. In de tenten is geen elektriciteit en uw camera en andere apparaten kunt u 
opladen op het lager gelegen terras.

De maaltijden zijn smakelijk en worden met zorg bereid. Lunches worden genoten op het lager gelegen terras of 
wanneer u een hele dag op pad gaat wordt er een picknick lunch meegenomen en op een mooie plek genuttigd.

Activiteiten bestaan voornamelijk uit game drives in open 4WD zodat u dichter bij het wild kunt komen en grotere 
afstanden kunt afleggen. Daarnaast is het voor vogelaars mogelijk om bushwalks te ondernemen in de omgeving 
van het kampement.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Ntemwa Busanga Camp is bereikbaar met een klein vliegtuigje vanuit Lusaka. Of met een wegtransfer en dan een
nacht elders in Kafue. Het is niet mogelijk om Busanga Plains te bereiken in één dag. Het kampement is geopend 
van mei tot en met november.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, sundowners, bushwalks, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden.

South Luangwa National Park
In het noordoosten van Zambia ligt de Luangwa Vallei waar een drietal 
national parken te vinden zijn, South Luangwa, North Luangwa en Luambe 
National park. 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 

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 park is onderverdeeld in drie 
secties, de centraal gelegen Mfuwe sectie, het zuidelijk deel en het noordelijk deel waaronder ook Nsefu sectie 
valt. 

Mfuwe sectie
De Mfuwe sectie is centraal gelegen nabij het Mfuwe Village. 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.  
De Mfuwe sectie is het meest bebost afgewisseld met kleine open grasvlaktes en vlakke oevers langs de Luangwa 
Rivier. Deze regio is uitzonderlijk wildrijk. 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. Verspreid in deze regio leven kuddes kleine kuddes olifanten, zebra’s en 
buffels. U heeft uitstekende kans op leeuwen, maar vooral luipaarden kunnen vaak worden gespot, ook tijdens de 
avond game drives. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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De avond game drives zijn hier vaak lonend en duren tot wel 19:30 in de avond vergezeld van een grote spotlight en 
kans om allerlei nachtdieren te zien. Echter in de maanden juli en augustus kan het hier soms behoorlijk druk zijn. 
Een accommodatie dieper in het park of het huren van een privé voertuig is dan absoluut een overweging waard. Een 
privé gids met privé voertuig geeft u ook de mogelijkheid om wat dieper het park in te gaan en biedt u ook alle ruimte 
en geduld om mooie foto’s te schieten. 

South Luangwa Mfuwe / buiten het park – Track & Trail River Camp 

Het Track & Trail River Camp ligt niet ver van de hoofdingang van het national park. Het is een vriendelijke 
lodge welke wordt gemanaged door de eigenaren Peter Geraerdts en Kirsten, beide Nederlander. Peter 
Geraerdts is een gepassioneerd natuur en wildife fotograaf en tevens professioneel wildlife gids en neemt u 
graag zelf mee op safari. 
Wie van fotografie houdt en daar graag uitgebreid de tijd voor neemt is dit een unieke optie. U kunt uw verblijf in 
Track & Trail River Camp afwisselen met één of meerdere dagen een privé fotografie safari onder begeleiding 
van Peter Geraerdts (Nederlandstalig). Meerprijs USD 250 per dag (op basis van twee personen USD 125 p.p.). 
Er gaan dan geen andere gasten mee en u maakt gebruikt van een speciaal ingericht safari voertuig met 
lensondersteuning voor fotografie. 

Dit kleinschalige kamp is met 10 accommodaties is een goed alternatief voor de duurdere lodges in deze 
omgeving. Het kamp ligt direct aan Luangwa Rivier met een mooi uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden 
te zien zijn. Er zijn 3 river chalets op een verhoogd stenen platform met uitzicht op de rivier. De ruime 
slaapvertrekken zijn ingericht met een twin bedden of een tweepersoonsbed, een klamboe, een ventilator, een 
veiligheidskluisje, thee & koffie faciliteiten, een en-suite toilet/badkamer en voor de chalet een kleine veranda met 
een zitje.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Of u kunt u kiezen voor de 4 meer verscholen chalets in de bush. De ruime slaapvertrekken zijn ingericht met een 
twin bedden of een tweepersoonsbed, een klamboe, een ventilator, een veiligheidskluisje, thee & koffie faciliteiten, 
een en-suite toilet/badkamer en voor de chalet een kleine veranda met een zitje.

Hiernaast zijn er 4 chalets met twee verdiepingen, waarvan twee chalets dienen als familie chalet. De ruime 
slaapvertrekken op de benedenverdieping zijn ingericht met een twin bedden of een tweepersoonsbed, een 
klamboe, een ventilator, een veiligheidskluisje, thee & koffie faciliteiten en een en-suite toilet/badkamer. Op de 
bovenverdieping is een lounge en een uitkijkveranda met een zitje. De familiechalets bieden plek aan 4 personen 
met boven en beneden een slaapvertrek en een gedeelde toilet/badkamer.

De dineerruimte, een lounge en een 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.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, laundry service, geen activiteiten op dag van aankomst, dag en avond
game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari op aanvraag, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  9

bush chalet

chalet met twee verdiepingen


