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Bekend van de wildebeesten migratie in november en december  

Liuwa Plain & Kafue Safari    

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 13 dagen:  
Lusaka: Wild Dogs Lodge B&B
Kafue/centraal: Kaingu Lodge FI
Liuwa Plain: Mobile Camping FI

Inclusief wegtransfers - vlucht Kafue naar Liuwa  - vlucht Liuwa naar Livingstone

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 –aankomst Lusaka Airport – transfer naar Wild Dogs Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 07 – transfer naar Kafue centraal – 4 nachten Kaingu Lodge FI
 Dag 07 – 12 – vlucht naar Liuwa Plain – 4 nachten Mobile Camp FI
 Dag 12 – vlucht naar Livingstone 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
Liuwa Plain & Kafue Safari - totale reisduur 13 dagen met 4 personen - USD
november & december 2022 - met Kaingu Lodge & Liuwa Plain Mobile Camp 7.285 p.p. 
november & december 2022 - met Musekese Camp & Liuwa Plain Mobile Camp 7.285 p.p. 
Liuwa Plain Mobile Camping: er gelden vaste vertrek data in november & december. Gegarandeerd vertrek vanaf 4
personen / maximaal 6 personen. Exacte prijzen en vertrekdata 2022 op aanvraag. Verlengingsoptie met Kasanka 
Bat Migration Safari. 

*Vervangende accommodatie in Lusaka of verlenging in Livingstone of Kafue 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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De reis is inclusief: 
- Wegtransfers & airport transfers 
- Verblijf in luxe lodge en mobile camp met en-suite toilet/douche
- Verblijf in Lusaka in kamer met en-suite toilet/ badkamer
- Alle maaltijden & snacks (uitgezonderd in Lusaka)
- Ontbijt in Lusaka
- Drankjes (uitgezonderd in Lusaka)
- Laundry service (uitgezonderd in Lusaka)
- 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, 

sunset cruises, vissafari’s (excl. fishing fees),
- Liuwa Plain/ Mobile Camp: game drives in open 4WD, sundowners
- 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

Aanvullende informatie

Lusaka – Wild Dogs Lodge   

De Wild Dogs Lodge is goed te bereiken en ligt op korte afstand van de luchthaven. De lodge is een rustige oase
omringd door een grote groene tuin met enkele gasten chalets. Elk chalet is ruim in oppervlak en eenvoudig doch 
sfeervol ingericht en voorzien van tweepersoonsbed of twin bedden met een gedrapeerde klamboe en een en-suite
toilet/douche. De bar en het restaurant bevinden zich in een kleine gazebo naast het zwembad waar u in de 
schaduw een maaltijd kunt nuttigen. Tevens is er een zonnig terras, enkele rieten loungebedden en een zitje in de
schaduw waar u zich kunt laten serveren van een hapje of een drankje. Uw verblijf is inclusief: ontbijt.
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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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 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. 

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.  

Kafue / centraal – Kaingu Safari Lodge    

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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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.

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    

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4
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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.

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.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

                                                    Maatwerkreizen Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi 
                                              www.zimbasafaris.com | Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 | info@zimbasafaris.com

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.

Liuwa Plain - Zambia’s Little Serengeti 

Liuwa Plains is één van de hotspot bestemmingen in Afrika die nog relatief onbekend is. In 2019 waren er 
slechts 50 bezoekers! Het is een exclusieve en zeer afgelegen bestemming, een must see voor de echte 
wildernis liefhebbers. Ononderbroken vlaktes met eindeloze vergezichten, kleurige en dramatische 
wolkenpartijen, waterpoelen en moerassen vol vogels en duizenden wildebeesten én de aantrekkingskracht op 
roofdieren zoals wilde honden, leeuwen en zelfs cheeta’s.

Het national park ligt in het noordwesten van Zambia op de bovenste uiterwaarden van de Zambezi rivier, ten 
noorden van de Victoria watervallen. Het wordt begrensd door twee andere rivieren die in het regenseizoen van 
noord naar zuid grote delen doen overstromen waardoor er allerlei waterpoelen en moerassen ontstaan met 
kleine boseilanden. Bij aanvang van het regenseizoen begin november, komt in het noorden de migratie van 
duizenden wildebeesten opgang. Op weg naar het zuiden wordt de kudde steeds groter en kleine groepen 
zebra’s en tsessebe’s mengen zich er tussen. Eenmaal in het zuiden gearriveerd voegen zij zich samen tussen 
de buffels, rode lechwe, roan antilopen, elanden, reedbuck en oribi’s om zich te goed te doen aan het verse 
voedzame gras en om hun kalveren te werpen. Omstreeks juni beweegt de kudde zich weer naar het noorden 
om zich terug te trekken in het boslandschap.

Historie
Liuwa Plains behoort tot de oudste natuurreservaten van Afrika. Rond 1880 was het wildrijke gebied een 
jachtgebied van de koning van Barotseland wiens jachtopzieners tot de Lozi stam behoorden en in Liuwa Plain 
werden geplaatst, heden ten dage zijn zij nog steeds de vaste bewoners van Liuwa Plain. Naast de jacht hadden
de bewoners ook een conflict met het wild dat hun vee doodde en hun gewassen vernietigde. Om hun vee en 
gewassen te beschermen werd nog meer wild gedood en liep de wildstand verder terug.
Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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In 1972 kreeg Liuwa Plain de beschermende status van een national park. Doch het gebied was vrijwel niet 
toegankelijk, het was afgelegen en zeer slecht bereikbaar, er was nauwelijks een begaanbare weg en geen 
enkele accommodatie mogelijkheid, het was behoorlijk lastig om het gebied optimaal te beschermen. In 2003 
werd er uiteindelijk een overeenkomst tussen African parks, Zambian Wildlife Authority en de Lozi stam gesloten 
om het beheer van het park over te nemen. Door gezamenlijke inspanningen o.a. via voorlichting, een 
jachtverbod en anti-stroop projecten leveren nu ook de vaste bewoners een grote bijdrage aan het beschermen 
en in stand houden van de flora en fauna. De wildstand is behoorlijk toegenomen van ongeveer 15.000 
wildebeesten in 2003 tot bijna 43.000 exemplaren in 2011 en de groei zet nog steeds door.

November tot en met februari is de mooiste periode om Liuwa Plains te bezoeken. In november komt de migratie
van noord naar zuid op gang, het pasgeboren wild zorgt voor aandoenlijke maar soms ook dramatische 
schouwspelen, hyena's zijn goed vertegenwoordigd en vaak te vinden nabij de waterpoelen, het vogelleven is 
optimaal zowel in de lucht als op de grond. Daarnaast zorgen enorme wolkenformaties die zich boven de 
uitgestrekte vlakte samenpakken tot een onweersbui, voor een spectaculaire skyline dat mooie fotografische 
momenten biedt.

Januari tot en met februari kunnen echt natte maanden zijn doch wanneer de kalveren in het zuiden geboren zijn
is dit de beste periode om ook de cheetah, leeuwen en hyena’s in actie te zien. Omstreeks juni wanneer het 
water weer begint terug te trekken en de vlaktes beginnen op te drogen beweegt de enorme kudde zich weer 
naar het noorden om zich verspreid terug te trekken in het boslandschap. Het gehele jaar is er wel wild te vinden
in Liuwa Plain echter kan het voor sommige bezoekers misschien wat tegenvallen. Een uur of meer rijden en 
alleen maar genieten van het unieke landschap met af en toe een groep vogels of lechwe’s te aanschouwen is 
niet ongewoon.

Liuwa – Mobile Camping Jeffery & McKeith     

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Deze mobile camping safari wordt gerund door de 2 zeer gerenommeerde gidsen Phil Jeffery en Tyrone 
McKeith, beiden eigenaar van Musekese camp in het noordelijk deel van Kafue en  Ntemwa Busanga Camp nabij 
de beroemde Busanga Plains. 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.

Liuwa Plains is bij hen ook niet onbekend en al jaren een favoriete bestemming en daarom organiseren zij elk jaar
vanaf medio november tot en met mei, op vaste vertrekdata, een fly in safari hier naar toe in combinatie met 3 of 
4 nachten in één van hun eigen kampementen of met Kaingu Lodge dat gelegen is in het centrale deel van Kafue.

November tot en met mei is de meest geschikte periode om Liuwa Plains te bezoeken omdat in 
november/december de migratie van de wildebeesten noord naar zuid plaatsvindt en omstreeks eind mei de kudde
weer richting het noorden trekt. Maar er is meer dan alleen de migratie want in deze periode leveren de 
pasgeborenen aandoenlijke maar soms ook dramatische schouwspelen op, de oneindige vlaktes zijn bezaaid met 
roze lelies, hyena’s laten zich meer dan ooit aanschouwen en houden zich regelmatig op bij de waterpoelen én 
voor vogelaars is het een paradijs.

De dagen worden voornamelijk doorgebracht met game drives in een open 4WD. Dit kunnen ochtend en middag 
game drives zijn en gebruikt u de lunch in het kampement. Maar ook kunnen de gidsen besluiten om een hele dag
op pad te gaan en wordt er een uitgebreide picknick meegenomen en op een mooie locatie genuttigd. Waar 
mogelijk wordt er onderweg uitgestapt en wordt u voldoende gelegenheid gegeven om ook vanaf de grond mooie 
foto’s te schieten. De sfeer is informeel en relaxed en bent u niet uit op veel luxe met franjes dan is deze mobiele 
kampeersafari een perfecte keuze.

Liuwa Plain National Park is vanwege de afgelegenheid alleen met een klein vliegtuigje te bereiken. Na uw verblijf 
in Kafue wordt u met een wegtransfer naar de airstrip gebracht en met een vlucht van ongeveer een uur naar 
Kalabo gevlogen. Hier stapt u in een wegtransfer die ongeveer 3 uur in beslag neemt, naar de campsite in het 
noordelijk deel van Liuwa Plains. Het kampement is al opgezet en bestaat uit maximaal 3 ruime tenten met 
stahoogte voorzien van comfortabele veldbedden met matrassen en linnengoed. In een apart gebouw dat verdeeld
is in een heren en dames vleugel zijn schoon en goed onderhouden sanitaire faciliteiten te vinden. De maaltijden 
zijn uitgebreid en zeer smakelijk en bereid door de vaste chef kok van Jeffery & McKeith Safaris.

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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