
IN DE VOETSTAPPEN VAN NORMAN CARR
     Ontdek South Luangwa  zoals de legendarische Norman Carr ooit heeft gedaan



TREED IN DE VOETSTAPPEN VAN 
NORMAN CARR

Hoogtepunten
•  Ontdek de erfenis van de legendarische  
     natuurbeschermer en safari pionier
•  Enorme variëteit aan landschappen
•  Overvloed aan wild
•  Authentieke en avontuurlijke ervaring
•  De beste gidsen van Zambia
•  Excellente service en persoonlijke aandacht

Norman Carr was een echte pionier in de safari 
industrie. In een tijd dat safari’s een ‘track en 
hunting’ traditie was  dat veel geld opleverde 
creëerde hij juist een manier om toeristen naar 
South Luangwa te halen en te laten betalen voor 
het beschermen en het in stand houden van het 
wild en hun natuurlijke omgeving.  

South Luangwa is het wilde hart van Zambia en de 
thuisbasis van een overvloed aan leeuwen en 
luipaarden, diverse vogels en grote kuddes 
olifanten en buffels. Het park is een unieke 
wildernis die u nergens anders in Afrika zult 
vinden. 

In 1950 werden de eerste kampementen van 
Norman Carr Safaris gebouwd en hoewel in de 
loop der jaren verbouwd, vermeerderd en 
voorzien van modern comfort, bevinden zij zich 
nog steeds in dezelfde regio’s, in de beste wildlife 
gebieden van het South Luangwa National Park.

 



De ideeën van Norman Carr, een 
pionier in progressief 
natuurbehoud, vormden de basis 
om één van Afrika’s eerste bedrijven 
in ecotoerisme op te richten.

In 1950 richtte hij Norman Carr 
Safaris op in de Luangwa vallei, zijn 
droom om de toekomst van deze 
unieke wildernis veilig te stellen. 
Hij moedigde Paramount Chief 
Nsefu van de Kunda bevolking aan 
om een aantal gebieden af te staan 
en te gebruiken als wildreservaat 
voor ecotoerisme, wat op de lange 
termijn ook voordelen voor de 
lokale gemeenschap zou opleveren.

In 1956 ving hij twee verweesde 
leeuwenwelpen op, die met succes 
in 1961 in het wild werden 
vrijgelaten. Het ontroerende verhaal 
was te zien in de documentaire 
'Return to the Wild'. In 1978 
lanceerde hij de campagne 'Save the 
Rhino' om stropers te bestrijden in 
de Luangwa vallei, één van de 
eerste in zijn soort. Om een 
duurzame instandhouding en 
gemeenschaps- 
ontwikkeling te verzekeren, richtte 
hij 1993 het Kapani School Fund op 
zodat kinderen onderwijs konden 
krijgen.

 



SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK
Eén van de mooiste wildlife reservaten in de wereld én het beste park 
om luipaarden te spotten! Naast de boeiende game drives zijn de 
authentieke wandelsafari’s met Norman Carr Safaris een beleving om 
nooit meer te vergeten!
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3X LUWI BUSHCAMP FI
2x NSOLO BUSHCAMP FI
2x MCHENJA CAMP of KAKULI BUSHCAMP FI

7 NACHTEN FULLY INCLUSIVE (totaal uit en thuis 10 dagen)
Mei & november –  2 pers – USD 5.020 p.p.
Mei & november – 4 pers – USD 4.870p.p.
Juni t/m oktober – 2 pers USD 6.045 p.p.
Juni t/m oktober – 4 pers USD 5.845 p.p.

AANBIEDING INCLUSIEF 2 NACHTEN GRATIS VERBLIJF TER WAARDE 
VAN USD 1.790 P.P. (verlenging mogelijk bijv. 10 nachten verblijf = 7 
nachten betalen)

Keuze uit een combinatie van game drives in open 4WD & 
wandelsafari’s of alleen wandelsafari’s waarbij u van kamp naar kamp 
loopt. 



SOUTH 
LUANGWA
WILDERNIS
De ongerepte wildernis van rustige 
rivieren, oerbossen en open vlaktes 
biedt een unieke wildlife ervaring. U 
kunt roofdieren in actie, grote 
kuddes olifanten, endemische 
diersoorten , luipaarden, wilde 
honden en leeuwen aanschouwen. 

ACCOMMODATIE 
De bushcamps van Norman Carr 
bieden een authentieke ervaring en 
gasten beleven op een boeiende en 
zinvolle manier de natuur op haar 
mooist. Van natuurlijke elegantie tot 
wilde luxe, elk bushcamp heeft haar 
eigen charme.

 



ACTIVITEITEN

De wildernis ontdekken met 
de beste gidsen van Zambia
 
• Dag en avond game drives
• Wandelsafari’s
• Sleepout
• Fotografie

 



WINE & DINE
Ondanks dat u zich in de bush 
bevindt in een afgelegen omgeving, 
worden er buitengewone maaltijden 
gecreëerd die de zintuigen prikkelen, 
bereid met verse ingrediënten  die 
lokaal verbouwd worden. 

Of u nu onder de sterren, op de 
oever van de rivier of liever in de 
privacy van uw accommodatie 
dineert, er is alle aandacht voor 
detail en service zodat het aan uw 
wensen voldoet en aan niets zal 
ontbreken.

Aan het einde van een dag vol 
avontuur kunt u genieten van een 
gekoesterde Afrikaanse traditie ‘de 
sundowner’ met een frisse gin tonic 
of een lokaal bier, rond het kampvuur 
of op een romantisch privé plekje.

 





HOE KOMT U DAAR

Vluchten South Luangwa

Lusaka – Mfuwe (1 uur)
Lilongwe – Mfuwe (1uur)
Lower Zambezi - Mfuwe (1.5uur)
Livingstone – Mfuwe ( 2uur)

Vanaf Mfuwe airport neemt de rit 
naar Norman Carr’s kampementen
2 tot 3 uur in beslag.

Voor meer informatie
info@zimbasafaris.com
020 610 3593
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