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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Zambia Fly In Safari

Zambia Fly In Safari– Semi Luxury Single Reis
Individuele reis 11 dagen – verlenging mogelijk
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data

Hoogtepunten:
Lusaka: Pioneer Camp
South Luangwa: Jackal Berry Treehouse
South Luangwa: Lion Camp
Binnenlandse vluchten:
Lusaka – Mfuwe
Mfuwe - Lusaka
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – 03 – aankomst Lusaka– transfer naar Pioneer Camp – 1 nacht HB
Ø Dag 03 – 06 – vlucht naar Mfuwe – transfer naar South Luangwa – Jackal Berry Treehouse – 3 nachten FB
Ø Dag 06 – 10 – game drive naar Lion Camp – 4 nachten FI
Ø Dag 10 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka– aanvang van uw terugreis
Ø Dag 11 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2015 op basis van twee personen (exclusief internationale vluchten):
01-06-2016 t/m 30-06-2016

± U$ 4.440 p.p.

01-07-2016 t/m 31-07-2016

± U$ 4.827 p.p.

01-08-2016 t/m 30-09-2016

± U$ 5.565 p.p.

01-10-2016 t/m 31-10-2016

± U$ 4.827 p.p.

Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.128 ,- en € 1.260 ,- 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.

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

Binnenlandse vlucht Lusaka – Mfuwe - Lusaka
Airport transfers & intercamp transfers
Accommodatie in Lusaka in midrange chalet met en-suite faciliteiten
Accommodatie in South Luangwa in luxe bushcamp en treehouse met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden in South Luangwa
Ontbijt en diner in Pioneers Camp Lusaka
Drankjes in Lion Camp (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
Laundry service
Dag en avond game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Gekwalificeerde Engels sprekende gids
Eco toerisme gelden
Alle park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia 50 U$p.p. (deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport
departure tax ±U$ 25 wanneer niet in uw ticket inbegrepen, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:

Drankjes: Jackal Berry Treehouse en Pioneer Camp
Lunch: Pioneer camp
• 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 airporttaxes, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

Aanvullende informatie
South Luangwa National Park

Aan de noordoostkant van Zambia ligt de Luangwa Vallei. Met ongeveer een oppervlakte van België herbergt het South
Luangwa National Park 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.
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. Dieper en
verspreid in het park leven kuddes olifanten, zebra’s, buffels en leeuwen. En u heeft een goede kans wilde honden van
dichtbij te zien. South Luangwa heeft een gezonde populatie luipaarden maar ze zijn niet gemakkelijk te zien, hoewel de
trackers tijdens de night drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de neushoorn.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
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South Luangwa / Mfuwe sectie - Flatdogs Camp

Flatdogs Camp is gesitueerd op de oever van de Luangwa rivier. Het is een vriendelijke accommodatie met een
gezellige sfeer. Het kamp bestaat uit 6 chalets (in 3 units) waarvan één familie chalet, 7 luxe safari tenten waarvan
één een familie tent met extra bedden, 5 standaard tenten, een fraai ‘tree-house’ en een privé DeLuxe Tent voor families
of groepen tot maximaal 4/5 personen.
Het Jackal Berry Tree House is een aanrader voor hen die de bush optimaal willen beleven. De ‘tree house’ is een ideale
accommodatie voor een familie of kleine groep tot 5 personen - voor de romantici of pas getrouwden is het ‘tree
house’ ook geheel privé te reserveren.
Het Tree House is gebouwd op ongeveer 2 meter hoge palen en ligt verscholen onder drie grote Ebony bomen en weg
van de andere accommodaties in het kamp. Er zijn twee slaapvertrekken, beide met en-suite toilet/douche. De
slaapvertrekken zijn met elkaar verbonden door een houten game viewing deck voorzien van tafels en stoelen en een
comfortabele sofa. U kunt hier heerlijk relaxen en uitzien naar het wild dat zo af en toe voorbij komt lopen. Het Tree
House is geheel open-fronted waardoor u volop kunt genieten van het uitzicht, de geuren en geluiden van de Afrikaanse
bush.
Het Tree House is voorzien van een koelkast, koffie & thee faciliteiten en een ‘honesty bar’ – Een ‘honesty bar’ houdt in
dat u elk drankje dat u gebruikt noteert. Wanneer u vertrekt betaalt u wat u heeft verbruikt. De maaltijden kunt u
nuttigen in het a lá carte restaurant of kunt u laten brengen op uw eigen game viewing deck. U beschikt over een
draagbare zender waarmee u contact heeft met de receptie zodat u, wanneer u maar wilt, om service of een voertuig
kunt vragen om u naar het restaurant of de bar te brengen.
De aangeboden safari’s in Flatdogs Camp bestaan uit game drives in open 4WD en wandelsafari’s. En hoewel Flatdogs
nét buiten het South Luangwa NP ligt worden de activiteiten in het South Luangwa park ondernomen. Met een eigen vlot
vaart u de rivier over om in het South Luangwa NP te komen - vandaar worden de activiteiten ondernomen. Tussen de
safari’s door kunt u gebruik maken van het zwembad, genieten van een cocktail bij de bar, een snack of maaltijd
nuttigen in het restaurant - de maaltijden zijn a lá carte en worden geserveerd op het terras of in het restaurant.

Uw verblijf is in Jackal Berry Treehouse inclusief alle maaltijden, laundry service, dag en avond game drives in open
4WD, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden. (optioneel wandelsafari’s op aanvraag)

South luangwa NP (noorden) - Lion Camp
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Lion Camp is gelegen in het noordelijk deel van South Luangwa vlakbij de beruchte “Lion Plains”, welke niet voor niets zo
is vernoemd. De omgeving van het kamp kent een hoge concentratie wild, nabij het kamp is een kleine lagune die het
hele jaar van water is voorzien en dorstig wild trekt. De grasvlakte wordt regelmatig bezocht door grazende dieren, terwijl
het 's nachts verandert in een jachtgebied voor leeuwen.
Lion Camp bestaat uit 9 uit canvas en riet opgetrokken chalets welke ruimte bieden aan maximaal 18 gasten. De chalets
zijn gebouwd op verhoogde houten platforms en verbonden door een houten looppad met de centrale lodge. Elke chalet
is sfeervol ingericht met frisse kleuren en beschikt over een kingsize bed hemelbed of twee aparte bedden, een walk-in
klamboe, een en-suite douche/toilet en een eigen veranda met uitzicht op de open vlakte.
De centrale lodge bestaat uit een lounge, een bar met een openhaard en pooltafel en een dineerruimte. De maaltijden
zijn gezellige sociale gelegenheden met fantastische verhalen van de gastheren. Naast een persoonlijke sfeer kunt u hier
een prima service verwachten. Verder beschikt het kamp over een kleine wildlife bibliotheek, een souvenirwinkel en een
lager gelegen terras met luie ligstoelen en een plunge pool vanwaar u tevens kunt uitzien over de vlakte en het wild dat
voorbij trekt. De wandelsafari’s en game drives in open 4WD worden begeleidt door professionele bewapende gidsen
met een uitgebreide kennis van de flora en fauna. Het lion Camp is alleen toegankelijk in het droge seizoen van 1 juni tot
31 oktober.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
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