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Met keuze uit 6 formidabele bushcamps in het zuiden van het park

South Luangwa Bushcamps Experience   

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 10 dagen:  
South Luangwa/ Mfuwe sectie: Mfuwe Lodge 
South Luangwa/ zuiden: Luxe Bushcamp naar keuze (maximaal 2 bushcamps)

Inclusief 2x binnenlandse vlucht 

 Dag 01 – Vertrek Nederland/België 
 Dag 02 – 05 – aankomst  Lusaka –  vlucht naar Mfuwe – 3 nachten Mfuwe Lodge FB
 Dag 05 – 07 – transfer naar South Luangwa – 2 nachten FI luxe bushcamp naar keuze
 Dag 07 –09 – transfer of wandeling naar volgende bushcamp – 2 nachten FI luxe bushcamp naar keuze
 Dag 09 – transfer naar Mfuwe Airport voor uw vlucht naar Lusaka Airport – aanvang terugreis
 Dag 10 – aankomst Nederland/België

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

PRIJSINDICATIE 2022
South Luangwa Bushcamps Experience -  totale reisduur 10 dagen met 2 personen - USD LAST MINUTE - USD
mei & november 2022 (inclusief 10% longstay korting) 4.755 p.p. 3.999 p.p.  
juni & oktober 2022  (inclusief 10% longstay korting) 5.040 p.p. 4.220 p.p.  
juli t/m september 2022 (inclusief 10% longstay korting) 5.930 p.p. 4.910 p.p.  
Last minute prijs:  reserveren binnen 2 maanden voor vertrek en 100% aanbetaling - afhankelijk van beschikbaarheid.
Verlengingsopties - inclusief park entreegelden Mfuwe Lodge Bushcamps
mei & november 2022 479 p.p.p.n. 644 p.p.p.n.
juni & oktober 2022 538 p.p.p.n. 671 p.p.p.n.
juli t/m september 2022 620 p.p.p.n. 790 p.p.p.n.

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: 
- Accommodatie in de luxe Mfuwe Lodge & 2 Bushcamps naar keuze 
- 2 Binnenlanse vluchten inclusief local departure tax 
- Airport transfers & intercamp transfers
- Maaltijden & snacks
- Drankjes in de Bushcamps (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
- Thee & koffie Mfuwe Lodge
- Laundry service
- South Luangwa/Mfuwe: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari op aanvraag – bij 

reservering vermelden. 
- South Luangwa/zuiden: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s in de ochtend, een 
     volle dag wandelsafari van bushcamp naar bushcamp is ook mogelijk, uw bagage wordt dan vooruit getransporteerd. 
- Professionele Engels sprekende gids
- Eco toerisme gelden & 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.

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 zuiden vindt u nauwelijks toerisme, zijn de accommodaties schaars en zeer kleinschalig met soms maar 4 of 6 
chalets. Het zuidelijke landschap wordt gekenmerkt door een luchtige bebossing, grote open grasvlaktes, lagunes en 
zanderige rivierbeddingen met in het droge seizoen vaak nog een stroompje water dat in de ochtend en avond als 
drinkplaats wordt gebruikt. Er is een verscheidenheid aan wild te vinden, maar de kuddes groot wild zijn ten opzichte 
van het noorden wat kleiner en roofwild is iets minder aanwezig. Dit is gunstig voor de wilde honden welke juni tot 
augustus in deze regio hun pups grootbrengen. Indien een nestplaats voortijdig door de gids gevonden is, heeft u 
kans om mooie schouwspelen met de pups te zien. De safari’s in deze regio zijn exclusief en geheel verzorgd vaak 
inclusief een bush picknick of een rivier lunch. U zult vrijwel geen andere toeristen tegenkomen.   

Wilde Honden – wanneer is de beste tijd 
South Luangwa is één van de beste locaties om wilde honden te spotten.
Ze worden het meest gezien in de Mfuwe en Nsefu sectie van het park, tussen 
september en juni.  Omdat in deze secties een hoge concentratie roofwild leeft 
trekken de wilde honden tussen juni en augustus naar delen dieper in het park 
gelegen om hun jongen te werpen, o.a. naar het zuiden. Pas wanneer de pups 
sterk genoeg zijn (omstreeks eind september) keren de families weer terug naar
hun oude omgeving. Om wilde honden in South Luangwa te kunnen zien maakt
men de beste kans vanaf eind september t/m medio juni.

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 / in het park – Mfuwe Lodge 

De luxueuze Mfuwe Lodge (The Bushcamp Company) is gesitueerd vlakbij de hoofdingang, binnen in het national 
park. Het bestaat uit 18 Afrikaans ingerichte chalets, elk gesitueerd aan een lagune en voorzien van en-suite 
toilet/badkamer, een ruim slaapvertrek met kingsize bedden en een gevulde koelkast. De omtrek van de chalet kan 
voor een groot deel worden geopend waardoor u volop kunt genieten van het uitzicht, de geluiden, de 

geuren en grillen van de Afrikaanse wildernis. Elk chalet heeft een groot privé veranda welke de lagune overziet. De 
safari’s worden gedaan in dagdelen, zodat u tussen de game drives en maaltijden door, tijd heeft om te ontspannen 
bij het zwembad, de bar of u kunt een bezoekje te brengen aan de bibliotheek die geheel gewijd is aan Wildlife, 
Afrikaanse cultuur, tradities en geschiedenis.

In de sfeervolle centrale open lodge vindt u de receptie, een open lounge area en een bar. In het stijlvol en open 
dineergedeelte worden excellente maaltijden geserveerd. Vanuit de dineerruimte strekt zich een grote veranda naar 
een lagune waar in de avonden een kampvuur wordt aangemaakt en waar u onder het genot van een drankje nog 
even een praatje kunt houden. Ook het grote zwembad grenst aan de lagune en met een beetje geluk kunt u hier 
vandaan al verschillende soorten wild aanschouwen – in het droge seizoen zijn er regelmatig olifanten en leeuwen te 
vinden en wanneer de rivier weer langzaam volloopt, knorrende nijlpaarden en watervogels.

Mfuwe Lodge is onderdeel van ‘The Bushcamp Company’ met nog 6 onvergetelijke bushcamps in het zuiden van 
South Luangwa welke tot het neusje van de zalm mogen worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service
standaard en persoonlijke aandacht. Alle aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl 
u op safari bent, er al elders in de bush een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke 
lunch.

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

Exclusief: drankjes 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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The Bushcamp Company 
Keuze uit 6 luxe bushcamps diep in het zuiden van het South Luangwa NP

Chamilandu, Kuyenda, Zungulila, Kapamba, Bilimungwe of Chindeni 
http://www.bushcampcompany.com/

De luxe bushcamps bieden een unieke en vooral persoonlijke bush beleving met geweldige mogelijkheden voor 
fotografie. Ze zijn zeer kleinschalig – maximaal 4 tot 8 personen - en gesitueerd op de mooiste locaties in het 
national park, op de oever van een rivier of een lagune. De open-fronted (tented) chalets liggen op ruime afstand van 
elkaar zodat privacy gewaarborgd is en het avontuurlijke bush gevoel behouden blijft. Het zal u aan comfort niets 
ontbreken, tezamen met de persoonlijke sfeer, de efficiënte service en de uitzonderlijke gastvrijheid zult u optimaal 
genieten in stijl.

Tijdens uw verblijf heeft u keuze uit wandelsafari’s in de ochtend en lonende dag en avond game drives.  
Wandelsafari’s bieden een unieke gelegenheid om het wild op een andere manier te observeren. Indien gewenst 
kunt u ook van bushcamp naar bushcamp wandelen. De gids en tracker zijn bijzonder goed getraind om u te 
kunnen verzekeren van een veilige maar ook boeiende safari. Zij bezitten een uitgebreide kennis over de natuur en 
naast de meest voor de hand liggende zaken zullen zij ook interessant vertellen over de meer complexere details van 
de natuur, hoe sporen te herkennen en te volgen, over het luisteren naar de geluiden in de bush, om waarschuwingen
te herkennen, over de werking van planten etc. De lijst met onderwerpen is zo lang als uw interesse breed is. 

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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Openingsmaanden Bushcamps: Reistijd (game drive) vanaf de Mfuwe Lodge:
Bilimungwe 1 juni t/m 30 november ± 3,5 uur
Chamilandu 10 juni t/m 31 oktober ± 3 uur 
Chindeni  5 mei t/m 30 november ± 3,5 uur
Kapamba 16 april t/m 6 januari ± 4 uur
Kuyenda 15 juni t/m 31 oktober ± 1,5 uur 
Zungulila 20 april t/m 6 januari ± 4 uur

Chamilandu Bushcamp  

Chamilandu Bushcamp (The Bushcamp Company) is één van Zimba’s favoriete bushcamps in South Luangwa. Het 
is gesitueerd aan de rivier in het zuiden, op ongeveer 3 uur rijden vanaf de ingang van het park. Chamilandu biedt 
comfort, klasse en schoonheid op één van de mooiste locaties. Het bushcamp is sfeervol, intiem en zeer persoonlijk 
en heeft slechts 3 luxe treehouses. De treehouses van hout en riet en staan 2 meter boven de grond op hoge palen, 
ze hebben een ononderbroken uitzicht op de rivierbedding waar regelmatig verschillend wild te zien is. Doordat de 
voorkant van het treehouse geheel open is kunt u ‘s nachts de prachtige Afrikaanse sterrenhemel bewonderen en bij 
het ontwaken vanuit het kingsize bed de zon zien opkomen! En-suite is een toilet/douche in de openlucht met 
eenzelfde spectaculair uitzicht. De treehouses staan op ruime afstand van elkaar zodat privacy gewaarborgd is.
Het is een echt bushcamp zonder wifi en elektriciteit is enkel aanwezig door middel van zonne-energie, hiernaast 
maakt u gebruik van paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de auto of via de 
centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te brengen. Het 
bushcamp is toegankelijk en geopend van juni t/m oktober.
De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke bush lunch.

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  6
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Bilimungwe Bushcamp 

 

Bilimungwe Bushcamp (The Bushcamp Company) is gesitueerd in het zuiden van South Luangwa, op ongeveer 3,5 
uur rijden vanaf de ingang van het park. Het is een rustiek bushcamp gesitueerd op de oever van een permanente 
waterpoel, verscholen onder enorme Mahogany bomen met een prachtig uitzicht op de waterpoel en de fraaie 
omgeving waar regelmatig impala’s, puku’s, olifanten en bavianen in uw nabijheid kunt zien. Het bushcamp is 
toegankelijk en geopend van juni t/m november. 

Het bushcamp bestaat uit slechts 4 rieten chalets welke aan de voorzijde geheel open zijn en kunnen worden 
afgesloten door grote klapdeuren bekleed met transparant muskietengaas. De chalets zijn voorzien van grote kingsize 
bedden (double of twin), een grote privé veranda met een zitje en een en-suite toilet/douche met dubbele wastafels, 
een binnen en buitendouche. Badjassen en toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer 
zijn aanwezig. Drie van de chalets bevinden zich in een halve cirkel rond de waterpoel, waardoor u de veranda van de
tegenover liggende 

chalet kunt zien hetgeen de volledige privacy net iets minder maakt. Elektriciteit is enkel op gezette tijden aanwezig 
middels zonne-energie en u maakt gebruik van paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer
in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee 
te brengen. 

De wandelsafari’s worden vooral in de koele ochtenden ondernomen en de middagen gespendeerd aan game drives 
welke tot in het avonduur duren. Vanaf Bilimungwe Bushcamp is het ook mogelijk om van kamp naar kamp te lopen. 
Zo kunt u tijdens een ochtend wandelsafari van ongeveer 3,5 uur Chindeni Bushcamp bereiken of in ongeveer 3 uur 
naar Kapamba Bushcamp wandelen. Hier kunt u vervolgens een namiddag game drive ondernemen en blijven 
overnachten. Uw bagage wordt dan alvast vooruit getransporteerd.

De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke bush lunch.

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

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

.

Chindeni Bushcamp (The Bushcamp Company) is gesitueerd in het zuiden van het South Luangwa National Park, op
ongeveer 3 uur rijden vanaf de ingang van het park. Chindeni Bushcamp is gebouwd op de oever van een 
permanente lagune. Dit fraai gelegen bushcamp bestaat uit slechts 4 luxe tenten welke staan op een verhoogd houten
platform met een prachtig uitzicht op de lagune waar geregeld nijlpaarden, vogels en wild te zien is dat komt drinken. 
In de verte kunt u de Chindeni bergen zien.

De luxe tenten hebben een ruim oppervlak met lounge hoek en een slaapvertrek voorzien van kingsize bedden met 
een klamboe. Door het open-plan ontwerp is er slechts een lage muur en geen echte scheiding van het toilet/douche 
gedeelte. Badjassen en toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer zijn aanwezig. Aan 
de voorzijde en zijkant van de tent loopt een deels overdekte veranda met een zitje en twee comfortabele 
loungebedden vanwaar u heerlijk kunt turen over de lagune.

Elektriciteit is enkel middels zonne-energie aanwezig en u maakt gebruik van paraffine lampen. Camera batterijen zijn 
oplaadbaar via een omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om 
voldoende opgeladen batterijen mee te brengen.

De wandelsafari’s worden veelal in de ochtend ondernomen. De middag wordt meestal gespendeerd aan een lange 
game drive welke pas in het avonduur eindigt. Indien gewenst u ter plekke in overleg de activiteiten ook anders laten 
inplannen en bijvoorbeeld een full day game drive ondernemen. Ook kunt u vanaf Chindeni Bushcamp een ochtend 
wandelsafari van ongeveer 4 uur ondernemen naar Bilimungwe Bushcamp of naar Chamilandu Bushcamp, waar u 
vervolgens een namiddag game drive kunt ondernemen en blijft overnachten. Uw bagage wordt dan alvast vooruit 
getransporteerd. Het bushcamp is toegankelijk en geopend van mei t/m november.

De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke bush lunch.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry 
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, professionele Engels sprekende gids & 
tracker 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
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Kapamba Bushcamp  

Kapamba Bushcamp (The Bushcamp Company) is gelegen in het zuiden van het park op een fraaie locatie op de 
oever van de Kapamba Rivier. Op ongeveer 4 uur rijden vanaf de ingang van het park. Het bushcamp is toegankelijk 
en geopend van april t/m januari.

Kapamba Bushcamp heeft slechts 4 open-fronted chalets. Door het open ontwerp heeft u vanuit uw slaapvertrek en 
zelfs vanuit uw badkamer een prachtig uitzicht op de omgeving en kunt u volop genieten van de Afrikaanse geuren en
kleuren en het wild dat zich in de rivier bevindt. De chalets zijn voorzien een en-suite toilet/badkamer voorzien van een
tweepersoons verzonken stenen bad en een aparte binnen en buitendouche. Badjassen en toiletartikelen zoals zeep, 
shampoo, conditioner en een body moisturizer zijn aanwezig. Een mooi stalen hekwerk aan de buitenzijde sluit de 
chalet voor uw veiligheid ‘s avonds af, het is zo ontworpen dat het uitzicht niet wordt verstoord. Twee van de vier 
chalets beschikken over een eigen verhoogde sala, een uitkijkplatform met een zitje en waar u tevens een nacht een 
sleepout onder de sterren kunt ondernemen.

Elektriciteit is enkel op gezette tijden aanwezig middels zonne-energie en u maakt gebruik van paraffine lampen. 
Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is 
het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te brengen.

De safari activiteiten zijn een mix van wandelsafari's door de bush en door de rivier, en dag en avond game drives, en
het is mogelijk van kamp naar kamp te lopen. Zo kunt u vanaf Kapamba Bushcamp een ochtend wandelsafari van 
ongeveer 3 uur ondernemen naar Zungulila Bushcamp of Bilimungwe Bushcamp, waar u vervolgens een namiddag 
game drive kunt ondernemen en blijft overnachten. Uw bagage wordt dan alvast vooruit getransporteerd.

De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke bush lunch.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry 
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, professionele Engels sprekende gids & 
tracker 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
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Zungulila Bushcamp  
0

Zungulila Bushcamp (The Bushcamp Company) is gesitueerd in een afgelegen sectie nabij de Kapamba Rivier in het
zuiden van het South Luangwa National Park. Vanaf de ingang van het park is het ongeveer 4 uur rijden. Het 
bushcamp is toegankelijk en geopend van april t/m januari.

Zungulila beschikt over slechts 4 ruime safari tenten op een verhoogd houten platform en welke onder een rieten dak 
staan omwille de koelte. De chalets zijn groot doch niet ontzettend ruim, en zijn voorzien van queensize of kingsize 
bedden met een klamboe en een zithoek. De en-suite toilet/badkamer bevindt zich op de aangrenzende veranda 
geheel in de openlucht en is voorzien van een douche en een verzonken plunge pool. Badjassen en toiletartikelen 
zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer zijn aanwezig. De veranda is tevens uitgerust met twee 
comfortabele loungebedden 

om lekker te relaxen zodat u de omgeving in u op kunt nemen. Elektriciteit is aanwezig door middel van zonne-energie
en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter 
het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te brengen.

In de omgeving van Zungulila Bushcamp zijn nog niet zoveel onverharde wegen, waardoor de game drives hier meer 
beperkt zijn. In dit bushcamp ligt de nadruk meer op mooie wandelsafari’s. Tevens kunt u van kamp naar kamp 
wandelen. Zo kunt u tijdens een ochtend wandelsafari van ongeveer 2,5 uur het Kapamba Bushcamp bereiken en zou
u nog 4 uur verder wandelen dan arriveert u bij het Bilimungwe Bushcamp. Hier kunt u vervolgens een namiddag 
game drive ondernemen en blijven overnachten. Uw bagage wordt dan alvast vooruit getransporteerd.

De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke bush lunch.

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

 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  10



  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

Kuyenda Bushcamp   

Kuyenda bushcamp (The Bushcamp Company) is gesitueerd in het zuidelijk deel van de Mfuwe sectie, diep in het 
national park. Vanaf de ingang van het park is het ongeveer 1,5 uur rijden. Het bushcamp is toegankelijk en geopend 
van juni t/m oktober.

Het is een traditioneel bushcamp op de oever van een droge rivierbedding en bestaat uit slechts 4 rieten rondavels. 
Door het open design heeft u zelfs vanuit bed een panoramisch uitzicht op de omringende vlakte. Door de unieke 
ligging en het wild dat dag en nacht regelmatig voorbij trekt én mede doordat de rondavels open-fronted zijn, geeft 
Kuyenda het avontuurlijke gevoel van 'beeing out there'.

De rondavels zijn ingericht met grote kingsize bedden (double of twin) en beschikken over en-suite toilet/douche, twee 
wastafels en toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer. Elektriciteit is aanwezig door 
middel van zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de auto of via 
de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te brengen.

De onvergetelijke bushcamps van ‘The Bushcamp Company’ in het zuiden van South Luangwa mogen tot het neusje 
van de zalm worden gerekend, elk zeer kleinschalig met een hoge service standaard en persoonlijke aandacht. Alle 
aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush 
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke lunch.

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  11


