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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

South Luangwa Experience - 10 dagen

Vertrek op iedere gewenste date & verlenging mogelijk
Individuele maatwerkreis I Hoogtepunten:

South Luangwa/ Mfuwe sectie: Mfuwe Lodge
South Luangwa/ zuiden: Luxe Bushcamp naar keuze (maximaal 2 bushcamps)
Inbegrepen chartervluchten:
Lusaka – Mfuwe
Mfuwe - Lusaka
Ø Dag 01 – Vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – aankomst Lusaka – chartervlucht naar Mfuwe – Mfuwe Lodge 1 nacht FB
Ø Dag 03 – 05 transfer naar South Luangwa – Luxe Bushcamp naar keuze – 3 nachten FI
Ø Dag 06 –07 transfer of wandeling naar volgend Luxe Bushcamp naar keuze – 2 nachten FI
Ø Dag 08 – transfer naar Mfuwe Lodge – 1 nacht FB
Ø Dag 09 – transfer naar Mfuwe Airport voor uw vlucht naar Lusaka – aanvang terugreis
Ø Dag 10 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2019 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten)
Mei & november & december

U$ 4.456 p.p. (tijdens Kerst, 1 januari en Pasen geldt een supplement van U$ 60 p.p.p.d.)

Juni & oktober

U$ 4.654 p.p.

Juli & september

`

U$ 5.558 p.p.

De reis is inclusief:
-

Accommodatie in luxe lodge & bushcamps naar keuze met en-suite faciliteiten
Genoemde binnenlandse vlucht inclusief local departure tax
Airport transfers & intercamp transfers
Alle maaltijden
Drankjes in de Bushcamps (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
Thee & koffie Mfuwe Lodge
Laundry service

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

Mfuwe Lodge: dag en avond game drives in open 4WD (optioneel: wandelsafari op aanvraag)
Luxe Bushcamps: ochtend wandelsafari’s en dag en avond game drives in open 4WD
Professionele Engels sprekende gids
Eco toerisme gelden & park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia ± 50 U$ (deze kunt u bij de grens verkrijgen) ,
drankjes in Mfuwe Lodge, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

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 avond game drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de
neushoorn.

Mfuwe Lodge - in het national park

De Mfuwe Lodge bestaat uit 18 Afrikaans ingerichte chalets, elk gesitueerd aan een lagune en voorzien van en-suite
toilet/badkamer en een ruim slaapvertrek met kingsize bedden en airconditioning. De omtrek van de chalet kan voor
een groot deel worden geopend waardoor u volop kunt genieten van het uitzicht, de geluiden, de geuren en grillen van de
Afrikaanse wildernis. Elke chalet heeft een groot privé veranda welke de lagune overziet.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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In de sfeervolle centrale open lodge vindt u de receptie, een open lounge area en een bar. In het stijlvol en open
dineergedeelte worden excellente maaltijden geserveerd. Vanuit de dineerruimte strekt zich een grote veranda naar een
lagune waar in de avonden een kampvuur wordt aangemaakt en waar u onder het genot van een drankje nog even een
praatje kunt houden. Ook het grote zwembad grenst aan de lagune en met een beetje geluk kunt u hier vandaan al
verschillende soorten wild aanschouwen – in het droge seizoen zijn er regelmatig olifanten en leeuwen te vinden en
wanneer de rivier weer langzaam volloopt, knorrende nijlpaarden en watervogels.
Alle aangeboden safari’s zijn geheel verzorgd, dit houdt bijvoorbeeld in dat terwijl u op safari bent, er al elders in de bush
een prachtige tafel voor uw gedekt is met een uitgebreide en smakelijke lunch. De safari’s worden gedaan in dagdelen,
zodat u tussen de game drives en maaltijden door, tijd heeft om te ontspannen bij het zwembad, de bar of u kunt een
bezoekje te brengen aan de bibliotheek die geheel gewijd is aan Wildlife, Afrikaanse cultuur, tradities en geschiedenis.

Uw verblijf in de Mfuwe lodge is inclusief alle maaltijden, koffie & thee, laundry service, dag en avond game drives in
open 4WD, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. (optioneel: wandelsafari op aanvraag)

Keuze uit 6 luxe bushcamps diep in het South Luangwa NP
Chamilandu, Kuyenda, Zungulila, Kapamba, Bilimungwe of Chindeni

De luxe bushcamps bieden een unieke en vooral persoonlijke bush beleving met geweldige mogelijkheden voor
fotografie. Ze zijn zeer kleinschalig – maximaal 3 tot 4 bushcamps! - en gesitueerd op de mooiste locaties in het
national park, op de oever van een rivier of een lagune. De open-fronted (tented) chalets liggen op ruime afstand van
elkaar zodat privacy gewaarborgd is en het avontuurlijke bush gevoel behouden blijft. Het zal u aan comfort niets
ontbreken, tezamen met de persoonlijke sfeer, de efficiënte service en de uitzonderlijke gastvrijheid zult u optimaal
genieten in stijl.
Tijdens uw verblijf kunt u wandelsafari’s in de ochtend en lonende middag en avond game drives ondernemen.
Wandelsafari’s bieden een unieke gelegenheid om het wild op een andere manier te observeren. Indien gewenst kunnen
de ochtend wandelsafari’s eventueel verruilt worden voor game drives. De gids en tracker zijn bijzonder goed getraind
om u te kunnen verzekeren van een veilige maar ook boeiende safari. Zij bezitten een uitgebreide kennis over de natuur
en naast de meest voor de hand liggende zaken zullen zij ook interessant vertellen over de meer complexere details van
de natuur, hoe sporen te herkennen en te volgen, over het luisteren naar de geluiden in de bush,
om waarschuwingen te herkennen, over de werking van planten etc. De lijst met onderwerpen is zo lang als uw interesse
breed is.

Chamilandu Bushcamp

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Chamilandu bushcamp is één van Zimba’s favoriete bushcamp in South Luangwa. Het is gesitueerd in het zuiden van het
National Park, op ongeveer 3 uur rijden vanaf de ingang van het park. Het bushcamp bestaat uit slechts 3 houten
chalets gebouwd op 2 meter hoge palen en biedt comfort, klasse en schoonheid op één van de mooiste locaties langs de
Luangwa Rivier. Elk chalet is stijlvol ingericht en biedt een bijzonder mooi uitzicht op de rivierbedding waar regelmatig
verschillend wild te zien is. Doordat de voorkant geheel open is kunt u ‘s nachts de prachtige Afrikaanse sterrenhemel
bewonderen en bij het ontwaken vanuit het kingsize bed de zon zien opkomen! Ook de en-suite toilet/badkamer met
twee douches en twee wastafels, is geheel open en biedt eenzelfde spectaculair uitzicht.
Elektriciteit is aanwezig door middel van zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een
omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen
batterijen mee te brengen

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Chamilandu is geopend van 1 juni t/m 31 oktober)
.

Kuyenda Bushcamp

Kuyenda bushcamp is gesitueerd in het zuiden van South Luangwa, op ongeveer 1,5 uur rijden vanaf de ingang van het
park. Het is een traditioneel bushcamp op de oever van een droge rivierbedding. Het bushcamp bestaat uit slechts 4
rieten rondavels en door het open design heeft u zelfs vanuit bed een panoramisch uitzicht op de omringende vlakte.
Door de unieke ligging en het wild dat dag en nacht regelmatig voorbij trekt én mede doordat de rondavels open-fronted
zijn, geeft Kuyenda het meest avontuurlijke gevoel van 'beeing out there'.
De rondavels zijn ingericht met grote kingsize bedden (double of twin) en beschikken over en-suite toilet, twee wastafels
en een douche. De badruimte is voorzien van toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer.
Elektriciteit is aanwezig door middel van zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een
omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen
batterijen mee te brengen

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Kuyenda is geopend van 1 juni t/m 31 oktober)

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

Bilimungwe bushcamp is gesitueerd in het zuiden van South Luangwa, op ongeveer 3 uur rijden vanaf de ingang van het
park. Het is een rustiek bushcamp gesitueerd op de oever van een permanente waterpoel, verscholen onder enorme
Mahogany bomen. De lounge en dineerruimte en de rieten chalets zijn alle gebouwd op een verhoogd houten platform
en bieden een prachtig uitzicht op de waterpoel en de fraaie omgeving van vanwaar u zo nu en dan olifanten, buffels,
giraffen in uw nabijheid kunt zien. Het bushcamp bestaat uit slechts 4 chalets ingericht met grote kingsize bedden
(double of twin) en beschikken over en-suite toilet, twee wastafels en een binnen en buiten douche. De badruimte is
voorzien van toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer.
Elektriciteit is aanwezig door middel van zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een
omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen
batterijen mee te brengen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Bilimungwe is geopend van 1 mei t/m 30 november)

Chindeni Bushcamp

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Chindeni bushcamp is gesitueerd in het zuiden van het South Luangwa National Park, op ongeveer 3 uur rijden vanaf de
ingang van het park. Chindeni bushcamp is gebouwd op de oever van een permanente lagune met de prachtige Chindeni
bergen op de achtergrond. Het fraai gelegen bushcamp bestaat uit slechts 4 grote safari tenten voorzien van kingsize
bedden, een zithoek, een schrijfbureau, een linnenkast en een veranda met ligbedden. Achter in de tent bevindt zich de
en-suite badkamer met douche, een wastafel en toilet. Toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body
moisturizer zijn aanwezig. Elektriciteit is middels zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar
via een omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen
batterijen mee te brengen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry

service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Chindeni is geopend van 1 mei t/m 30 november)

Kapamba Bushcamp

Kapamba bushcamp is gesitueerd in het zuiden van het South Luangwa National Park, op ongeveer 4 uur rijden vanaf de
ingang van het park. Kapamba bushcamp is gesitueerd op een voorname locatie op de oever van de Kapamba Rivier en
het is meest romantische bushcamp van het South Luangwa national park. De 4 chalets zijn elk open-fronted en
overzien de Kapamba Rivier. Door het open design heeft u vanuit uw slaapvertrek en zelfs vanuit het bad een prachtig
uitzicht op de omgeving en kunt u volop genieten van de Afrikaanse geuren en kleuren en het wild dat zich in de rivier
bevindt.. Elk chalet beschikt over kingsize bedden en de en-suite badkamer is voorzien van een tweepersoons verzonken
stenen bad en een aparte douche en toilet.
Elektriciteit is middels zonne-energie en paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de
auto of via de centrale lodge. Echter het is beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te
brengen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Kapamba is geopend van 1 april t/m 31 december)

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

Zungulila bushcamp is gesitueerd nabij de Kapamba rivier in een afgelegen sectie in het zuiden van het South Luangwa
National Park, op ongeveer 3,5 tot 4 uur rijden vanaf de ingang van het park. Het bushcamp beschikt over slechts 4
ruime safari tenten, een open dineerruimte, een open lounge en bar en een boma waar u in de avonduurtjes bij het
kampvuur onder het genot van een drankje en de prachtige sterrenhemel, nog even de belevenissen van de dag kunt
uitwisselen.
Elk safari tent beschikt over kingsize bedden en de en-suite open-fronted badkamer is voorzien van een ligbad en een
aparte douche en toilet. Toiletartikelen zoals zeep, shampoo, conditioner en een body moisturizer zijn aanwezig. Op uw
privé veranda vindt u relax stoelen en een kleine plunge pool. Elektriciteit is aanwezig door middel van zonne-energie en
paraffine lampen. Camera batterijen zijn oplaadbaar via een omvormer in de auto of via de centrale lodge. Echter het is
beperkt en is het raadzaam om voldoende opgeladen batterijen mee te brengen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden en snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en champagne), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids & tracker en park
entreegelden. (Zungulila is geopend van 1 mei t/m 31 december)

Voor meer informatie | www.zimbasafaris.com | info@zimbasafaris.com |020 6103593

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