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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Noord Kafue & South Luangwa ‐ 13 dagen

vertrek op iedere gewenste data & verlenging mogelijk
Individuele maatwerkreis I Hoogtepunten:
Noord Kafue: Mukambi Safari Lodge & Busanga Plains Camp
Mfuwe sectie / South Luangwa: Track & Trail River Camp of upgrade
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 04 – aankomst Lusaka – transfer naar Mukambi Safari Lodge – 2 nachten FI
 Dag 04 – 07 – game drive naar Busanga Plains Camp – 3 nachten FI
 Dag 07 – 08 – game drive naar Mukambi Safari Lodge – 1 nacht FI
 Dag 08 – 12 – transfer naar Lusaka Airport – vlucht naar Mfuwe – transfer naar Track & Trail River Camp * – 4 nachten FB
 Dag 12 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – 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:
Juli t/m oktober 2018 ± U$ 6.171 p.p.
November 2018 ± U$ 5.847 p.p. (met verblijf in Track & Trail Camp in november)

Eventueel bij aankomst overnachting Lusaka ± U$ 150 – 200 per kamer per nacht inclusief ontbijt

* Track & Trail Privé Photographic Safari meerprijs per dag:
Juli t/m oktober – U$ 46 p.p. per dag (safari’s in dagdelen, lunch in de lodge)
Standaard privé game drive Track & Trail U$ 200 per dag – full day inclusief privé bush brunch

De reis is inclusief
-

Genoemde binnenlandse vluchten inclusief local departure tax

-

Airport & intercamp transfers
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-

Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden

-

Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en drankjes in Track & Trail Camp)

-

Thee & koffie in Track & Trail Camp

-

Laundry service

-

Kafue / Mukambi: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, bootsafari´s, vissafari´s, sundowner
cruises over de Kafue Rivier

-

Kafue / Busanga: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s

-

South Luangwa / Track & Trail: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari op aanvraag
Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden & park entreegelden

Bijkomende kosten: Intercontinentale vluchten, visumkosten Zambia U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen,
drankjes Track & Trail Camp, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
• 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 of BTW, brandstofprijzen en park entreegelden aan te passen en
door te berekenen.

Kafue National Park
Het Kafue NP is het grootste wildpark van Zambia en wordt nog door weinig door toeristen bezocht. Het nationaal park
beslaat 22.000 km² (meer dan de helft van Nederland) en kent een grote variëteit aan landschappen met elk een eigen
ongerept karakter. Hoewel men kan zeggen dat door haar enorme oppervlakte de concentraties wild in Kafue wat minder
lijkt dan bijvoorbeeld in South Luangwa, biedt het park een grote diversiteit aan wildlife waaronder de roofdieren die hier
goed vertegenwoordigd zijn. Een diersoort die men in veel national parken aantreft maar in Kafue geheel ontbreekt is de
giraffe. Het Kafue National Park is te verdelen in 3 secties: het noorden, het zuiden en het centrale deel. Het hele
westelijke deel van het park wordt niet bezocht, hier bevinden zich ook geen accommodaties.

Het noorden van Kafue bestaat uit een ruig landschap met een luchtige bebossing afgewisseld met open savannes.
Verschillende zijvertakkingen van de rivier stromen door het gebied. De regio leent zich goed voor wandelsafari’s en
game drives en men heeft keuze uit diverse kampementen. De Kafue Rivier stroomt door een deel van het noorden en
splitst zich in de Lufupa Rivier welke uitkomt in Busanga Plains in het uiterste noorden.
Busanga Plains is een regio welke jaarlijks overstroomt en alleen toegankelijk is in de maanden juli t/m oktober. Het
overige deel van het jaar komt hier geen enkel toerisme. Het gebied beslaat uitgestrekte grasvlaktes met hier en daar
wat bebossing en wilde palmen en moeras met hoge grassen en papyrus. Busanga Plains is een locatie om leeuwen te
kunnen spotten, ze worden ook wel klimmend in de bomen waargenomen, en spectaculaire jachttaferelen te
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aanschouwen. Ook cheeta, luipaard, de wilde hond en hyena kunt u hier tijdens game drives tegekomen. Ander wild dat
men in Busanga Plains zoal aantreft zijn kuddes buffel, wildebeesten, zebra’s, puku’s, roan antilopen en lechwes die in
grote groepen door het water kletteren. Voor veel vogels zoals de groundhornbill, secretary bird en kraanvogels is het een
ideale en zeer gewaardeerde omgeving. Vanwege de afgelegen locatie en de exclusiviteit van de kampementen wordt
Busanga Plains nauwelijks bezocht door toeristen.

Kafue noord – Mukambi Safari Lodge

De Mukambi Safari Lodge heeft een centrale ligging op de oever van de Kafue Rivier langs de noordelijke rand van het
nationaal park. Door de centrale ligging is het een goede locatie om uw noordelijke Kafue safari te beginnen.
De vier luxe tenten staan verscholen tussen het struikgewas langs de oever en bieden uitzicht op de rivier. De tenten
liggen op voldoende afstand van elkaar om uw privacy te waarborgen. Elke ruime tent is ingericht met een
tweepersoonsbed met een klamboe, houten meubels, een zithoek, een en-suite toilet/badkamer met een douche en een
Victoriaans bad op de aangrenzende veranda. De voorzijde van de tent heeft grote glazen schuifdeuren die geheel
geopend kunnen worden naar een privé veranda met een zitje dat uitziet over de rivier.
In de centrale lodge bevinden zich een overdekte dineerruimte, een comfortabele lounge met WIFI, een bar en een terras
met een prachtig uitzicht op de rivier. Er zijn drie verschillende terrassen gecreëerd, elk met een zitje vanwaar u tevens
een prachtig uitzicht over de rivier heeft. Een infinity pool met enkele ligbedden biedt tussen de safari’s door enige
verkoeling en ontspanning tijdens de warmere maanden.

De lodge beschikt tevens over 8 comfortabel ingerichte rondavels met een rieten dak, 4 luxe tented chalets en 1 familie
chalet met twee en-suite slaapvertrekken en een woonkamer. De rondavels liggen verspreid langs de oever en zien uit
op de bush. Elke rondavel is voorzien van twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed, een muskietennet, een
zithoek, een en-suite toilet/douche en een privé veranda met comfortabele stoelen.
Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan twee activiteiten per dag bestaande uit dag en avond game drives, ochtend
wandelsafari’s, bootsafari’s, sundowner cruises of een uitstapje naar een lokaal dorpje met een bezoek aan een
schooltje.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), bootsafari’ s, sundowner cruises,
vissafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, ochtend wandelsafari’s, bezoek aan een dorpje en schooltje en
professionele Engels sprekende gids (exclusief park entree gelden)
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Kafue noord ‐ Busanga Plains Camp

Het Busanga Plains Camp is onderdeel van Mukambi Safari Lodge. Hoewel het bushcamp op ongeveer 150 km van de
Mukambi Lodge ligt neemt de boeiende en mooie game drive naar de Busanga Plains bijna zes uur in beslag. Het
Busanga Plains Camps is een zeer kleinschalig bushcamp met slechts 4 comfortabele safari tenten gelegen tussen
palmbomen en met uitzicht op de moerassige uiterwaarden van de Busanga plains. Het kampement is alleen geopend
van juli t/m oktober.
De 4 ruime safari tenten zijn volledig gemeubileerd en voorzien van eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed met
een open lucht en-suite toilet/bushdouche. De tenten zijn niet voorzien van elektriciteit en u maakt gebruik van lampen
op zonne-energie en olielampen. Voor de tent is een klein zitje dat uitziet over de vlakte.
Een centrale tented boma is opgezet op een houten platform en doet dienst als gemeenschappelijke dineerruimte en
lounge met barfaciliteit. Het houten platform strekt zich uit naar een terras dat een panoramisch uitzicht biedt op de
uitgestrekte vlakte. In de namiddag wordt het kampvuur aangestoken en kan men onder het genot van een hapje en een
drankje genieten van een fraaie zonsondergang.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes(uitgezonderd geïmporteerde dranken), dag en avond game drives in
open 4WD, wandelsafari’s en professionele Engels sprekende gids (exclusief park entree gelden)

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 avond game drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de
neushoorn.
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South Luangwa ‐ Track & Trail River Camp

Het Track & Trail River Camp ligt niet ver van de hoofdingang van het national park en is een goed alternatief voor de
duurdere lodges. Het kleinschalige kamp ligt direct aan Luangwa Rivier en bestaat uit slechts 9 luxe chalets met elk een
uniek uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden te zien zijn. In het kamp heerst rust en een prettige sfeer. De
ruime chalets staan op een verhoogd platform en zijn volledig ingericht met een Afrikaans design in een natuurlijke stijl.
Houten meubels, een kingsize bed met een muskietennet, een zithoek, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie
& thee faciliteiten en een en-suite toilet/badkamer.
Enkele luxury chalets zijn tevens voorzien van een verzonken bad deels vervaardigd uit natuurlijke materialen. Vanaf uw
eigen terras/veranda kunt u genieten met een drankje van het fraaie uitzicht en even relaxen na een safari.
Voor families of kleine groepen zijn de luxe chalets met twee verdiepingen ideaal. Door de hoge plafonds ogen ze
ruimtelijk en bieden ruimte aan 2-4 personen. Deze chalets beschikken over 2 slaapvertrekken, een en-suite
toilet/badkamer en een privé balkon met een zitje.
De dineerruimte, de lounge en de bar bevinden zich in een open-fronted boma, welke een fraai uitzicht biedt op de rivier.
Hier kunt u dagelijks terecht voor een smakelijke maaltijd, een verfrissend drankje of om uw persoonlijke safari
ervaringen te delen met andere gasten. Andere aanwezige faciliteiten zijn een wellness spa, een kleine open bush gym
en een zwembad dat grenst aan de rivier zodat u ook vanaf uw zonnebed het wild kunt aanschouwen.
Tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari´s in de Mfuwe
sectie. Een full day game drive in de Nsefu sectie behoort ook tot de mogelijkheden, indien van tevoren wordt
gereserveerd. Speciaal voor hen die interesse hebben in fotografie, zijn er tegen een voordelige tarief speciale
mogelijkheden voor privé fotografie safari´s en workshops. (op aanvraag)
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD,
-wandelsafari op aanvraag, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.
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