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Comfortabele rondreis met semi-luxe accommodaties   

Zambia Explorer Midrange  

Hoogtepunten Zambia – totale reisduur 14 dagen:  
Lusaka: Wild Dogs Lodge
Kafue/centraal: Mukambi Safari Lodge FI (of Kaingu Lodge FI)
South Luangwa/Mfuwe: Thornicroft Lodge FB
Lower Zambezi: Kanyemba Lodge FI

Inclusief wegtransfers & 2x binnenlandse vlucht 

 Dag 01 – vertrek Nederland / België 
 Dag 02 – 03 –aankomst Lusaka Airport – transfer naar Wild Dogs Lodge – 1 nacht B&B 
 Dag 03 – 06 – transfer naar Kafue centraal – 3 nachten Mukambi Safari Lodge FI
 Dag 06 – 10 – transfer naar Lusaka – vlucht naar Mfuwe Airport/South Luangwa – 4 nachten Thornicroft Lodge FB
 Dag 10 – 13 – vlucht naar Lusaka – transfer naar Lower Zambezi – 3 nachten Kanyemba Lodge FI
 Dag 13 – transfer naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis 
 Dag 14 – aankomst Nederland  

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

PRIJSINDICATIE 2022
Zambia Explorer Midrange -  totale reisduur 14 dagen met 2 personen - USD
juli & oktober 2022 - met Mukambi Safari Lodge - Kafue 5.430 p.p.  
juli & oktober 2022 - met Kaingu Safari Lodge - Kafue 5.565 p.p.
november 2022 - met Mukambi Safari Lodge - Kafue 4.575 p.p.

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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november 2022 - met Kaingu Safari Lodge - Kafue 4.650 p.p.
Meerprijs Mukambi tented chalet ipv. rondavel – 3 nachten 120 p.p.  

*Vervangende accommodatie of verlenging per locatie is mogelijk

De reis is inclusief: 
- 2 Binnenlandse vluchten
- Wegtransfers & airport transfers 
- Verblijf in semi-luxe accommodaties met en-suite toilet/douche
- Alle maaltijden & snacks (uitgezonderd in Lusaka)
- Ontbijt in Lusaka
- Gefilterd water, thee & koffie
- Drankjes in Mukambi Lodge, Kaingu Lodge, Kanyemba Lodge (uitgezonderd geïmporteerde dranken)  
- Laundry service (uitgezonderd in Lusaka en Thornicroft Lodge)
- Kafue centraal/Mukambi: dag en avond gamedrives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, bootsafari’ s, 

sunset cruises, vissafari’s (excl. fishing fees), bezoek aan een dorpje en schooltje  
- 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),
- South Luangwa/Thornicroft: dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari op aanvraag 

– bij reservering vermelden
- Lower Zambezi/Kanyemba: ochtend en middag game drives in open 4WD, full day game drive in het national 

park, sundowners, wandelsafari's, korte kanosafari’s, bootsafari’s, sunset cruise, vissafari's, bezoek lokaal 
dorpje of bananenplantage

- 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

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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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.

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. 

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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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.  

Optie 1)  Kafue / centraal – Mukambi Safari Lodge 

De Mukambi Safari Lodge is gelegen in het centrale deel van Kafue, langs de noordelijke rand nét buiten het 
national park. Vanwege de gunstige ligging is het een prima lodge om uw noordelijke Kafue safari mee te 
beginnen. De lodge ligt op de prachtige oever van de Kafue Rivier en hoewel net buiten het park gelegen worden 
de activiteiten wel in het park ondernomen, middels een korte bootstransfer wordt u naar de overkant van de rivier
gebracht.
De lodge beschikt over verschillende accommodaties die verspreid over het terrein zijn gesitueerd. 8 Comfortabel 
ingerichte rondavels met een rieten dak, 4 luxe tented chalets, 1 familie chalet en 1 luxueuze Riverside Family 
Villa. De rondavels liggen verspreid langs de oever en zien uit op de bush en de rivier. Elke rondavel is voorzien 
van twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed, een muskietennet, een zithoek, een en-suite toilet/douche 
en een privé veranda met comfortabele stoelen. De vier grote luxe tented chalets staan verscholen tussen het 
struikgewas langs de oever en bieden uitzicht op de rivier. Elke tent is ingericht met een tweepersoonsbed met 
een walk-in klamboe, houten meubels, een zithoek, een deels open en-suite toilet/badkamer met een douche en 
een Victoriaans bad op de aangrenzende veranda. De voorzijde van de tent heeft grote glazen schuifdeuren die 
geheel geopend kunnen worden naar een privé veranda met een zitje dat uitziet over de rivier.
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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In de centrale lodge bevindt zich een groot overdekt doch aan de zijkanten geheel open, terras dat uit drie 
verdiepingen bestaat. Hier is een compleet gemeubileerde lounge, een dineerruimte en een uitkijk terras te vinden.
Op welk terras u ook verblijft, elk heeft een prachtig uitzicht op de rivier en de omgeving. Mukambi Safaris Lodge 
beschikt ook ever een zwembad met een aantal loungebedden waar u op het heetst van de dag tussen de safari’s
door kunt ontspannen.
Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan twee activiteiten per dag bestaande uit ochtend en namiddag game 
drives, ochtend wandelsafari’s, bootsafari’s, sundowner cruises, vissafari’s of een uitstapje naar een lokaal dorpje 
met een bezoek aan een schooltje. * vissafari’s: voor alle benodigde hengelsport attributen wordt gezorgd. Een 
vissafari is onder begeleiding van een gids en worden per dagdeel ondernomen. Bent 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.

Vissafari’s  -  voor alle benodigde hengelsport attributen wordt gezorgd. Een vissafari is onder begeleiding van een 
gids en worden per dagdeel ondernomen. Bent 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.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), dag en avond 
gamedrives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, bootsafari’ s, sunset cruises, vissafari’s (excl. fishing fees), 
bezoek aan een dorpje en schooltje, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Optie 2)  Kafue / centraal – Kaingu Safari Lodge    

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 

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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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.

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.  6
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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.

South Luangwa Mfuwe / buiten het park – Thornicroft Lodge   

Thornicroft Lodge behoort tot één van de voordeligste accommodaties gelegen net buiten het South Luangwa 
National Park. De lodge beschikt over 9 chalets van 44m² waardoor er ruimte is om een extra bed bij te zetten 
zodat deze ook geschikt is voor maximaal 3 personen. Elk chalet is voorzien van bedden met walk-in 
muskietennet, en-suite toilet/douche en biedt uitzicht over de Luangwa Rivier. In het centrale deel van de lodge is 
de bar, een open lounge, een restaurant en een zwembad te vinden. De aangeboden activiteiten omvatten dag en 
avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, een bezoek aan de Bush Spa van Mfuwe Lodge en bezoek aan 
Mfuwe village of Tribal Textiles.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, dag en avond game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari op 
aanvraag – bij reservering vermelden, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. Exclusief: 
drankjes. 
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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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.

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.

Lower Zambezi – Kanyemba Lodge  

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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De Kanyemba Lodge is gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier, omringd door een prachtige natuur en op 
korte afstand van een aantal lokale dorpjes die bewoond worden door de Goba stam. Kanyemba behoort tot het 
luxe segment en is in zijn soort de voordeligste accommodatie in de Zambezi Vallei. Kanyemba heeft als enig 
nadeel dat het op ruime afstand ligt van het Lower Zambezi National Park, bij het Chiawa Game Reserve. Naar 
keuze kunt u vanuit Kanyemba Lodge safari's ondernemen in het Chiawa Game Reserve zoals wandelsafari´s, 
game drives, korte kanosafari’s, bootsafari´s, sundowners, een bezoek aan een dorpje of een bezoek aan een 
bananen plantage. Kanyemba Lodge biedt tevens spectaculaire vissafari's die werkelijk lonend zijn. Voor hengels 
en alle benodigdheden wordt gezorgd. Game viewing en vissen tegelijk! * vissafari’s: 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. 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.

Game drives in het Zambezi National Park worden vanwege de lange boottransfer naar het park, alleen per full 
day aangeboden (bij min. 2 nachten verblijf De game drives zijn in open 4WD en worden ondernomen in het 
Chiawa Game Reserve. Game drives in het national park worden vanwege de lange boottransfer van 1,5 uur naar 
het park, alleen per full day aangeboden (bij min. 2 nachten verblijf). Vroeg in de ochtend vertrekt u per motorboot
in 1,5 uur naar het National Park, hier zult u overstappen in een open 4WD. Houdt u er rekening mee dat deze 
voertuigen ook geen dakje hebben en u zich goed tegen de zon moet beschermen. Na een picknick lunch en een 
vervolg game drive vertrekt u weer naar de rivier voor een 2 uur durende boottocht terug naar de lodge. Rond 
18:00 wordt u weer in de lodge verwacht. *Mocht er in november enige regen zijn gevallen dan is het mogelijk dat er 
geen game drives worden uitgevoerd. Omdat de lodge buiten het national park is gelegen worden deze vanwege de 
toegankelijkheid alleen in het droge seizoen ondernomen. Bij en verblijf van minimaal 4 nachten kunt u zonder 
meerkosten ook verblijven in het Island Bushcamp.

Kanyemba Lodge bestaat uit slechts 6 chalets in Afrikaanse rondavel stijl en één familie chalet bestaande uit drie 
slaapvertrekken. Elke chalet is voorzien van en-suite toilet/douche, elektriciteit, een muskietennet, een 
plafondventilator en heeft een veranda welke de rivier overziet. De centrale lodge beschikt over een open 
dineergelegenheid, een bar, een lounge en een bibliotheek. Tijdens de warme uurtjes kunt u afkoelen bij het 
zwembad of relaxen in de schaduw onder het genot van een cocktail en de nijlpaarden in de rivier aanschouwen.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, 
game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari's, korte kanosafari’s, bootsafari’s, sunset cruise, vissafari's, 
bezoek lokaal dorpje of bananenplantage, professionele Engels sprekende gids 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


