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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Adventurous Walking Safari Zimbabwe

Totale reisduur 14 dagen - Individuele rondreis
Verlenging mogelijk - vertrek op elke gewenste data
Een boeiende safari voor de meer avontuurlijke reiziger. Naast de beroemde Victoria Falls bezoekt u twee voorname
parken van Zimbabwe. Het Hwange National Park bekend om haar grote aantallen wild waaronder de Big Five en het
ruige en afgelegen Chizarira National Park waar u hoogst waarschijnlijk de enige toerist bent.
De nadruk ligt op de wandelsafari en u wordt te allen tijden begeleid door Engels sprekende en zeer getrainde gidsen en
trackers die u zo dicht mogelijk bij het wild zullen brengen. Het opsporen van dieren is altijd een grote uitdaging en de
wandelingen zijn niet zomaar een "wandeling", maar ze zijn fascinerend, informatief en een geweldige ervaring die u
nooit meer vergeet. Tijdens deze wandelingen zult u met allerlei aspecten van de natuur te maken krijgen. Wanneer u te
voet gaat, is alles zéér belangrijk, windrichting, terrein, vegetatie en het gedrag van de dieren. Tijdens de rust wordt er in
een ontspannen sfeer over verteld maar ook het plantenleven en hun medicinale toepassingen, het vogelleven en een
stukje geschiedenis komen aan de orde. Deze gesprekken zijn er niet om uw dagelijkse safari te verdringen maar om u
beter te laten begrijpen wat u observeert.
Per dag wordt er ongeveer 15 tot 20 kilometer afgelegd, verdeeld over twee wandelingen. Een goede gezondheid en
enige flexibiliteit wordt op prijs gesteld. Tussen de wandelingen door krijgt u voldoende tijd om u even terug te trekken
met een hapje en een drankje. De safari is geheel verzorgd én in privésfeer. Om de kwaliteit en de veiligheid van een
echte wandelsafari te waarborgen is het maximaal aantal deelnemers 6 personen. U overnacht op privé locaties diep in
het park, in een semi luxe Tented Safari Camp welke al voor u is opgezet. De ruime tenten zijn stahoogte en voorzien van
comfortabele bedden, linnengoed, nachtkastje, en-suite toilet/bushdouche. Na afloop van uw safari wordt u naar Victoria
Falls gebracht waar u kunt uitrusten van uw avontuurlijke safari, of voor de energieke onder ons, nog één van de vele
activiteiten kunt ondernemen.

Hoogtepunten:
Victoria Falls: Amadeus Garden Lodge of Rainbow Hotel (upgrade mogelijk)
Hwange NP: Private Tented Safari Camp
Chizarira: Private Tented Safari Camp
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – aankomst Victoria Falls - transfer naar Amadeus Garden Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 07 – transfer naar Hwange – 4 nachten Private Tented Safari Camp FI
Ø Dag 07 – 11 – transfer naar Chizarira – 4 nachten Private Tented Safari Camp FI
Ø Dag 11 – 13 – transfer naar Victoria Falls – Amadeus Garden Lodge – 2 nachten B&B
Ø Dag 13 – transfer naar Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 14 – aankomst Nederland/België
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B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie met vertrek tussen 01 januari t/m 15 december:
-Obv. single reiziger (exclusief internationale vluchten)
2016: Met Victoria Falls Amadeus Lodge U$ 3.175 p.p.
2016: Met Victoria Falls Rainbow Hotel U$ 3.347 p.p.

Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.128 ,- en € 1.388 ,- 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. Mocht u hierbij advies
nodig hebben dan helpen wij u graag.

De reis is inclusief:
-

Alle accommodaties
Alle maaltijden (met uitzondering van lunch en diner in Victoria Falls)
Alle (alcoholische) drankjes (met uitzondering van drankjes in Victoria Falls)
Laundry service in Tented Camp
Wandelsafari's
Beperkt game drives in open 4WD
Gekwalificeerde Engels sprekende gids
Alle intercamp transfers & airport transfers
Eco toerisme gelden

Exclusief:Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry, (deze kunt u bij de grens
verkrijgen), wanneer niet in uw internationale vliegticket inbegrepen - Int. airport departure tax ± 50 U$ p.p.
fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:
Lunch, diner en drankjes in Victoria Falls
Park entreegelden:
Park entree & campinggelden Hwange ± 130 U$ p.p.
Park entree & campinggelden Chizarira ± 110 U$ p.p.
*Optioneel bezoek Victoria watervallen ± 35 U$ p.p.
• 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.
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Aanvullende informatie
Victoria Falls

Victoria Falls behoeft eigenlijk vrijwel geen toelichting. De beroemde watervallen behoren tot één der werelds grootste
natuurspektakels. Over een breedte van meer dan 1,5 km, donderen zij met veel geraas bijna 100 meter naar beneden.
Een bezoek aan deze attractie mag u zeker niet missen!
Kort na het regenseizoen tot eind juni, zijn de watervallen het meest spectaculair; de damp en mist is op kilometers
afstand te zien. Bij de watervallen is de mist dan zo dik dat u werkelijk in de regen loopt. Door de constante vochtigheid
is in de loop der tijd in de omgeving van de watervallen het kleinste stukje regenwoud van Afrika ontstaan.
Victoria Falls is tevens een start en vertrekpunt van veel safari’s en heeft een eigen gezellige sfeer met een aantal
winkels, restaurants en een toeristisch marktje. Naast een bezoek aan de beroemde watervallen valt er hier nog van
alles te doen; dagtrips naar bijvoorbeeld het Chobe National Park in Botswana of een bezoek aan de crocodile farm, een
microlight of helikoptervlucht boven de watervallen, bungee jumping of rafting. En voor de minder energieke onder ons,
wat dacht u van een mooie sunset cruise op de Zambezi Rivier.
Voor een bijzonder diner kunt u terecht in een traditioneel Zimbabwaans restaurant “Booma Bar”waar u kennis kunt
maken met traditionele zang en dans terwijl u geniet van een onbeperkt open buffet met vele nationale specialiteiten
waaronder veel wildsoorten zoals kudu, warthog, krokodil, impala, struisvogel etc. En een niet te versmaden keuze aan
desserts!

Optie 1

Victoria Falls - Amadeus Garden Lodge
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Amadeus Garden Lodge is een eenvoudige doch comfortabele Lodge, gesitueerd in een fraaie patio-tuin met zwembad.
De lodge ligt op loopafstand van het centrum en ongeveer 2 kilometer van de beroemde watervallen. De accommodatie
bestaat uit 11 kamers met en-suite toilet/douche en zijn voorzien van een plafond ventilator en een elektronische kluis.
Hoewel de Amadeus Garden Lodge voornamelijk een bed en breakfast service verleend kan er, wanneer van te voren
wordt gemeld, ook een lunch of diner worden geserveerd. De lodge beschikt over een zwembad met ligbedden en een
bar met eetgelegenheid waar u gedurende de hele dag voor lichte snacks en drankjes terecht kunt.

Uw verblijf is inclusief ontbijt

Optie 2

Victoria Falls - Rainbow Hotel

Het Rainbow Hotel ligt op ongeveer 500 meter van het centrum en 2 kilometer van de beroemde watervallen. Het hotel
beschikt over 88 kamers onderverdeeld in 66 tweepersoonskamers, 16 familie kamers en 4 suites. Onder de kamers
zijn er 9 kamers die doorgang hebben naar een naast gelegen kamer. Elke kamer is voorzien van en-suite toilet, ligbad
en douche, balkon, een satelliet TV, telefoon, airconditioning en thee & koffie faciliteiten. De suites zijn tevens voorzien
van een lounge en een minibar.
In het hotel vindt u een restaurant dat zowel a lá carte als een vast menu serveert. Maar ook op het terras bij het
zwembad wordt elke vrijdag en zaterdag een menu geserveerd terwijl u kunt genieten van traditionele zang en dans. Het
hotel heeft een poolbar grenzend aan het zwembad en op het dakterras is tevens een cocktail bar te vinden, vanaf hier
heeft u een panoramisch uitzicht over de omgeving en kunt u soms de mist van de watervallen zien.

Uw verblijf is inclusief ontbijt

Hwange NP & Chizarira - Mobile Tented Camp

Het Hwange National Park is het voornaamste park in Zimbabwe dat wordt bevolkt door een enorme diversiteit aan wild
waaronder de Big Five. Een grote kudde olifanten in de nabijheid van uw tent is zeker geen uitzondering. Dit tezamen
met de zeer variërende landschappen zoals de uitgestrekte savannes, mopane bossen, rivierbeddingen en granieten
heuvels, zullen u het echte "Afrika" gevoel geven. Tijdens deze dagen zult u een groot deel van Hwange al wandelend
gaan verkennen, een tijdloze en onvergetelijke ervaring.
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Vroeg in de ochtend vertrekt u per open 4wheel drive naar een drop-off point en zal uw bewapende gids en tracker u
begeleiden door de wildernis. Op het heetst van de dag bent u terug op het kamp voor een uitgebreide lunch en kunt u
zich daarna even terugtrekken voor een siësta of gewoon relaxen met een koel drankje. In de namiddag vervolgt u de
safari. Bij terugkomst geniet u van een warme douche en een drankje bij het kampvuur terwijl de kamp medewerkers
een overheerlijk en welverdiend diner voor u zal bereiden.
U overnacht in een Semi Luxe Tented Safari Camp op een exclusieve locatie diep in het park en nabij een waterpoel. De
ruime tenten zijn stahoogte en voorzien van bedden met linnengoed. De wandelingen zijn flexibel en worden aangepast
al naar gelang uw wensen en wat u zoal tegenkomt.

Uw verblijf in Hwange is inclusief alle maaltijden,soft drinks en lokale (alcoholische) drankjes (uitgezonderd

geïmporteerde dranken), beperkt laundry service, wandelsafari’s, beperkt game drives, professionele Engels sprekende
gids en tracker. (exclusief park entreegelden)

Op dag 7 vertrekt u voor een spannende semi privé safari in Chizarira, een afgelegen en ruig gebied waar u écht
nauwelijks toeristen zult tegenkomen. Chizarira is een bijzonder mooi en zéér afwisselend gebied met 400 meter hoge
bergengtes, rivierbeddingen, watervallen en grillige rotsformaties afgewisseld met open vlaktes en mopane bossen. Het
park herbergt een gezonde populatie olifanten, buffels en uipaarden.
De reis per 4WD zal ongeveer 6 uur in beslag nemen en gaat het laatste gedeelte over zeer ruig terrein. Onderweg zult u
genieten van het afwisselende uitzicht van het landschap met haar lokale dorpjes. Vraag gerust uw chauffeur om even te
stoppen! In Chizarira overnacht u in een Semi Luxe Tented Safari Camp voorzien van alle faciliteiten. Omwille de koelte is
het Tented Camp gelegen op een hoog plateau, hierdoor heeft u vanuit het kamp ook een prachtig uitzicht.
Net als in Hwange ligt ook hier de nadruk op de wandelsafari en zult u een groot deel van dit gebied te voet verkennen.
De 4WD wordt als backup gebruikt en om u naar een drop off point te brengen. De dagindeling wordt ter plekke met u
besproken en is afhankelijk van uw conditie en wensen en wat u zoal ter plekke tegen komt.

Uw verblijf in Chizarira is inclusief alle maaltijden,soft drinks en lokale (alcoholische) drankjes (uitgezonderd
geïmporteerde dranken), beperkt laundry service, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids en tracker.
(exclusief park entreegelden)
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