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BOTSWANA EXCLUSIVE SAFARI

Botswana Exclusive Safari
Individuele reis Fully Inclusive – totale reisduur 12 dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data / verlenging is mogelijk

Hoogtepunten:
Victoria Falls : Victoria Falls Hotel / 1 nacht B&B
Chobe: Muchenje Safari Lodge / 2 nachten FI
Linyanti: Linyanti Bushcamp of Ebony Bushcamp / 3 nachten FI
Moremi: Khwai Tented Camp / 3 nachten FI
Inclusief semi panoramische vluchten
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 –03 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Victtoria Falls Hotel – 1 nacht B&B
 Dag 03 – 05 – transfer naar Muchenje Safari Lodge – 2 nachten FI
 Dag 05 – 08 – semi panoramische vlucht naar Linyanti – Linyanti Bushcamp of Ebony Bushcamp – 3 nachten FI
 Dag 08– 11 – semi panoramische vlucht naar Moremi – Khwai Tented Camp – 3 nachten FI
 Dag 11 – semi panoramische vlucht naar Main Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 12 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
April t/m juni

±U$ 5.900 p.p.

Juli t/m oktober

±U$ 7.300 p.p.

November

±U$ 5.900 p.p.

01 t/m 20 december

±U$ 3.687 p.p.
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De reis is inclusief:
-

3x Semi panoramische vlucht inclusief departure tax

-

Accommodatie in luxe hotel, lodge en tented camps met en-suite badkamer faciliteiten

-

Maaltijden & drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en in Victoria Falls Hotel)

-

Ontbijt in Victoria Falls Hotel

-

Laundry service (uitgezonderd in Victoria Falls Hotel)

-

Airport & intercamp transfers

-

Muchenje: 3 activiteiten per dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4WD, bushwalks, Chobe River
cruise, bezoek lokaal dorp

-

Linyanti: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s

-

Khwai: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s

-

Gekwalificeerde Engels sprekende gids & tracker

-

Eco-toerisme gelden

-

Alle park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, *mogelijk conservation fee Botswana ± 30 U$ p.p., Visa Zimbabwe U$ 30 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, lunch en diner in Victoria Falls Hotel, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke
uitgaven. *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 te gaan heffen.

.
• Wij rekenen geen bemiddelings- 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
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.
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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.

Optioneel: Bijzonder buffet diner bij de Booma Bar

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.

Victoria Falls ‐ Victoria Falls Hotel

Het elegante Victoria Falls Hotel met 180 kamers ligt op 10 minuten lopen van de watervallen, vanaf het grote terras
kunt u de nevel waarnemen terwijl u kunt genieten van een drankje of een heerlijke lunch. Het hotel dateert uit 1904 en
heeft nog veel van de oude koloniale stijl behouden maar is voorzien van alle moderne behoeftes voor haar gasten.
De traditionele 'High Tea' wordt nog dagelijks op het terras geserveerd en de maaltijden zijn een ware belevenis. De drie
eetgelegenheden zijn verdeeld in de Livingstone Room waar u a la carte kunt dineren in stijl, de Jungle Junction waar u
elke avond tijdens uw diner kunt genieten van een inheems koor gecomplementeerd met dansers, en Stanley Terrace
waar een à la carte lunch en de high tea wordt geserveerd.
De kamers zijn elk voorzien van en-suite badkamer met een douche en ligbad en een haardroger, airconditioning,
veiligheidskluis, telefoon, een satelliet tv, koffie & thee faciliteiten, een minibar en Wi-Fi. Naast de drietal restaurants
vind u in het hotelcomplex een groot zwembad, een fitnessruimte, een tennisbaan, een spa center, een bibliotheek, een
bank en enkele souvenirs shops.
Uw verblijf is inclusief: ontbijt.
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Chobe National Park

Het Chobe National Park ligt op ongeveer 1 uur rijden vanaf de grens van Zambia en Zimbabwe en is wel het meest
bekende National Park in Botswana en niet zonder reden - de mooie en afwisselende natuur herbergt een grote
diversiteit aan wild waaronder enorme kuddes olifanten. De grootste populaties olifanten bevinden zich in het noorden
van Botswana en het noordwesten van Zimbabwe (Hwange NP), locaties die regelmatig hét decor zijn geweest voor
verschillende wildlife films.
Het Chobe National Park bestaat uit vier verschillende secties: Serondella/ Chobe Forest, Linyanti, Nogatsaa en Savuti,
elk gebied is totaal anders en heeft haar eigen specifieke charme. Serondella ligt in het noorden nabij Kasane (Chobe
River Front) en is het meest toeristische en best bereikbare deel van het park. In de maanden mei tot oktober droogt het
binnenland geheel op en trekken veel dieren naar de Chobe Rivier, een gebied met veel zijkanalen, een rijke vegetatie
met mopane bossen en graslanden. Veel bomen zijn flink gehavend door de vele olifanten, zij duwen de bomen omver
en scheuren de bast, sommige houtsoorten zijn volledig van hun bast beroofd .

Chobe National Park / Chobe Forest Reserve ‐ Ngoma entree– Muchenje Safari Lodge

Muchenje Safari Lodge is een kleinschalige, door familie gerunde accommodatie gelegen in het Chobe reservaat, ten
westen van de Ngoma entree, op ongeveer 1 uur rijden van Kasane. De lodge is gebouwd op een heuvel waardoor u een
prachtig panoramisch uitzicht heeft op de Caprivi vlakte en de Chobe Rivier. Muchenje Safari Lodge bestaat uit 11
chalets waaronder 1 familie chalet. Elke luxe chalet is voorzien van en-suite toilet/douche, ventilator, muskietennet en
een veranda welke de vlakte overziet. In het centrale deel van het kamp vindt u een dineergelegenheid, een zwembad,
een kleine wildlife bibliotheek en een souvenirshop. Verspreid over het terrein zijn er enkele game viewing platforms
vanwaar u rustig en ongestoord het voorbijkomend wild kunt spotten. Het terrein van Muchenje Safari Lodge is niet
omheind en alle dieren vanuit het Chobe reservaat hebben vrij toegang tot het kamp.
Muchenje Safari Lodge is bereikbaar via de Ngoma entree, een veel minder bezochte regio dan via de Sedudu entree
nabij Kasane waar de meeste toeristen binnenkomen. Spectaculaire game drives waarbij u grote kuddes olifanten en
buffels kunt aanschouwen zijn niet zelden. Maar ook wordt het gebied bewoond door een groot aantal leeuwen, wilde
honden en luipaarden. Omdat Muchenje Safari Lodge nét buiten het Chobe National Park is gelegen heeft u tevens de
mogelijkheid tot het ondernemen van avond game drives en bushwalks. Optioneel kunt een bezoek brengen aan een
lokaal dorpje.
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Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, activiteiten
bestaande uit dag en avond game drives in open 4W, bushwalks, Chobe River cruises, bezoek lokale dorpjes,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Linyanti

Op de zuidelijke oevers van de Linyanti Rivier (verlenging van de Chobe Rivier) vindt men de Linyanti Wildlife Reserve,
een gebied met luchtige bebossing afgewisseld met lagunes en uiterwaarden en uitgestrekte droge graslanden in het
binnenland. Omdat het reservaat officieel geen onderdeel is van het Chobe NP, zijn wandelsafari’s en avond game drives
hier wel toegestaan.
De Linyanti is een exclusieve bestemming voor de upmarket reiziger met keuze uit een aantal smaakvolle luxe tented
camps. Er is in Linyanti behoorlijk veel wild te vinden, in de droge wintermaanden juni tot en met medio oktober kunt u
hier enorme kuddes olifanten, wildebeesten en zebra’s rond de rivier en waterpoelen aantreffen. Daarnaast is het een
gebied waar roofdieren zoals leeuwen, luipaarden en wilde honden zeer goed vertegenwoordigt zijn en vrijwel het hele
jaar door te vinden zijn. Duizenden zebra’s brengen hier de winter door voordat zij in november beginnen te migreren
naar het zuidelijke Savuti in afwachting van de regens en het verse malse gras.

Optie 1

Linyanti Bush Camp (African Bushcamps)

Linyanti Bush Camp (African Bushcamps) is een kleinschalig luxe tented camp gelegen op de oever van de Linyanti
moerassen. De combinatie van eenvoud en modern comfort met een Afrikaanse elegantie zorgen er voor een
authentieke safari ervaring, zonder dat het aan comfort ontbreekt.
Het luxe kamp bestaat uit slechts 6 ruime Meru tenten op een verhoogd houten platform. Elke tent is smaakvol ingericht
en beschikt over een slaap en woon/zithoek met een en-suite toilet/douche en een victoriaans bad in de open lucht. De
grote met gaas beklede ramen zorgen dat de vertrekken lekker luchtig zijn. Op de privé veranda bevindt zich een klein
privé zitje vanwaar men kan genieten van het uitzicht op de vlakte, het wild dwaalt met regelmaat dwars door het kamp.
De centrale tent is deels open-fronted en gebouwd op een verhoogd houten dek. Hier vindt men de dineerruimte met een
gezamenlijke eettafel , een comfortabele bar/lounge met zitbanken en een kleine wildlife bibliotheek. Het terras leidt
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naar een kleine plunge pool en de vuurplaats. Men heeft men een uitstekend overzicht op de omgeving waar grote
kuddes olifanten en buffels af en toe voorbij komen.
De nadruk ligt op de dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari’s. In het droge seizoen zijn de
wandelsafari’s vanwege de enorme kuddes olifanten soms niet mogelijk. Afhankelijk van het seizoen en de
waterstanden kan men een bootsafari of een mokoro trip ondernemen door de Linyanti moerassen.
Helikopter vlucht cadeau : Tijdens uw verblijf in Linyanti Bush Camp of Ebony Camp krijgt u een helikoptervlucht cadeau.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, bootsafari’s, mokore trips en vissafari’s afhankelijk van de
waterstand,helikopter vlucht, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Optie 2

Ebony Camp (African Bushcamps)

Ebony Camp (African Bushcamps) is gesitueerd op een fraaie locatie op de oever van de Linyanti moerassen, waar u
naast game drives ook fantastische wandelsafari's kunt ondernemen. Het luxe kamp beschikt over slechts 4 grote safari
tenten, waaronder één familietent, op een verhoogd houten platform. Elke ruime tent is stijlvol gemeubileerd en voorzien
van en-suite toilet/badkamer. De ruime veranda met relaxstoelen biedt een prachtig panoramisch uitzicht over de
drassige vlakte .
De centrale tent beschikt over een ruim terras voorzien van een zitbank en stoelen vanwaar men kan uitzien op de
grasvlakte. Tijdens de hete uurtjes is de iets verder gelegen plunge pool een welkome afwisseling, en er zijn enkele
ligbedden om te zonnen. Binnen in de centrale tent bevinden zich een gezamenlijk dineertafel, een zithoek met luie
zitbank en fauteuils en een kleine wildlife bibliotheek.
De nadruk ligt op de dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari’s. In het droge seizoen zijn de
wandelsafari’s vanwege de enorme kuddes olifanten soms niet mogelijk. Daarnaast maken de met water gevulde
lagunes het mogelijk om afhankelijk van het seizoen, tijdens een mokoro trip van een uniek rivierlandschap te genieten.
Helikopter vlucht:
Tijdens uw verblijf in Linyanti Bush Camp of Ebony Camp krijgt u een helikoptervlucht cadeau.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, mokore trips en vissafari’s afhankelijk van de waterstand,helikopter vlucht,
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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. Kwhai Tented Camp (African Bushcamps)

In het noordelijkste deel van de Moremi Game Reserve, langs de rand van een lagune, ligt het semi-permanente luxe
Khwai Tented Camp (African Bushcamps). Een prachtige locatie - u voelt zich werkelijk dag en nacht omringd door de
Afrikaanse wildernis. Vanaf uw veranda kunt u tot in de avonduurtjes genieten van het kwaken van de kikkers en hoort u
de communicerende nijlpaarden spatten in het water met op de achtergrond af en toe het gebrul van een leeuw.
Overdag onderneemt u lonende game drives waarbij u leeuwen, cheeta’s, luipaarden, wilde honden, olifanten, buffels en
giraffen kunt tegenkomen. Maar ook een mokoro trip of een wandelsafari behoren tot de mogelijkheden en zult u de
bush op een
andere manier ervaren.
Het Khwai Tented Camp bestaat uit slechts 6 luxe safari tenten, elke tent is gesitueerd op de oever van de lagune en
voorzien van en-suite toilet/douche een deels open bushdouche. Elektriciteit is beperkt en wordt verzorgd door middel
van zonne-energie. Tussen de safari's door kunt u vanuit uw eigen tent van de omgeving genieten of u kunt zich
terugtrekken met een drankje en een wildlife boek in de centrale tent. Hier bevindt zich de dineerruimte, een lounge en
een kleine wildlife bibliotheek.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s,bezoek aan het dorpje Kwhai waar u de mogelijkheid heeft om de lokale
bevolking te ontmoeten en van hen te leren hoe zij omgaan met de natuur en het gevaar van de wilde dieren om hen
heen, mokore trips en vissafari’s afhankelijk van de waterstand, professionele Engels sprekende gids en park
entreegelden.
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