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Uitmuntende service & safari’s met spectaculaire encounters 

The Best of Zambia    

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 15 dagen:  
South Luangwa/ Mfuwe sectie: Nkonzi Bushamp  
South Luangwa/ noorden: Lion Camp
Lower Zambezi: Baines River Camp

Inclusief 4x binnenlandse vlucht 

 Dag 01 – Vertrek Nederland/België 
 Dag 02 – 06 – aankomst  Lusaka –  vlucht naar Mfuwe – 4 nachten Nkonzi Bushcamp FI
 Dag 06 – 11 – transfer naar het noorden, Lion Plains – 5 nachten Lion Camp FI 
 Dag 11 – 14 – transfer Mfuwe Airport – vlucht naar Lower Zamebzi – 3 nachten Baines River Camp FI
 Dag 14 – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 15 – aankomst Nederland/België

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

PRIJSINDICATIE 2022
The Best of Zambia -  totale reisduur 15 dagen met 2 personen - USD
01 juni t/m 30 juni 2022 7.630 p.p.
01 juli t/m 15 juli 2022 8.450 p.p.
16 juli t/m 15 oktober 2022 9.070 p.p.
15 oktober t/m 30 oktober 2022 8.400 p.p.
Aanbieding: inclusief longstay korting in Nkonzi Camp, 1 gratis overnachting fully inclusive Lion Camp obv. Stay 5 
Pay 4 korting, 1 gratis overnachting Baines River Camp fully inclusive obv. Stay 3 Pay 2 korting. 

*Vervangende accommodatie en verlenging per locatie mogelijk. 
*Waarom is dit The Best of Zambia safari? vraag het ons gerust en wij vertellen u er graag alles over 

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 luxe bushcamp & lodges  
- 4 Binnenlandse vluchten inclusief local departure tax 
- Airport transfers & intercamp transfers
- Maaltijden & snacks
- Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
- Laundry service
- South Luangwa Mfuwe/Nkonzi: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, full day game drives 

met picknick lunch, wandelsafari’s
- South Luangwa noord/Lion Camp: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's
- Lower Zambezi/Baines: dag en avond game drives in open 4WD, full day safari met bushlunch, sundowners, 

wandelsafari´s, bootsafari´s, sunset cruises, korte kanosafari´s, vissafari´s. Optioneel dorpsbezoek.
- 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 
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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. 

South Luangwa Mfuwe / in het park – Nkonzi Camp  

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Nkonzi Bushcamp is gesitueerd diep in het noordelijk deel van de Mfuwe sectie, op ongeveer 45 minuten rijden 
vanaf de hoofdingang. Het semi-permanente kamp biedt een klassieke bush experience, het is gelegen op een 
mooie locatie aan de droge zanderige rivierbedding van de Mushilashi rivier. Droog en zanderig omdat Nkonzi 
Camp alleen in het droge seizoen, juni t/m oktober open is. Voordeel van deze locatie is dat u zich dag en nacht 
in een wildrijke omgeving bevindt en niet elke keer opnieuw via de entree het park in hoeft te gaan. U kunt uw 
verblijf optimaal beleven en daarbij is er in deze regio nauwelijks een ander voertuig te zien. De game drives in 
open 4WD worden per dagdeel ondernomen maar een volledige dag is zeker mogelijk. Een volle dag game drive 
start om 06:00 in de ochtend en duurt maar liefst tot 20:00 ’s avonds, waarbij u onderweg kunt genieten van een 
picknick lunch op een mooie plek en in de namiddag een sundowner met snacks. Wanneer u in de avond 
terugkomt in het kamp, wacht er een smakelijk diner bij het kampvuur en een verwarmde bushdouche in uw tent.

Een hele dag game drive lijkt misschien lang maar het is beslist de moeite waard, u kunt nog dieper het park in en
komt op locaties waar menig toerist jaloers op kan zijn. Er worden voldoende hapjes en drankjes meegenomen en 
zo nu en dan wordt er een pauze ingelast om even de benen te strekken of gewoon om op een mooie locatie 
even te gaan zitten zodat u de flora en fauna geheel in u op kunt nemen.

Naast game drives in open 4WD is de locatie is ook ideaal voor boeiende wandelsafari’s waarbij de aandacht niet 
alleen ligt op het tracken van groot wild, maar op al hetgeen u onderweg tegenkomt zoals vogels, reptielen, 
insecten, medicinale planten en bomen en uitwerpselen. De wandelsafari’s starten direct vanuit het kamp en 
worden in de vroege ochtend en/of in de namiddag ondernomen.

Nkonzi Camp bestaat uit slechts over 4 comfortabel ingerichte walk-in safari tenten voorzien van een 
tweepersoonsbed of twee single bedden en een zitje voor de tent dat uitziet op de bush. De ramen en deur van de
tenten zijn met gaas bekleed waardoor het insecten buiten houdt en tegelijkertijd creëert het een luchtig gevoel. 
Aansluitend aan de achterzijde bevindt zich een ‘open air’ toilet/bushdouche met warm en koud water. Een grote 
aparte tent doet dienst als lounge en als dineergelegenheid, de maaltijden worden gezamenlijk genuttigd aan één 
grote tafel. Op ongeveer 300 meter van het kamp bevindt zich een kleine waterpoel en een wildlife ‘hide’ van riet. 
Hier kunt u het wild dat de waterpoel bezoekt ongestoord en onopgemerkt gadeslaan en mooie foto’s maken.

Elektriciteit in Nkonzi Camp is middels paraffine lampen en zonne-energie waardoor u tevens uw camera batterijen
kunt opladen. Hoewel u er verstandig aan doet om voldoende opgeladen batterijen mee te nemen want afhankelijk
van de bezetting en de bewolking kan het opladen veel tijd in beslag nemen.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag 
en avond game drives in open 4WD, sundowners, full day game drive met picknick lunch, wandelsafari’s, 
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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South Luangwa / noorden (Lion Plains) – Lion Camp 

 

Lion Camp is gelegen in het uiterste noordelijk deel van South Luangwa, nabij de beruchte “Lion Plains” welke niet 
voor niets zo is genoemd. De omgeving van het kamp kent een hoge concentratie wild en de vlakte waarop het kamp 
uitziet wordt regelmatig bezocht door grazende dieren, terwijl het 's nachts verandert in een jachtgebied voor 
roofdieren.

Het is absoluut een geweldige locatie om leeuwen te spotten, maar ook 
goede kansen op luipaard en wilde honden. In 2016 heeft er een camera 
crew er 6 maanden verbleven om een wildlife documentaire te filmen over de 
leeuwen. De documentaire genaamd “Lion Country – Night and Day “ is in 
2017 in verschillende delen uitgezonden op televisie, echter alleen episode 1 
“Young and Vulnerable” is gefilmd vanuit het Lion Camp.

Ronduit al onze reizigers die Lion Camp hebben verbleven zijn teruggekomen met mooie en sensationele verhalen en 
veelal onderbouwd met spectaculaire foto’s en video’s van leeuwen op jacht of met een gevangen prooi. Het 
kampement wordt bovendien als zeer comfortabel ervaren met een zeer goede service en een uitstekende keuken.

De safari’s worden per dagdeel ondernomen. De wandelsafari’s worden begeleidt door professionele bewapende 
gidsen met een uitgebreide kennis van de flora en fauna. De game drives kunnen soms werkelijk spectaculair zijn met
een sterke focus op het spotten van voornamelijk roofdieren en groot wild. Er is er minder aandacht voor ander wild 
en bijvoorbeeld vogels.

Lion Camp beschikt over 10 uit canvas en riet opgetrokken chalets, waaronder 2 deluxe ( honeymoon) suites. De 
chalets zijn gebouwd op een verhoogd houten dek en door middel van een loopbrug verbonden met de centrale 
boma.

Elk chalet is open-fronted en heeft een fraaie inrichting. Ze zijn voorzien een kingsize hemelbed of twee aparte 
bedden met een walk-in klamboe en ingebouwd airconditioning systeem, dat terwijl u slaapt heel subtiel een koele 
bries over u heen laat waaien, opbergruimte, een veiligheidskluisje, een tweepersoons loungebank met kussens om 
tegenaan te luieren en te turen over de vlakte en een en-suite douche/toilet met badjassen, een föhn en enkele 
toiletartikelen. Er staan twee robuuste houten stoelen met een klein tafeltje op de privé veranda, vanwaar u een mooi 
uitzicht heeft op de vlakte waar niet zelden allerlei wild te spotten of een grote kudde buffels.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Voor de 2 deluxe (honeymoon) suites wordt een klein supplement gerekend. De chalets zijn iets groter qua 
oppervlakte en beschikken tevens over een ruime binnen en buiten zithoek met loungebedden, ze hebben een grotere
veranda met een dineertafel voor romantisch privé diners en additioneel een en-suite toilet/badkamer met een ligbad 
in de openlucht en een uitkijkplatform op het dak met een eigen starbed voor een romantische overnachting onder de 
sterren.

De centrale boma geeft een ruimtelijk gevoel, eenvoudig doch sfeervol ingericht. Hier vindt u een dineerruimte, een 
lounge met diverse zithoeken en een bar overschaduwd door een rieten dak, allen rondom een verzonken vuurplaats 
in het midden van het complex. Aan de voorzijde van de booma is een langgerekte veranda met een terras, een 
zwembad en loungebedden met een voortreffelijk uitzicht op een vlakte waar de hele dag door wild af en aanloopt 
zoals buffels, zebra’s, olifanten, buffels, impala’s en puku’s. Op het terras kunt u aan aparte tafeltjes genieten van de 
maaltijden op een culinair niveau. Romantici kunnen zich laten verwennen met een privé diner bij het zwembad of bij 
uw eigen suite - op aanvraag.

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

Lower Zambezi National Park

Het Lower Zambezi National Park ligt aan de Zambiaanse zijde van de Zambezi Rivier met aan de overkant het Mana
Pools National Park in Zimbabwe. De grote Zambezi Rivier stroomt dwars door deze parken heen en vormt de 
natuurlijke grens tussen Zambia en Zimbabwe. Er zijn geen omheiningen en het wild kan zich vrij bewegen en van het
ene naar het andere park oversteken. Juist tegen het einde van het droge seizoen wanneer het water wat lager staat 
en er meer zandbanken te vinden zijn maakt men de beste kans om de olifanten de rivier zien oversteken.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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deluxe suite



  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 

Het Lower Zambezi National Park behoort absoluut tot Afrika’s meest sprookjesachtige wildernissen en is een 
thuishaven voor een verscheidenheid aan wild, dat niet alleen te zien is op de meer gebruikelijke game drives maar 
ook vanaf het water en in de kampementen zelf. Het prachtige park wordt omringd door een decor van heuvels en 
bergen en herbergt een overweldigende natuur van afwisselende landschappen, open graslanden en luchtige mopane 
en acacia bossen. 

Door de schaarste aan water, met name in het droge seizoen, wordt het wild naar het lager gelegen riviergebied 
getrokken en zijn er soms kuddes van 100 olifanten langs de rivier te zien. De vele zijkanalen en kleine eilandjes in de
Zambezi Rivier bieden fantastische mogelijkheden voor kanosafari’s, bootsafari’s en vissafari’s. Nijlpaarden, 
krokodillen, vele vogels, olifanten, buffels en waterbokken zult u langs de oevers het meeste tegenkomen. De luchtige 
bebossing en lage struiken zorgen er voor dat het wild ook in het groene seizoen goed te zien en dat maakt dit gebied
ook uitermate geschikt voor wandelsafari's en mooie game drives. 

Iets dieper in het park maakt u kans om leeuwen, luipaarden, kudu’s, impala’s, hyena´s en zebra’s te spotten. In het 
voor en ná seizoen heeft u zelfs een goede kans om wilde honden te spotten. Het Lower Zambezi National Park heeft
veel gelijkenis met Mana Pools met als verschil dat in het Lower Zambezi National Park het achtergrond decor uit 
bergen bestaat, er veel minder accommodaties zijn en dat u nog nauwelijks toeristen tegenkomt. Van de spaarzame 
accommodaties die er te vinden zijn en die nagenoeg dezelfde activiteiten aanbieden is er slechts één avontuurlijk 
kampement waarbij u ook van kamp naar kamp kunt wandelen.

Vissafari’s in de Lower Zambezi 

De Lower Zambezi is de perfecte locatie om te kunnen vissen én game drives of wandelsafari’s te ondernemen. De 
Zambezi Rivier is één van de populairste vislocaties in Afrika vanwege de geweldige kansen om de beruchte 
Tiger Fish te kunnen vangen. Het is een opwindende beleving en een waar spektakel om een wilde tegenspartelende
Tiger Fish binnen te halen en absoluut een fotowaardig moment. In de vroege ochtend gaat u met een boot de rivier 
op richting een goede vis spot. Al relaxend kunt u een hengel uitgooien, genieten van een kopje koffie of een 
frisdrankje terwijl uw ogen om u heen turen naar mogelijk wild dat zich laat zien. Het is genieten van de stilte, 
afgewisseld door het geluid van vogels, het geknor van nijlpaarden en het lawaai van bavianen...totdat u de dobber 
ziet bewegen en uw spanning stijgt. Een vissafari is een opwindende en relaxte belevenis. Een echte aanrader voor 
alle visfanaten onder ons. 

Voor alle benodigde hengelsport attributen wordt gezorgd. Elke vissafari is onder begeleiding van een gids en worden 
per dagdeel of hele dag uitgevoerd – aan u de keuze. In de namiddag wordt een vissafari afgesloten met een mooie 
sundowner op de rivier. U hoeft niet perse met uw tweetjes te gaan vissen, één van u kan eventueel ook een 
andere activiteit ondernemen. Wilt u graag een vissafari ondernemen meldt dat a.u.b. bij reservering. 

De Zambezi Rivier herbergt meer dan 40 vissoorten waaronder ook brasem, tilapia en katvis. U zult ongetwijfeld beet 
hebben! Het vissen wordt gedaan op basis van “catch and release”. De rivier is in dit deel van de Lower Zambezi 
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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breed en rustig stromend met hier en daar een omgevallen boom of een zandbank, uitstekend vis water. De vis 
kansen zijn het beste in het deel van de rivier dat langs het Lower Zambezi National Park stroomt. Buiten het national 
park wordt de rivier verstoord door visvangst en netten waardoor uw kansen minder gunstig zijn. 

Lower Zambezi – Baines River Camp 

Het koloniale Baines River Camp op korte afstand van het Lower Zambezi National Park is vernoemd naar de 
beroemde kunstenaar en ontdekkingsreiziger Thomas Baines. Het chique kampement is prachtig gelegen aan de 
rivier, in een rustige omgeving waardoor u vrijwel geen andere toeristen zult tegenkomen tijdens uw verblijf. Zoekt u 
eerste klas service en comfort, dan spreekt Baines’ River Camp u wellicht aan. 

Tijdens een verblijf kunt u deelnemen aan een scala aan activiteiten bestaande uit game drives in open 4WD, 
boeiende wandelsafari´s, kanosafari’s, bootsafari´s en sundowner cruises of een vissafari waarbij Tigerfishing niet mag
ontbreken. Naast wildlife viewing kunt u zich laten verwennen met een relaxte ‘spa’ behandeling, in uw eigen privé 
chalet of heerlijk in de natuur op uw eigen privé veranda. 

8 Luxe ingerichte stenen safari chalets staan verspreid langs de rivier, met elk een overdekte veranda en een 
comfortabele zithoek met uitzicht over het water. Enkele chalets zijn gelegen op korte afstand van het hoofdgebouw, 
maar wenst u meer privacy en vindt u een wandelingetje naar de centrale lodge niet erg dan kunt u verzoeken voor 
een chalet iets verder weg gelegen. De chalets beschikken over houten deuren en ramen met glas en beschikken 
over een airconditioning en een plafondventilator. Voor zover mogelijk zijn de suites muskieten vrij gemaakt, maar voor
een eventuele behoefte is er een flesje anti-insecten lotion aanwezig. De chalets zijn elk ingericht met houten 
meubilair, thee & koffie faciliteiten, een minibar koelkastje, een veiligheidskluisje, een kingsize tweepersoonsbed of 
twin bedden opgemaakt met kwaliteitslinnen en kussens van ganzendons, een kleedruimte met een ruime badkamer 
voorzien van een toilet, dubbele wastafels, een inloop douche, enkele toiletartikelen en een föhn. 2 Chalets 
beschikken tevens over een buitendouche. Hiernaast is er één familie chalet met twee slaapvertrekken en-suite, een 
ruime open eetkamer en woonkamer, een buiten dineergelegenheid en een klein privé terrein met uitzicht op de rivier. 
Al onze reizigers die in dit kampement hebben verbleven waren uitermate tevreden over hun verblijf en de excellente 
keuken is meerdere keren geprezen.

De koloniale sfeer komt eveneens terug in het hoofdgebouw met een open binnenplaats en een vijver met vissen. De 
open binnenplaats loopt over in een verzonken binnen lounge met leren fauteuils en banken, een dineerruimte en de 
Selous Bar. In de koude maanden worden de ramen en deuren afgesloten zodat in de avonduren de sfeervolle 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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openhaard de ruimte kan verwarmen. Het ontwerp is open en luchtig en ziet uit op de rivier en een stenen buiten 
terras met diverse zitjes, een gazon, een klein zwembad met enkele houten verstelbare ligbedden.

Een vuurkorf met een zitje bevindt zich op een iets lager gelegen stenen terras en biedt gelegenheid om na 
zonsondergang gezellig bijeen te komen voor een aperitief. Een moment waarop gasten geregeld onderling de safari 
ervaringen van de dag uitwisselen.

De conferentiezaal en de “groeiende” bibliotheek van romans en wildlife naslagwerken, de Baines Trading Post en 
twee privé werkplekken waar u comfortabel e-mail kunt inhalen of de foto's van de dag kunt bekijken op uw laptop, 
zijn onopvallend geïntegreerd in het hoofdgebouw zonder dat dit afbreuk doet.

Er zijn geen vaste tijdstippen voor het ontbijt of de lunch, deze worden afgestemd op de safari activiteiten van de 
gasten. Zo kan het zijn dat u tijdens een full day activiteit kunt genieten van een smakelijke bush lunch of een rivier 
lunch. Het excellente diner met verse ingrediënten word bereidt door uitstekende koks, geserveerd in de dineerruimte 
aan een gezamenlijke eettafel of indien u meer privacy wenst, wordt er een apart tafeltje voor u gedekt. De 
accommodatie is uitzonderlijk en wordt ook vaak bezocht door zakelijke gasten die van de conferentiezaal gebruik 
kunnen maken. Ook organiseert Baines River Camp regelmatig fotografie workshops, gelegenheid voor olifanten 
studies en fly-fishing clinics voor specialisten en onderzoekers. 

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, bush lunches, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry 
service, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari´s, bootsafari´s, sunset cruises, korte 
kanosafari´s, vissafari´s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. 

Exclusief: optioneel dorpsbezoek U$ 10 p.p. / vissafari fishing fees U$ 25 p.p. 
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