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Zambia – South Luangwa & Kasanka Bat Safari
(Robin Pope Safaris)

Individuele reis Zambia – totale reisduur 9 dagen
Hoogtepunten:

vertrek vanaf 19 november & verlenging mogelijk

South Luangwa: Nkwali (Robin Pope Safaris)
Kasanka: Wasa Lodge
Lusaka: Radisson Blu Hotel
Binnenlandse vluchten:
Lusaka – Kasanka
Kasanka – Lusaka
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 –05 – aankomst Lusaka – chartervlucht naar Mfuwe/South Luangwa– Nkwali – 3 nachten FI
Ø Dag 05 – 07 – vlucht naar Kasanka – transfer naar Wasa Lodge – 2 nachten FI
Ø Dag 07 – 08 – vlucht naar Lusaka – transfer naar Radisson Blu Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 08 – transer naar Lusaka airport voor aanvang van de terugreis
Ø Dag 09 – 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)
Vanaf 19 november 2016 ± U$ 5.010 p.p.

De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten
Airport transfers
Intercamp transfers
Accommodatie in luxe lodge in South Luangwa & comfortabel bushcamp in Kasanka met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden in South Luangwa & Kasanka
Ontbijt in Lusaka
Drankjes (uitgezonderd in Lusaka)
Laundry service
Dag en avond game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Rivier safari’s afhankelijk van het seizoen
Professionele Engels sprekende gids
Eco toerisme gelden
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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Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia ± 50 U$ (deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport
departure tax Zambia ± 25U$ p.p. (indien niet bij uw vliegticket inbegrepen), lunch, diner en drankjes in Lusaka, fooien,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.128 ,- en € 1.388 ,- p.p. inclusief airport tax en brandstoftoeslag
De ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten 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.
• 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, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

Algemene informatie
South Luangwa National Park - Emerald Season

Aan de noordoostkant van Zambia ligt de Luangwa Vallei en herbergt met een oppervlakte van België 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.
Emerald Season begint tussen medio november en medio december, na een lang droog seizoen ontstaat er een
wedergeboorte, een explosie van geur en kleur. De lucht is helder blauw en perfect voor fotografie. De late middagregens
met de daarbij behorende reusachtige opeengestapelde wolken, fascinerende flitsen en luidruchtig gedonder zijn
indrukwekkend. In het donker wordt het hele landschap verlicht. Naarmate het seizoen vordert en wanneer de Luangwa
rivier boven de oever stijgt ontstaan er overal overstromingen en lagunes waardoor de vallei verandert in een groen
paradijs. Het groen is ongelooflijk intens en kleurige bloemen komen in bloei. De trekvogels zijn gearriveerd om te
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broeden, er is voldoende voedsel en alle dieren en insecten komen weer tot leven. Vanaf medio november wordt veel
wild geboren en dat zorgt voor vrolijke schouwspelen tussen de actieve jongen en ouders, iets dat men niet op andere
momenten van het jaar te zien krijgt. En het is piekseizoen om de wilde honden te zien! De lodges en bushcamps blijven
open zolang zij toegankelijk zijn.

South Luangwa - Nkwali Camp

Nkwali Camp (Robin Pope Safaris) is gelegen aan de oever van de Luangwa Rivier. Achter het kamp is een privé gebied
in eigendom van Robin Pope Safaris met exclusieve toegang per boot voor de gasten van het Nkwali Camp.
Zoals in elke Robin Pope accommodatie bent u verzekerd van een excellente service en kunt u in Nkwali een ingetogen
elegantie terugvinden op een prachtige locatie. Het luxe kamp beschikt over slechts 6 ruime chalets voorzien van rieten
daken en een sfeervolle inrichting. Elke chalet beschikt over twee eenpersoons of een kingsize bed, een muskietennet,
een schrijfbureau en een en-suite open toilet/badkamer met dubbele wasbassins en douches. Het half open ontwerp en
een veranda met een zitje biedt gasten een prachtig uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden te zien zijn. Ook kan
men soms vanuit het kamp een luipaard spotten die langs de oever van de rivier rondzwerft.
Dineren doet u in de open centrale boma, waar zich tevens een lounge en een bar bevinden. Afhankelijk van het seizoen
zal een lange tafel langs de oever worden gedekt voor een al fresco diner. Op een verhoogd houten dek boven het water
bevindt zich het terras vanwaar u tussen de safari’s door met een koel drankje van het uitzicht kunt genieten.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s en een bezoek
aan een lokaal dorpje. Afhankelijk van het seizoen en de waterstand is het vanaf december ook mogelijk een rivier safari
per boot ondernemen.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, alle (alcoholische) drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry
service, wandelsafari’s, dag en avond game drives in open 4WD, bezoek lokaal dorpje, rivier safari afhankelijk van
seizoen, gekwalificeerde Engels sprekende gids & tracker en park entreegelden.

Kasanka National Park – Vleermuizen seizoen
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Kasanka National Park is een exclusieve bestemming die voor de meeste toeristen te duur of te onbereikbaar is. Het is
één van de kleinste parken van ongeveer 450 km2 grenzend aan de Bangweulu Moerassen. Het landschap is
gevarieerd met rivieren, meren, papyrus moerassen, miombo bossen, lagunes en open vlaktes, welke worden bewoont
door een breed scala aan wild, vogels en vissen. Grote kuddes wild komt men in Kasanka niet tegen, dit valt te wijten
aan vele jaren van stroperij. Echter de prachtige natuur leent zich uitstekend om heerlijk te genieten van ontspannen
safari’s en er vindt hier ieder jaar in november en december een bijzonder natuur fenomeen plaats. Miljoenen
vleermuizen trekken naar dit gebeid en fladderen rond om zich te vergrijpen aan de miombo vruchten. De
fruitvleermuizen trekken ieder jaar vele aanschouwers en iedereen stelt zichzelf dezelfde vraag. Waar komen al die
vleermuizen vandaan en waarom trekken ze allemaal uitgerekend naar dit kleine stukje Zambia? Tot op heden heeft
geen enkele onderzoeker nog antwoord gevonden op deze vragen. Maar zeker is dat het niet om één vleermuizen
kolonie gaat maar om meerdere kolonies en verschillende rassen. Het aantal vleermuizen ligt tussen de 5 en de 20
miljoen en de piektijd is tussen 10 en 15 december.
Nijlpaarden, sabel antilope, hartebeest, puku zijn enkele van de diersoorten die door conservatieprogramma’s zich goed
hebben kunnen vermenigvuldigen. Er zijn vrij grote kuddes van sitatunga, rietbok, waterbok, grysbok en de zeldzame
blauwe aap te zien. En ook olifanten lijken zich van tijd tot tijd weer te tonen. Het gebied is geliefd bij vogelaars en telt
maar liefst 330 vogelsoorten waaronder de zeldzame shoebill ooievaar.
Veel reizigers die Kasanka aandoen brengen gelijk een bezoek aan de Bangweulu Moerassen waar na het regenseizoen
grote groepen shoebill ooievaars te zien zijn. De beste tijd om dit gebied te bezoeken is van december t/m mei wanneer
de moerassen zijn volgelopen. Het is ook mogelijk om een dagtrip te ondernemen vanuit Kasanka of een scenic flight
over de moerassen.

Kasanka – Wasa Lodge

In het Kasanka National Park zijn slechts twee accommodaties waarvan de Wasa Lodge er één is. Wasa Lodge heeft
een rustieke uitstraling en ondanks dat de lodge eenvoudig oogt, is de accommodatie van alle gemak en comfort
voorzien om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De Wasa Lodge ligt aan de rand van het Wasa Meer en is
omgeven door een absolute serene stilte. Wegens de slechte bereikbaarheid en de beperktheid van accommodaties zult
u dan ook geen andere toeristen tegenkomen.
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Slechts 8 Rondavels met een rieten dak zijn voorzien van een eenpersoons,- en een tweepersoonsbed, muskietennetten,
een en-suite badkamer met toilet/bushdouche en een eigen veranda met een zitje dat uitziet op het meer. Hiernaast zijn
er 6 meer eenvoudige chalets voorzien van een en-suite toilet/bushdouche. Een deels open rondavel doet dienst als
dineerruimte, bar en lounge waar u kunt genieten met een koel drankje en luieren in een stoel met uw verrekijker om de
vlakte en het meer af te speuren naar puku, nijlpaarden of sitatunga. De “Fibwe” een geliefd uitkijk plateau vooral onder
vogelaars ” ligt op ongeveer 2 uur lopen of 15. min. rijden van de lodge.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, lokale drankjes, laundry service, game drives in open WD en wandelsafari’s,
gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.
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