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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Single reis – Botswana Highlights 13 dagen

Individuele single reis Botswana – totale reisduur 13 dagen

Verlenging Botswana of Victoria Falls is mogelijk & vertrek op ieder gewenste data

Hoogtepunten:

Maun: Audi Camp / 1 nacht
Okavango/Moremi/Savuti: Acacia private mobile camping* / 6 nachten
Chobe: Chobe safari Lodge Cottage of Chobe Bush Lodge / 3 nachten
Inbegrepen transport: privé wegtransfers
Ø Dag 01 – vertrek Nederland
Ø Dag 02 – 03 – aankomst Maun aiport – transfer naar Audi Camp – 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 05 – transfer naar Okavango – Acacia private mobile tented camp* – 2 nachten FB
Ø Dag 05 – 07 – en-route naar Moremi – Acacia private mobile tented camp* – 2 nachten FB
Ø Dag 07 – 09 – en-route naar Savuti – Acacia private mobile tented camp* – 2 nachten FB
Ø Dag 09 – 11 – en-route naar Chobe Safari Lodge – 2 nachten HB
Ø Dag 11 – transfer naar luchthaven van Victoria Falls voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 12 – aankomst Nederland
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van 1 persoon exclusief internationale vlucht:
*Acacia Camping met Chobe Safari Lodge Cottage
**Mopane Camping met Chobe Safari Lodge Cottage

Januari t/m 22 december 2016
Januari t/m 22 december 2016

U$ 3.120 p.p.
U$ 3.730 p.p.

- het verschil tussen acacia en mopane mobile camping is dat de mopane tenten iets groter zijn 2,5 x 2,5 m. en tevens beschikken
over veldbedjes voor meer comfort.

Upgrade naar Chobe Bush Lodge - meerprijs U$ 90 p.p.
Verlenging Victoria Falls mogelijk: vraag naar gerust de mogelijkheden
Optionele activiteit Chobe: meerprijs voor een full day game drive met picknick lunch – 40 U$ p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde voor Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De reis is inclusief
-

Accommodatie in Maun in tented suite op palen met en-suite faciliteiten
Accommodatie Acacia mobile camping in Okavango, Moremi, Savuti in koepeltentjes voorzien van matrassen
10cm dik. en met gedeelde bush faciliteiten
Privé campsites en maximaal 8 aantal deelnemers tijdens de camping safari
Alle maaltijden, thee & koffie, wijn bij het diner tijdens de camping safari
Ontbijt en diner in Chobe Safari Lodge (of Chobe Bush Lodge)
Ontbijt Audi Camp
Diner cruise Chobe Rivier
Game drives in open 4WD
2,5 uur Mokore trip
Bootcruises Chobe Rivier
Namibian village walk
Gekwalificeerde Engels sprekende gids
Airport & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden
Alle park entree & camping gelden Okavango, Moremi en Savuti

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de
grens verkrijgen), International airport departure tax Zimbabwe ± 50 U$ (wanneer niet bij uw ticket inbegrepen), fooien,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:
Lunch, diner en drankjes in Audi Camp
Drankjes tijdens het mobile camping
Lunch en drankjes in Chobe Safari Lodge (of Chobe Bush Lodge in geval van upgrade)
Park entreegelden Chobe NP ± 10 U$,- p.p. per keer
River usage fee Chobe river ± 10 U$,- p.p. per keer (– geldt niet voor de Chobe dinner cruise)

Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.110,- en € 1.290 ,- p.p. inclusief airport tax en

brandstoftoeslag. De ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten ook zelf
op zoek gaan naar de internationale vluchten. Het staat het u vrij om dat ook te doen. Voor goede aansluitingen van de
transfers en/of
binnenlandse vlucht dient u ons wel op de hoogte te brengen van de vertrek en aankomsttijden
• Wij rekenen geen bemiddeling- of reserveringskosten.
• Indien noodzakelijk behouden wij ons het recht voor de route te wijzigen en/of eventuele prijswijzigingen als gevolg
van sterke koerswijzigingen, verhoogde airport taxes, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Maun – Audi Camp
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Het Audi Camp is gelegen op de oever van de Thamalakane Rivier op ongeveer 12Km van Maun. Het camp biedt
verschillende accommodatie met keuze uit verschillende gradaties safari tenten en een camping ground. Het is een
goede uitvalsbasis voor hen die een overnachting nodig hebben in Maun en als aanvang van de Audi private mobile
camping safari’s.
De 4 luxe tented suites zijn opgezet op een verhoogd houten platform en hebben uitzicht op de rivier . De ruime safari
tenten beschikken over een eenvoudige inrichting met houten meubels, comfortabele één of tweepersoonsbedden, een
muskietennet, opbergruimte, een en-suite toilet/douche en een privé veranda met een zitje.
Audi Camp heeft een à la carte restaurant , een gezellige bar en een zwembad. Picknick tafels en kleine zitjes zijn
verspreid over het terrein mocht u een rustige plek prefereren voor de lunch. De organisatie werkt nauw samen met de
lokale gemeenschap en biedt comfortabel budget camping safari’s in privé of groepsverband. Tijdens de camping
safari’s wordt er aandacht besteed aan de lokale gebruiken en tradities en waar gelegenheid is zult u ook een dorpje
kunnen bezoeken.

Uw verblijf is in de tented suite inclusief ontbijt.

Acacia * of Mopane**

Mobile Camping in Okavango, Moremi & Savuti

Deze fraaie campingtrips zijn een voordelig alternatief voor de duurdere luxe lodges, maar ze zijn wel bedoeld voor hen
met een sportieve en flexibele instelling, en die de bush in al zijn puurheid willen beleven. Kamperen in de bush betekent
dat u met allerlei aspecten van de bush te maken kunt krijgen. Ook ’s nachts is er nog veel wild actief en de
nachtelijke bush geluiden om u heen nét voordat u wilt gaan slapen is voor velen even wennen.
Kamperen in de bush betekent niet altijd afzien van comfort, het kamp is van alle benodigdheden voorzien en uw gids en
de medewerkers zullen er alles aan doen om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u optimaal van uw safari
zult genieten. U overnacht op privé campsites diep in het park, voor deze campsites moet van te voren toestemming
worden verleend door national parks en er zullen op dat moment geen gasten van een andere operator aanwezig zijn.

Acacia mobile camping * – max. deelnemers 8 personen
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-

Privé camp sites
Acacia tent 2 x 2 meter met deuren en ramen van muskietengaas en luifel
Deurmat en twee stoeltjes
Comfortabel matras 10 cm dik, linnengoed, slaapzak en kussen
Mobiel toilet & verwarmde bush douche – gedeelde faciliteiten of campsite faciliteiten
Gazebo tent met gedekte eettafel, stoelen, melamine servies
Tweegangen maaltijden
Thee en koffie, gebotteld water, limonade en wijn bij het diner
Om u ‘s morgens op te frissen wordt er een teiltje warm water voor uw tent neer gezet.
Toiletpapier
Bagage limiet 15 kg.
Game drives in open 4 WD, bushwalk waar mogelijk
2,5 uur Mokore trip
Park entree & camping gelden
Semi-participation:Er wordt enigszins van u verwacht om te helpen met het opzetten/afbreken van uw tent, hout
sprokkelen voor het kampvuur etc.

NOTE: mocht u behoefte aan extra drankjes hebben dan is het geen probleem als u die zelf meebrengt. Voordat u
vertrekt kunt u uw gids nog even melden dat u nog wat inkopen wilt doen. Hij zal u met alle plezier naar de lokale
supermarkt brengen.
Tijdens de Aciacia mobile camping* wordt de campsite alleen door de groep (max. 8 deelnemers) gebruikt, er zijn op dat
moment geen gasten van andere operators aanwezig. Tijdens deze camping trip is het dus mogelijk dat u aansluit bij
andere (internationale) deelnemers. Er wordt van u verwacht dat u een klein beetje meehelpt met bvb. het
opzetten/afbreken van uw tent, bagage naar de auto brengen of hout te sprokkelen voor het
kampvuur. De koepeltenten zijn voorzien van ramen met muskietengaas. Het bush toilet en
verwarmde bush douche zijn voor gedeeld gebruik of u maakt gebruik van de faciliteiten op de
campsite. Voor toilet artikelen, handdoeken en een zaklamp dient u zelf te zorgen, evenals de
drankjes. De game drives in open 4WD deelt u met de andere gasten.

Upgrade naar Mopane camping **: het verschil tussen acacia* en mopane** mobile

camping is dat de mopane tenten iets groter zijn 2,5 x 2,5 m. en tevens beschikken over veldbedjes
voor meer comfort. meerprijs U$ 100 p.p. per nacht

Optie 1

Chobe Safari Lodge Rondavels
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De Chobe Safari Lodge is gesitueerd in Kasane, op de oever van de Chobe Rivier nabij de noordelijke Sedudu entree van
het Chobe National Park. Het resort is een voordelig alternatief voor de duurdere logdes in deze omgeving en vrij populair
bij hen die vanuit Victoria Falls nog een korte safari in Chobe willen ondernemen.
Chobe Safari Lodge beschikt over 78 kamers met een en-suite toilet/badkamer en veranda. De kamers zijn
onderverdeeld in standaard en luxe kamers en 14 familie kamers, de meeste kamers hebben uitzicht op de Chobe
Rivier. Hiernaast zijn er 8 rondavels iets verderop het terrein gelegen. De rondavels beschikken over een rieten dak,
comfortabele bedden, een muskietennet, airconditioning, een en-suite toilet/badkamer en een privé veranda met een
zitje. Het complex is zeer ruim opgezet en beschikt over een a la carte restaurant en één in buffet stijl, een bar en een
zwembad, een squash baan, een beauty salon en een internet café.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit ochtend en middag game drives, boot cruise over de Chobe Rivier of een
wandeling door een dorpje in Namibië.

Uw verblijf is in een rondavel inclusief ontbijt, diner, 1x diner cruise Chobe Rivier, 5 activiteiten: ochtend of middag game
drives, boot cruise Chobe Rivier, Namibië dorpswandeling (exclusief drankjes, lunch en park entreegelden – het lunch
buffet is 27 $ per persoon, maar besteld u a la carte dan bent u vaak voordeliger uit/ meerprijs voor een full day game
drive met picknick lunch is 40 U$ p.p. )

Optie 2

Chobe Bush Lodge

De Chobe Bush Lodge is gesitueerd in Kasane, langs de oever van de Chobe Rivier nabij entree van het Chobe National
Park. De lodge is helemaal nieuw en pas sinds 2014 geopend.
Het safari complex bestaat uit 38 luxe kamers met een open plan design, een moderne inrichting met een Afrikaans
accent, een en-suite toilet/badkamer en een privé veranda met uitzicht op de vlakte. De 4 familiekamers beschikken
over twee aparte slaapkamers met eigen en- suite badkamer faciliteiten.
In het restaurant kunt u genieten van een buffet maaltijd evenals een a la carte menu. Naast een bar en een lounge,
biedt het complex een klein zwembad met enkele ligbedden.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit ochtend en middag game drives, boot cruise over de Chobe Rivier of een
wandeling door een dorpje in Namibië.

Uw verblijf is in een standaard kamer inclusief ontbijt, diner, 1x diner cruise Chobe Rivier, 5 activiteiten: ochtend of

middag game drives, boot cruise Chobe Rivier, Namibië dorpswandeling (exclusief drankjes, lunch en park entreegelden
– het lunch buffet is 27 $ per persoon, maar besteld u a la carte dan bent u vaak voordeliger uit / meerprijs voor een full
day game drive met picknick lunch is 40 U$ p.p. )

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde voor Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

