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SOUTH LUANGWA RIVER JOURNEY’S
Exclusieve Fully Inclusive Robin Pope Safari 

Geldig van 22 januari t/m 31 maart 2023 

Deze safari beslaat één van de mooiste natuurreservaten in Zambia – South Luangwa. De Luangwa vallei is het 
meest dramatisch in het smaragd groene seizoen wanneer het water in de Luangwa Rivier stijgt en de overvolle la-
gunes, kanalen en ebbenbossen doet overstromen, een periode dat South Luangwa normaal gesproken ontoeganke-
lijk is. Tijdens deze safari wordt u in de piek van de overstroming, met de rivier als enige toegang, een unieke kans 
geboden om de Luangwa vallei  met haar wild en vele vogels geheel anders te ervaren.

Totale reisduur 10 dagen 
Hoogtepunten: 
South Luangwa Mfuwe: Nkwali Camp FI (Robin Pope Safaris) 
South Luangwa Nsefu: Nsefu Camp FI (Robin Pope Safaris)

Inclusief  2 binnenlandse vluchten 

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  
 Dag 02 – 04 – aankomst Lusaka airport - vlucht naar Mfuwe / South Luangwa - Nkwali Camp – 2 nachten FI
 Dag 04 – 07 – game drive naar Nsefu regio – Nsefu Camp - 3 nachten FI  
 Dag 07 – 09 -  game drive naar Mfuwe sectie - Nkwali Camp – 2 nachten FI 
 Dag 09 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka voor aanvang van uw terugreis
 Dag 10 – aankomst Nederland/België

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

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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PRIJSINDICATIE 2023 (exclusief internationale vluchten) 2 personen 4 personen
10 dagen – reisschema zoals hierboven USD 4.560 p.p. USD 3.930 p.p.
11 dagen - Met overnachting B&B bij aankomst in Lusaka USD 4.668 p.p. USD 4.028 p.p.

De reis is inclusief: 
- Genoemde binnenlandse vluchten (inclusief local dep.tax)
- Alle intercamp transfers & airport transfers
- Verblijf in luxe bushcamps 
- Alle maaltijden & snacks in South Luangwa
- Drankjes in South Luangwa (met uitzondering van geïmporteerde dranken)
- Laundry service in Kafue & South Luangwa
- South Luangwa Mfuwe sectie /Nkwali Camp: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s en 

sundowner 
- South Luangwa Nsefu sectie/ Nsefu Camp: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s en sundowner 
- Professionele Engels sprekende gidsen
- Eco-toerisme gelden & alle park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, wanneer bij aankomst een overnachting in Lusaka lunch, diner en 
drankjes, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

**vanaf 1 november 2023 geldt er voor ingezetenen van de Europese Unie GEEN visaplicht meer

Dag 1 – vertrek Nederland / België

Dag 2 
Bij aankomst op Mfuwe airport wordt u verwelkomd door een gids van Robin Pope Safaris. De transfer naar Nkwali
Camp zal ongeveer een uur in beslag nemen en voert u door kleurrijke dorpjes, landbouwlandschappen en de 
bush.

Nkwali Camp (Robin Pope Safaris) – South Luangwa / Mfuwe regio
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Nkwali Camp (Robin Pope Safaris) is gelegen op een prachtige privé locatie op de oever van de Luangwa Rivier,
net buiten het national park. In Nkwali Camp vindt u een ingetogen elegantie en zoals in elke Robin Pope accom -
modatie bent u verzekerd van kwalitatief goede safari’s en een excellente service. Het kamp beschikt over slechts 
6 ruime chalets voorzien van rieten daken en een sfeervolle inrichting. Elk chalet beschikt over twin bedden of een
kingsize bed, een muskietennet, een schrijfbureau, een zithoek en een en-suite open toilet/douche voorzien van 
twee wastafels. Het half open ontwerp en de privé veranda met een zitje biedt een mooi uitzicht op de rivier waar 
regelmatig nijlpaarden te zien zijn. 

Soms kunt u vanuit het kamp al een luipaard spotten die langs de oever van de rivier rondzwerft. Op een ver -
hoogd houten dek boven het water bevindt zich het terras vanwaar u tussen de safari’s door met een koel drankje 
van het uitzicht kunt genieten. Dineren doet u in de open centrale booma, waar zich tevens een lounge en een bar
bevinden. Afhankelijk van het seizoen zal een lange tafel langs de oever worden gedekt voor een al fresco diner. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
game drives met gegarandeerde raamstoel, sundowners, wandelsafari's, bootsafari´s, professionele Engels spreken -
de gids en park entreegelden.

Dag 3
Vandaag zult u het South Luangwa National park verkennen met een combinatie van wandelsafari’s, game drives 
en bootsafari’s. Overnachting in Nkwali Camp

Dag 4
Op dag 4 vertrekt u met de boot naar Nsefu Camp voor een 2 tot 4 uur durende vaart over de rivier en de lagunes. 
Het vogelleven langs de rivier is geweldig en regelmatig vindt u op de oevers (roof)wild). Bij aankomst in Nsefu 
Camp wordt u naar uw chalet gebracht en wordt er een lunch geserveerd. Na de siësta begint u aan de 
middagactiviteit, de omgeving verkennen per boot en/of te voet. De wegen zijn hier in deze periode onbegaanbaar 
en daardoor zijn er geen game drives mogelijk. 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3

  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

mailto:info@zimbasafaris.com


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

Dag 5 & 6 zijn flexibel in te delen. U kunt een bootsafari of zelfs een hele dag een wandelsafari ondernemen en dan 
gaat er een picknick lunch mee die onderweg onder een boom of naast een lagune wordt genuttigd gevolgd door 
een siësta. U kunt te voet terugkeren naar het kamp wanneer u wilt of besluiten om tegen zonsondergang met de 
boot terug te keren. Overnachting in Nsefu Camp. 

Nsefu Camp (Robin Pope Safaris) - South Luangwa / Nsefu regio

Het Nsefu Camp (Robin Pope Safaris) is gelegen in de Nsefu sectie aan de oostzijde van de Luangwa Rivier, 
op de oever van een brede bocht van de rivier waar regelmatig kuddes olifanten oversteken. In deze regio van 
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het park is een behoorlijke hoeveelheid aan (roof)wild en vogels te vinden maar vergeleken met de Mfuwe regio
wordt het nog weinig bezocht. Het is een vlak gebied met een gevarieerde vegetatie, zandvlaktes, zoutpannen 
en lagunes waardoor het zich ook uitstekend leent voor boeiende wandelsafari’s met eerste klas gidsen. Vanaf 
september wanneer de Nsefu regio steeds droger wordt kunt u spectaculaire encounters meemaken. De Nsefu 
regio samen met de Lion Plains is de warmste en droogste regio van South Luangwa en tegen het einde van 
het droge seizoen wordt het roofwild nog actiever en zijn boeiende doch soms dramatische confrontaties tussen
leeuwen en buffels niet zelden. Vanaf eind november wordt de kans op regen wat groter en afhankelijk van de 
hoeveelheid regen ondergaat de bush in een rap tempo een enorme transformatie en worden de wegen steeds 
meer onbegaanbaar voor voertuigen en sluiten de accommodaties. Nsefu Camp is het enige kampement in 
deze regio dat open blijft en vanaf februari tot en met maart juist tijdens de piek van de overstromingen unieke 
bootsafari’s in combinatie met wandelsafari’s aanbiedt.

Het kleinschalige Nsefu Camp is een bushcamp dat eenvoudig doch stijlvol en comfortabel is ingericht. Er 
heerst een ontspannen en persoonlijk sfeer, de service is uitstekend te noemen en de safari’s worden begeleid 
door enkele gidsen die tot de beste van South Luangwa behoren. Het kampement bestaat uit slechts 6 traditio -
nele rondavels, elk met uitzicht op de rivier. De rondavels zijn voorzien van een kingsize bed of twee eenper -
soonsbedden met een klamboe. In de warmere maanden kunt u gebruik maken van de speciale Evening Bree -
ze airconditioning die terwijl u slaapt binnen uw klamboe heel subtiel een koele bries over u heen laat waaien. 
De deels open en-suite toilet/douche is voorzien van badjassen en enkele toilet artikelen.

Het centrale deel van het kamp biedt eveneens een mooi uitzicht op de rivier. Hier worden de maaltijden genut -
tigd en vindt u tevens de bar en de lounge. Naast de centrale ruimte vindt u een zogenaamde ‘hide’ dat uitziet 
over een lagune en waar u tussen de safari’s door met een drankje en uw camera heerlijk kunt vertoeven om 
het wild te zien dat de lagune bezoekt en op uw gemak mooie foto’s kunt maken.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
wandelsafari’s, bootsafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden

Dag 7 – vandaag vaart u terug naar Nwali Camp terwijl u onderweg kunt genieten van de weidse uitzichten over de
Luangwa Rivier. Na aankomst wordt er een uitgebreide lunch geserveerd en in de middag wordt er een game drive
ondernomen.

Dag 8 – bij het ochtendgloren wordt er een ontbijt bij het kampvuur geserveerd. Kort daarna kunt u een game drive
of een wandelsafari ondernemen waarbij u het kamp verlaat met de pontoon welke u naar de overkant van de 
rivier brengt. Het wild in de Mfuwe regio omvat veel kuddes olifanten en de endemische giraf soort “de Thornicroft 
Giraf”. Halverwege de ochtend wordt er een mooie plek nabij een lagune of de rivier opgezocht voor een pauze 
met koffie, thee en een cake. Rond het middaguur keert u terug naar het kamp voor de lunch. Na de lunch heeft u 
de gelegenheid voor een siësta of om even af te koelen bij het zwembad. In de middag wordt er een game drive 
ondernomen die tot ongeveer 20:00 duurt. Bij terugkeer in het kamp kunt u zich even opfrissen en wordt er een 
heerlijke diner geserveerd.
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Dag 9 – na het ontbijt wordt u met een transfer weer terug naar de luchthaven van Mfuwe gebracht voor aanvang 
van uw terugreis of eventuele volgende bestemming.
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