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AANBIEDING KWANDO SAFARIS
Laagzeizoen Luxury Fly-in – 14 dagen

Individuele reis – totale reisduur 14 dagen

Vertrek is mogelijk op elke gewenste data / verlenging is mogelijk

Hoogtepunten:
Victoria Falls : Bayete Lodge / 2 nachten B&B
Linyanti: Lebala Camp of Lagoon Camp / 3 nachten FI
Moremi: Kwara Tented Camp / 3 nachten FI
Optionele verlenging Okavango: Pom Pom Camp
Inclusief 3 semi panoramische vluchten
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 04 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Bayete Lodge – 2 nachten B&B
 Dag 04 – 07 – transfer naar Kasane Airport – semi panoramische vlucht naar Lebala of Lagoon Camp – 3 nachten FI
 Dag 07 – 10 – semi panoramische vlucht naar Moremi – Kwara Camp – 3 nachten FI
 Dag 11 – semi panoramische vlucht naar Main Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 12– aankomst Nederland/België

Optionele verlenging Pom Pom Camp:
 Dag 10– 13 – semi panoramische vlucht naar Okavango – Pom Pom Camp – 3 nachten FI
 Dag 13 – semi panoramische vlucht naar Main Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 14– aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Aanbieding van 15 november 2018 t/m 31 maart 2019

± U$ 3.425 p.p.

Met verlenging ± U$ 4.390 p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Mei t/m juni 2017

± U$ 5.900 p.p.

I

met verlenging ± U$ 6.900 p.p.

Juli t/m oktober 2017

± U$ 7.325 p.p.

I

met verlenging ± U$ 9.430 p.p.

De reis is inclusief:
-

3x semi panoramische vlucht inclusief local departure tax

-

Accommodatie in luxe hotel in Victoria Falls, kamer met en-suite badkamer faciliteiten

-

Accommodatie in luxe tented camps in Botswana met en-suite badkamer faciliteiten

-

Maaltijden & drankjes (uitgezonderd Bayete Lodge)

-

Ontbijt in Bayete Lodge

-

Laundry service (uitgezonderd Bayete Lodge)

-

Airport & intercamp transfers

-

Lebala/Lagoon: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks

-

Kwara: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks, bootsafari’s, mokore trips

-

Pom Pom: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks, bootsafari’s, mokore trips

-

Gekwalificeerde Engels sprekende gids & tracker

-

Eco-toerisme gelden

-

Alle park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens

verkrijgen), Int. airport departure tax Botswana ± 20 U$ (deze dient u ter plaatse en gepast in U$ te voldoen), drankjes in
Sango Safari Camp, fooien, facultatieve excursies, persoonlijke uitgaven en *mogelijk conservation fee Botswana ± 30
U$ p.p. *voor Botswana geldt op dit moment nog steeds geen visa plicht echter zijn er plannen om in de nabije toekomst een conservation fee ± U$

30 per persoon per entry te gaan heffen

Bijkomende kosten:
Lunch, diner en drankjes in Victoria Falls Hotel
Optioneel: Victoria Watervallen ± 35 U$ p.p. / bijzonder buffet diner Booma Bar ± 55 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 airporttaxes, BTW, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en
door te berekenen.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Aanvullende informatie
Victoria Falls – Bayete Guest Lodge

Bayete Guest Lodge is gelegen in het centrum van Victoria Falls biedt op ongeveer 3 km. van de watervallen. De lodge
wordt gerund door een familie en biedt 25 comfortabele kamers met een en-suite toilet/badkamer. De lodge is gelegen
in een weelderige tropische tuin met picnic zitje. De centrale boma is open-fronted en ziet uit op de tuin en het zwembad
met enkele zonnebedden. Het restaurant bevindt zich in de centrale boma, hier kunt u terecht voor een Engels ontbijt of
op verzoek een lunch of diner.
Uw verblijf is een deluxe kamer inclusief ontbijt

Optioneel:

Bijzonder buffet diner bij de Booma Bar / Victoria Falls

Voor een bijzonder diner kunt u terecht in een traditioneel Zimbabwaans restaurant “Booma Bar”waar u kennis kunt
maken met traditionele zang, dans en interactief drummen 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! Het restaurant is gelegen in het complex van de Victoria Falls safari Lodge. Het is aan te
raden uw diner van te voren te reserveren om teleurstelling te voorkomen, want het restaurant is erg geliefd en
regelmatig volgeboekt.

Linyanti

Kwando concessie beslaat ongeveer 2.320 km² grenzend aan het Linyanti Wildlife Reserve en wordt gedeeld door
slechts twee kampementen van Kwando Safaris, Lebala en Lagoon Camp. Tijdens een verblijf hebben gasten de hele
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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concessie voor zichzelf. De kampementen zijn gelegen aan de Kwando Rivier met aan de overzijde buurland Namibië.
Kwando is een privé concessie waardoor wandelsafari’s en avond game drives wel zijn toegestaan. Deze concentreren
zich op de open grasvlaktes landinwaarts en het beboste oevergebied waar de wildconcentraties hoog zijn in het droge
seizoen juni t/m oktober. Roofwild in deze regio als leeuw, luipaard, cheetah,hyena is goed vertegenwoordigt en grote
kuddes olifanten en wildbeesten trekken naar de rivier voor drinkwater. Zowel in het Lebala als in het Lagoon gebied
leven enkele roedels wilde honden. Kwando staat bekend als een goede locatie om wilde honden te spotten. Ze kunnen
in het droge seizoen met regelmaat worden gezien langs de Kwando Rivier. Lagoon en Lebala hebben uitstekende
gidsen die elk jaar weer de nestplaatsen weten te vinden. In het regenseizoen vormen zich poelen en drassige vlaktes,
waardoor het wild zich overal naartoe zal verspreiden. Dit maakt dat men meer op zoek moet naar het wild en minder
grote kuddes zal aantreffen.

Optie 1

Linyanti ‐ Lebala Camp (Kwando Safaris)

Het Kwando Lebala Camp (Kwando safaris) is gesitueerd op de oever van de Kwando Rivier in het zuidelijk deel van het
Kwando Reserve in de Linyanti. De omgeving van het kamp bestaat uit een uitgestrekte vlakte met hier en daar palmen

en mopane struikgewas, afhankelijk van het seizoen verandert het decor in een grote drassige vlakte.

Het luxe kamp bestaat uit 9 elegant ingerichte tented chalets met gazen schuifdeuren en ramen waardoor er een
aanhoudende koele bries door de chalet waait en het een prachtig uitzicht biedt op de omgeving. Elke ruime chalet is
voorzien van teakhouten meubelen, een grote badkamer met twee wasbassins en een ligbad in Victoriaanse stijl, een
dubbele buitendouche en een privé terras met een goed zicht over de vlakte.
In het centrale deel van het kamp vindt u een grote open lounge, een bar, een kleine plunge pool en een souvenirshop.
Tussen het centrale deel van het kamp en de chalets bevindt zich een extra game viewing deck met uitzicht over de
drassige vlakte, waar u zich heerlijk kunt terugtrekken met een drankje en soms ook groot wild en vogels kunt spotten.
De omgeving van Lebala Camp is een thuishaven voor allerlei wild zoals olifanten, zebra’s, wildebeesten, impala’s,
giraffen, waterbuck en lechwe’s.
De safari activiteiten zijn gericht op dag en avond game drives in open 4WD en korte doch boeiende bushwalks. De
bushwalks worden echter aangeboden onder voorbehoud, want afhankelijk van de (grote) aantallen olifanten in deze
regio kan de activiteit worden uitgesloten.
Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, beperkt korte bushwalks, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Optie 2

Linyanti ‐ Lagoon Camp (Kwando Safaris)

Het Lagoon Camp (Kwando Safaris) is gesitueerd op de oever van de Kwando Rivier (welke overloopt over in de Linyanti
Rivier) in het noordelijk deel van het Kwando Reserve. Het kamp is omringd door een luchtig rivierlandschap afgewisseld
met open vlaktes en wordt beschaduwd door hoge ebony en marula bomen. Lagoon Camp is bekend en geliefd vanwege
de grote kuddes olifanten en buffels welke hier in het droge seizoen nabij de rivier te vinden zijn, soms vanaf het dek van
de centrale lodge al goed te aanschouwen, wat ook soms de aandacht van roofdieren trekt.
Lagoon Camp bestaat uit 8 luxe tented chalets voor maximaal 16 gasten. Elke luxe tented chalet is ruim opgezet en
biedt uitzicht op het water, door de grote gazen ramen waait er een aangename constante bries. De ruime tented chalets
zijn stijlvol gemeubileerd en voorzien van Perzische tapijten en lederen stoelen. Aan de achterzijde bevindt zich een grote
badkamer met twee wasbassins en een ligbad in Victoriaanse stijl. De en-suite toilet/badkamer heeft zowel een binnen
als een buiten douche.
Het centrale deel van het kamp bestaat uit een houten dek boven de lagune dat leidt naar een half open lounge en bar,
een klein zwembad en een knusse bibliotheek met literatuur over de flora en fauna. Vanuit uw luie stoel heeft u hier een
goed zicht op allerlei wild dat hier zo nu en dan passeert. Nijlpaarden en olifanten worden regelmatig in het kamp gespot.
Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond game
drives in open 4WD, wandelsafari's, bootsafari’s, vissafari’s, professionele Engels sprekende gids en tracker en park
entreegelden.

Moremi game reserve

De Okavango is bijna 4000 KM² waar land en Delta samenkomen in een prachtig landschap van vele rivieren, lagunes,
grasvlaktes, schiereilanden en mopane bossen. Na het regenseizoen stroomt de Okavango Delta langzaam vol, wanneer
de regen vanuit het buurland Angola de Okavango Delta bereikt zal de waterstand het hoogste niveau bereiken rond juni.
De vele rivieren en zijkanalen, de rijke vegetatie trekt veel groot en klein wild aan. De droge maanden juli t/m begin
november zijn de beste maanden om grote groepen wild te kunnen zien, het land droogt op, het water staat laag en de
begroeiing is minder dicht waardoor game drives in meer gebieden mogelijk zijn.
Er leeft een enorme verscheidenheid aan dieren in de hele Okavango, olifanten zijn in grote getale aanwezig, maar ook
de buffel, giraffe, lechwe, leeuw, wildebeest, luipaard, hyena en vele antilope soorten kan men hier aantreffen.
Daarnaast is het een topbestemming om luipaarden, wilde honden en cheeta’s te spotten.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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Het Moremi game reserve in het centrale en oostelijke deel van de Okavango Delta is het enige officieel beschermde
gebied in de Okavango en zonder twijfel is het een van de mooiste wildlife reservaten in Afrika. Het is een geliefde
bestemming met excellente wildlife momenten en staat bekend als een locatie die het gehele jaar door lonend is om te
bezoeken. Het reservaat is onder te verdelen in vier voorname regio’s, Chiefs Island, Mbona Island, Xakanaxa, Kwhai en
Kwara en zijn er diverse omliggende privé concessies.
Kwara Concession, is gelegen in het zuidelijk deel van Chobe, grenzend aan het noordelijk deel van de Okavango en
Moremi. Het is een privé concessie waarin het gelijknamige Kwara Camp is gelegen en wordt gekenmerkt door open
grasvlaktes met een lichte bebossing, afgewisseld door waterpoelen en uiterwaarden van de Okavango. Kwara beslaat
voor een groot deel het vaste land waardoor u hier het hele jaar door fantastische game drives kunt ondernemen.
Daarnaast biedt de Okavango mogelijkheid voor een bootcruise of mokore tocht. Kwara staat net als Khwai bekend als
een excellente wildlife bestemming wanneer u op zoek bent naar roofwild met uitstekende waarnemingen het gehele
jaar door. De verscheidenheid aan wild die men tijdens de safari’s tegenkomt en de hoge concentratie roofdieren zoals
luipaarden, leeuwen, wilde honden en cheeta’s maakt dit een geliefde bestemming .

Moremi/Kwara ‐ Kwara Camp

Kwara Camp (Kwando Safaris) is gelegen in noordelijke deel van Moremi in de Kwara concessie. Het Kwara Camp is een
klein en intiem luxe tented camp bestaande uit 8 tented chalets welke op houten palen zijn gebouwd onder
schaduwrijke bomen met uitzicht op de omringende grasvlakte en waterpoelen. Elke tent is voorzien van een ruime
gesloten en-suite badkamer met toilet en dubbele wasbassins en een open buiten douche. De slaapkamer heeft ramen
en deuren van gaas zodat u ’s ochtends de zonsopgang vanuit bed kunt meemaken. Een houten privé veranda biedt
eveneens een mooi uitzicht op de omgeving.
In het centrale lodge bevinden zich een dineerruimte en een bar en lounge waar u kunt genieten van een koud drankje
en al hetgeen dat zich om u heen afspeelt. Ter verkoeling is er voor de gasten een kleine plunge pool aanwezig met
enkele ligbedden.
Vanwege de gunstige liggen kunt u in Kwara kiezen uit verschillende land en water activiteiten zoals dag en avond game
drives, bushwalks of een Mokoro tocht. Daarnaast beschikt Kwara Camp over een dubbeldeks pontoon boot waarmee u
van heel dicht bij het wild kunt aanschouwen en ideaal is voor close-up fotografie. Hengelsport wordt aangeboden op
aanvraag en de gevangen vis kan eventueel voor uw als maaltijd bereidt worden.
Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes (inclusief geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond game
drives in open 4WD, wandelsafari's, vissafari’s, bootsafari’s, mokore trips, professionele Engels sprekende gids en park
entreegelden.

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

