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Van het zuiden naar het noorden  

Kafue Explorer   

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 13 dagen:  
Livingstone:  Bushbuck Riverhouse B&B
Kafue/zuid: Konkamoya Lodge FI
Kafue/centraal: Kaingu Lodge FI
Kafue/noord: Musekese Camp FI

Inclusief wegtransfers 

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 –aankomst Livingstone Airport – transfer naar Bushbuck Riverhouse – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 06 – transfer naar Kafue Zuid – 3 nachten Konkamoya Lodge FI
 Dag 06 – 09 – transfer naar Kafue centraal – 3 nachten Kaingu Lodge FI
 Dag 09 – 12 – transfer naar Kafue noord – 3 nachten Musekese Camp FI
 Dag 12 – transfer 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 IN USD 2022
Kafue Explorer -  totale reisduur 13 dagen 2 personen - USD
juli t/m oktober 2022 7.045 p.p.

*Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk
* Andere reisdata in laagseizoen, reissom op aanvraag.

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: 
- Wegtransfers & airport transfers 
- Verblijf in semi-luxe tented camps met en-suite toilet en bushdouche
- Verblijf in Livingstone in kamer met en-suite toilet/ badkamer
- Alle maaltijden & snacks (uitgezonderd in Livingstone)
- Ontbijt in Livingstone
- Drankjes in Kaingu Lodge & Musekese Camp 
- Konkamoya Lodge, drankjes tijdens de activiteiten en huiswijn bij het diner
- Laundry service (uitgezonderd in Livingstone)
- Kafue zuid/Konkamoya: dag of avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s
- Kafue centraal/kaingu: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners wandelsafari’s, korte kanosafari's,

bootsafari’s, sunset cruises, vissafari’s (excl. fishing fees),
- Kafue noord/Musekese: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, bootsafari's
- 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 Livingstone

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. 

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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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.

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.

Het centrale deel van Kafue is het best bereikbaar vanuit Lusaka per wegtransfer en hierdoor het meest bezocht (± 4
uur naar de hoofdingang). Het centrale deel van Kafue is wat meer bebost dan het noorden en veel accommodaties 
liggen verspreid langs de rustig zuidelijk stromende Kafue Rivier. De meeste activiteiten worden ook in de omgeving 
van deze rivier ondernomen waarbij regelmatig nijlpaarden, krokodillen, kuddes olifanten en buffels worden gezien. Er 
leeft voldoende ander wild maar men moet dan toch iets dieper het park in en geluk hebben om deze bij een 
driedaags verblijf te kunnen spotten. 
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Op sommige locaties kronkelt de rivier in bochten en verandert het decor in mooie grote rotspartijen en kleine 
stroomversnellingen afgewisseld met zandbanken of een klein eilandje. Voor de avonturier is het mogelijk om korte of 
een meerdaagse kanosafari’s te ondernemen. Tijdens een meerdaagse kanosafari peddelt u van lodge naar lodge of 
overnacht u in koepeltenten op de oever van de Kafue Rivier. De meerdaagse kanosafari kan worden gecombineerd 
met game drives en wandelsafari’s. De beste periode om wild te spotten is van augustus t/m oktober.  

Meer naar het zuiden stroomt de Kafue Rivier stroomt volledig onder de rotsen en komt uit in Lake Itezhi-Tezhi,een 
stuwmeer met een oppervlakte van 370km². Het meer met zijn begroeide oevers en inhammen trekken allerlei dier,- 
en vogelsoorten. Tijdens een game drive langs het meer en door Ngoma Forest heeft u kans om buffel, olifant, eland, 
wildebeest, hartebeest, bushbuck, roan en sabel antilope, puku, hyrax, blauwe duiker te zien. Langs de zuidelijke 
oever van het meer wordt het meeste wild aangetroffen en wordt ook de luipaard, wilde hond, aardvark en zelfs de 
zeldzame pangoline zo nu en dan gespot  Er is slechts één accommodatie te vinden, gelegen aan de zuidelijke rand 
van het meer die naast interessante game drives ook fotografie safari’s en speciale nachtsafari’s uitvoert waarbij u op 
zoek gaat naar de aardvark. 

In het uiterste zuiden bevinden zich de nauwelijks bezochte Nanzhila Plains, een off the beaten track locatie.Ook 
hier bevindt zich slechts één accommodatie en bezoekers hebben 3000 km² ongerepte wildernis voor zichzelf. De 
Nanzhila Plains bestaan uit open savanne vlaktes afgewisseld met palmen en dichtere bebossing. Tijdens een game 
drive komt men vooral zebra, buffel, wildebeest, olifant en verschillende soorten antilope tegen. Het hele zuidelijk deel 
van Kafue tot aan Lake Itezhi-Tezhi is een mooie regio voor boeiende safari’s. Niet alleen vanwege de afwisseling van
het bijzonder mooie landschap maar ook juist vanwege de variëteit aan wild. Naast kleine kuddes groot wild kan men 
hier ook aardig wat klein wild spotten zoals civet, serval, genet,wilde hond, hyena, honingdas, aardvark. Daarnaast is 
Nanzhila Plains en de zuidelijke oever van Itezhi-Tezi een zeer geliefd gebied voor vogelaars.

Kafue / zuid – Konkamoya Lodge  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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In het zuiden van Kafue mondt de Kafue Rivier uit in Lake Itedzi-Tedzi. De Konkamoya Lodge is gelegen op de 
zuidelijk oever van het grote meer dat een oppervlakte heeft van 370 km². De rotsachtige baaien en de 
uitstekende takken van dode bomen zijn perfecte rustplaatsen voor de vele watervogels die het gebied bewonen, 
visarenden, aalscholvers, lepelaars en de statige reiger komen hier veel voor. De met gras begroeide oevers 
worden vaak gemaaid door nijlpaarden en in het droge seizoen van juni tot november komen kuddes olifanten, 
buffels, zebra’s en wildebeesten regelmatig een bezoekje brengen en trekken verschillende roofdieren aan zoals 
leeuwen, luipaarden, wilde honden en zelfs de cheeta.

Op verzoek kan er een aardvark expeditie worden gearrangeerd. U vertrekt dan omstreeks 02:00 in de nacht om 
op zoek te gaan naar de aardvark, het tijdstip dat deze dieren actief worden en u keert omstreeks 04:00 weer 
terug. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan het Elephant Orphanage Center of een lokaal dorp.

Konkamoya Lodge is gesitueerd op een uitham van het meer, De achterkant van het kampement ziet uit op het 
vlakke water en de voorkant ziet uit waar het water en land zich vermengen en waar ook het meeste wild zich 
verzameld. De lodge is kleinschalig met slechts 4 grote semi luxe tenten gebouwd op een enigszins verhoogd 
houten platform.

De tenten zijn smaakvol ingericht en beschikken over een en-suite toilet/douche met twee wastafels, een 
tweepersoonsbed dat eventueel naar twee éénpersoonsbedden kan worden geconverteerd, een klamboe, een 
ventilator en een kleine zithoek. Aan de voorkant is een veranda met twee stoelen en een tafeltje waar u in de 
ochtend verder kunt ontwaken met een kopje thee of koffie. Aangrenzend is een tweede terras met een relaxbank 
dat in de avond subtiel wordt verlicht met kleine lampjes. De tenten liggen verspreid over het terrein waardoor 
privacy gewaarborgd is.

Er zijn twee centrale ontmoetingsplaatsen waar gasten samen komen om de maaltijden te nuttigen en tussen de 
safari’s te relaxen met een hapje en een drankje. De maaltijden zijn uitstekend te noemen en worden bereid met 
verse ingrediënten die worden ingekocht bij plaatselijke boeren en vissers. De menukaart varieert van 
Internationaal, Zambiaans en Italiaanse gerechten met eigen en ter plaatse gemaakt deegwaar.

Dat de lodge overheerlijke Italiaanse gerechten serveert komt mede omdat de eigenaar Andrea Porro van 
Italiaanse afkomst is. Meestal is hij ook uw gastheer maar daarnaast vooral gids en fotograaf. Privé safari’s met 
belangstelling voor fotografie worden dan ook van harte door hem zelf begeleid.
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Elektriciteit is door middel van zonne-energie en kunt u uw camera of andere apparaten in uw tent opladen. WiFi 
is aanwezig doch soms is de sterkte van het signaal afhankelijk van waar u zich bevindt. Konkamoya Lodge zet 
zich in voor duurzaamheid en naast zonne-energie wordt al het afval verzameld en gerecycled. Konkamoya Lodge 
is geopend van juni tot medio november.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes tijdens de activiteiten en huiswijn bij het diner, laundry 
service, dag of avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids 
en park entreegelden. Exclusief: overige drankjes

Kafue / centraal – Kaingu Safari Lodge    

Kaingu Safari Lodge is gesitueerd op de oever van de Kafue Rivier. Om het national park aan de overkant van 
de rivier te bereiken gaat er een boottransfer van ongeveer 10 minuten aan vooraf. De safari activiteiten worden 
aangeboden in dagdelen en worden ondernomen in de omgeving van de rivier met keuze uit: game drives in open 
4WD, wandelsafari’s, bootsafari’s, sundowner cruises, vissafari’s, kanosafari’s of een uurtje genieten in een 
warmwaterbron. Voor de avonturiers onder ons kunnen er meerdaagse kanosafari’s worden ondernomen waarbij u
stroomafwaarts peddelt van kamp naar kamp en onderweg overnacht in een tent op de oever of op een eilandje in
de rivier. * vissafari’s: voor alle benodigde hengelsport attributen wordt gezorgd. Een vissafari is onder begeleiding
van een gids en worden per dagdeel uitgevoerd. Reist u met twee personen dan hoeft u niet persé met uw 
tweetjes te gaan vissen, een van u kan eventueel ook een andere activiteit ondernemen. Wilt u graag een vissafari
ondernemen meldt dat a.u.b. bij reservering.

Kaingu Safari Lodge beschikt over 6 luxe safari tenten en 1 familie chalet, elk verscholen tussen het struikgewas 
en met zicht op de rivier. De tenten beschikken over twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed met een 
klamboe, een en-suite toilet/douche en een extra buitendouche, de honeymoon suite beschikt tevens over een 
ligbad in de openlucht. De voorzijde van de tent kan volledig geopend worden en komt uit op een privé veranda 
met een zitje dat een prachtig uitzicht biedt over de rivier.

De centrale rieten ‘boma’ is deels open-fronted met uitzicht op de rivier. Hier bevindt zich een dineerruimte, een 
lounge en barfaciliteiten. Op het grote terras kunt u overdag genieten van een drankje en het fraaie uitzicht op de 
rivier en tijdens de koelere avonden kunt u hier aanschuiven bij de openhaard.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (exclusief geïmporteerde dranken), laundry service, dag en 
avond game drives in open 4WD, sundowners wandelsafari’s, korte kanosafari's, bootsafari’s, sunset cruises, 
vissafari’s (excl. fishing fees), professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

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 
kampement kan een gastheer u begeleiden. Zowel vogels die talrijk zijn alsmede zeldzame vogels kunnen worden 
gespot.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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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.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  8


