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Onder begeleiding van wildlife gids en fotograaf Peter Geraerdts   

Privé Fotografie Safari – South Luangwa    

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 11 dagen:  
South Luangwa/Mfuwe:  Track & Trail River camp – privé fotografie safari met Peter Geraerdts
South Luangwa/Nsefu:  TZikomo Safari Camp 

Inclusief wegtransfers en 2x binnenlandse vlucht

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 – transfer naar Lusaka Airport – vlucht naar Mfuwe – 1 nacht Track & Trail Camp FB zonder activiteiten
 Dag 03 – 05 – privé fotografie safari – 2 nachten Track & Trail Camp FB
 Dag 05 – 08 – transfer naar Nsefu sectie – 3 nachten Zikomo Safari Camp FI
 Dag 08 – 10 – transfer terug naar Track & Trail - privé fotografie safari – 2 nachten Track & Trail Camp FB
 Dag 10 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis 
 Dag 11 – aankomst Nederland  

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

PRIJSINDICATIE 2022
Privé fotografie safari South Luangwa -  totale reisduur 11 dagen 2 personen - USD 4 personen - USD
juli t/m november 2022 4.890 p.p. 4.740 p.p.
Privé fotografie safari: speciaal aangepast voertuig voor fotografie met lenssteunen en beanbags, privé safari 
zonder andere gasten, onder begeleiding van wildlife gids en fotograaf Peter Geraerdts. Optioneel privé safari 
voertuig in Zikomo Safari Camp meerprijs 300 U$ per dag. 

*Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk

De reis is inclusief: 
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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- Wegtransfers & airport transfers 
- 2 Binnenlandse vluchten 
- Verblijf in South Luangwa in semi-luxe chalets 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
- Laundry service (uitgezonderd in Lusaka)
- South Luangwa-Mfuwe/ Track & Trail: privé fotografie safari onder begeleiding van wildlife gids en fotograaf Peter

Geraerdts. Privé dag en avond game drives met sundowner in de Mfuwe sectie, u maakt gebruik van een speciaal 
aangepast voertuig voor fotografie met lenssteunen en beanbags voor closeup fotografie. Dit is een privé safari 
zonder andere gasten. Wandelsafari is mogelijk, maar op aanvraag – bij reservering vermelden. Geen activiteiten 
op dag van aankomst. 

- South Luangwa-Nsefu/ Zikomo: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s. Optioneel 
privé safari voertuig meerprijs 300 U$ per dag.  

- 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

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. 

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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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. 

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.

In het noorden en in de Nsefu sectie zijn er veel minder accommodaties. Het landschap is droger, met brede lege 
rivierbeddingen, grote open vlaktes afgewisseld met zoutpannen en lagunes. De kuddes wild zijn hier groter in aantal 
en met name leeuwen zijn er voldoende te vinden, de regio ‘Lion Plains’ is niet voor niets zo genoemd. Tegen het 
einde van het droge seizoen (oktober) kunt u hier echt spectaculaire encounters zien die u nergens anders in South 
Luangwa zult beleven. De dag temperatuur kan in deze regio in oktober oplopen tot boven 40C°. Game viewing met 
een open 4WD is uitstekend te noemen en de wandelsafari’s zijn boeiend tot spectaculair. De wandelsafari’s kunnen 
per dagdeel worden ondernomen of u kunt zelfs van kamp naar kamp lopen. Pauzes worden voldoende ingepland en 
u hoeft zelf niets anders dan uw eigen dagpack mee te nemen. Anders dan in de accommodaties die net buiten het 
park zijn gelegen en waar de wandelsafari’s over het algemeen worden begeleid door een national park scout, wordt u
in het noorden en zuiden begeleid door professionele wildlife gidsen. 

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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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. Tijdens u verblijf kunt u vrij deelnemen aan dag en avond game drives en kunt u op aanvraag ook een 
wandelsafari ondernemen.

Wie van fotografie houdt en daar graag uitgebreid de tijd voor neemt, kan een normaal verblijf in Track & Trail 
River Camp afwisselen met één of meerdere dagen een privé fotografie safari  onder begeleiding van Peter 
Geraerdts (nederlandstalig). Er gaan dan geen andere gasten mee en u maakt gebruikt van een safari voertuig 
met speciale armsteunen en beanbags 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 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4
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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, dag en avond privé game drives in open 4WD  onder 
begeleiding van professionele wildlife gids en fotograaf Peter Geraerdts (Nederlands en Engels sprekend), aangepast 
voertuig voor fotografie, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Privé Fotografie Safari South Luangwa – Zambia

De fotografie safari is onder leiding van Peter Geraerdts, professioneel gids en fotograaf. Als eigenaar van Track & 
Trail River Camp in South Luangwa is Peter ook actief als gids en fotograaf. Hij kent het gebied op zijn duimpje en 
weet alle interessante plekken te vinden. Natuurfotografie is zijn grote passie en hij voelt zich bevoorrecht gasten te 
mogen rondleiden door de ongerepte bush en van mooie fotografie momenten gebruik te kunnen maken. Peter zet 
zich met groot enthousiasme in voor zijn fotografie safari’s. Om een indruk te geven wat voor foto’s Peter de 
afgelopen jaren geschoten heeft: www.petergeraerdts.com
  

Voordat uw safari avontuur begint heeft Peter even kort overleg met u omtrent wat u de komende dagen te wachten 
staat: welke camera apparatuur u gebruikt, hoeveel kennis en ervaring u heeft, wat zijn uw persoonlijke wensen en 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  5
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specifieke interesses. Per dag wordt met u overlegd hoe de dag benut zal worden. De safari heeft een informeel 
karakter en juist omdat deze geheel privé is, is er volop aandacht voor uw vragen en wensen zodat er goede 
resultaten worden verkregen. 

De meeste foto’s zullen vanuit de open auto genomen worden. Veel wild is redelijk gewend aan voertuigen en dat 
biedt de mogelijkheid om ook relatief dichtbij het wild te komen. Er wordt gebruik gemaakt van een geheel open safari 
voertuig, dus ook zonder dakje. Het voertuig is uitgerust met speciale verstelbare camera en lens ondersteuning en 
beanbags en er zijn 10 zitplaatsen. Hoewel het voertuig ruimte biedt aan 10 personen is het maximaal aantal 
deelnemers voor de fotografie safari slechts 6 personen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor uw camera attributen en
heeft u meer bewegingsvrijheid om het wild vanuit alle hoeken goed te kunnen fotograferen. Onderweg bestaat er zo 
nu en dan de mogelijkheid om de auto uit te stappen, om de juiste positie in te nemen en het perfecte plaatje te 
schieten.

Standaard worden de fotografie safari's per dagdeel ondernomen, in de ochtend en in de namiddag waarbij u pas 
tussen 19:30 en 20:00 terugkeert in het kamp. Wilt u een hele dag op pad dan kan dit op aanvraag en wordt er een 
picnic lunch meegenomen.

De safari’s vinden plaats in de wildrijke Mfuwe sectie maar op aanvraag kunt u ook een hele dag op safari naar de 
Nsefu sectie. Een absolute aanrader voor hen die nog meer van South Luangwa willen zien en ervaren.

South Luangwa Nsefu – Zikomo Safari Camp   

Zikomo Safari Camp is gelegen aan de rand van de Nsefu sectie van het national park langs de oever van de 
rivier. Het bushcamp oogt wat minder luxe, maar is een prima alternatief voor de duurdere kampementen in deze 
sectie van het park. De safari’s worden ondernomen in dagdelen en bestaan uit dag en avond game drives en 
wandelsafari’s in de Nsefu sectie. De Nsefu sectie met haar droge open vlaktes kan een sensationele locatie zijn 
met jachttaferelen tussen buffels een leeuwen en goede kansen op het spotten van wilde honden en luipaard.

Zikomo Safari Camp bestaat uit 8 chalets die zijn vervaardigt uit riet en natuurlijke materialen in een typische 
Zambiaanse stijl. De chalets en de verhoogde chalets op palen beschikken over één of tweepersoonsbedden met 
een klamboe en zijn aangekleed met kleurrijke stoffen uit het lokale Tribal Textiles project. De kamers zijn 
voorzien van een en-suite toilet/douche en een veranda met stoelen. Het wild heeft vrij toegang tot het kamp 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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daarom wordt u in de avonduren naar uw chalet begeleidt. Wie het leuk vindt kan tijdens de wegtransfer heen of 
terug een kort bezoek brengen aan Kawaza Village en het Tribal Textiles project.

Zikomo is één van de weinige kampen welke nog door de eigenaren zelf gerund wordt. Veel kampen en lodges 
zijn verkocht aan buitenlandse eigenaren die geen directe rol spelen in de uitvoering van het kamp. Het Zikomo 
Safari Camp daarentegen, in eigendom van en gerund door Victoria en David Wallace, biedt gasten een safari 
ervaring met persoonlijke aandacht, een goede service en personeel dat werkt met jarenlange ervaring en passie.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 
4WD, sundowners, wandelsafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Exclusief: drankjes., optioneel privé safari voertuig zonder andere gasten U$ 300 per dag met mogelijkheid tot full day 
game drive met picknick lunch.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  7


