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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Fully Inclusive Luxury Safari Zimbabwe
*Aanbieding* inclusief 2 gratis nachten in Hwange

Individuele Reis – Totale Reisduur 12 Dagen

Vertrek is mogelijk op elke gewenste data & Verlenging mogelijk

Hoogtepunten Zimbabwe:
Victoria Falls: Gorges Lodge / 3 nachten FI
Hwange zuidoost: Bomani Safari Camp / 3 nachten FI
Hwange noord: Nehimba Safari Camp / 3 nachten FI
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 –05 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Gorges Lodge – 3 nachten FI
Ø Dag 05 – 08 – transfer & game drive naar Hwange – Bomani Safari Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 08 – 11 – game drive naar Nehimba Safari Lodge – 3 nachten FI
Ø Dag 11 – transfer naar Victoria Falls Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 12 – 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):
inclusief 2 gratis overnachtingen in Hwange t.w.v. ± U$ 1000 p.p.
Met Bomani Safari Camp
3 januari t/m 30 april 2019

± U$D 3.178 p.p. – beste reismaand april

1 november t/m 31 december 2019

± U$D 3.178 p.p. – beste reismaand november

1 mei t/m 31 oktober 2019

± U$D 4.493 p.p. - HOOGSEIZOEN

Met Camelthorn
3 januari t/m 30 april 2019

± U$D 3.488 p.p. – beste reismaand april

1 november t/m 31 december 2019

± U$D 3.488 p.p. – beste reismaand november

1 mei t/m 31 oktober 2019

± U$D 4.883 p.p. - HOOGSEIZOEN

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Optioneel The Elephant Express - treintransfer naar Bomani Camp, Nehimba & Camelthorn Lodge

De Elephant Express is een trein welke over de oude spoorweg rijdt welke is gelegen langs de rand van het Hwange NP.
In plaats van een wegtransfer naar Bomani of Camelthorn kunt u tegen een meerprijs van U$ 45 p.p. ook gebruik maken
van deze unieke 2 uur durende treinrit welke tussen het Hwange NP en de privé concessies door rijdt, dwars door
niemandsland. Het treinstel is aan weerszijden geopend zodat men eventueel wild onderweg goed kan zien. Het treintje
rijdt in een rustig tempo en stopt even wanneer er onderweg wild te zien valt. Aanboord wordt u verwent met een lichte
lunch en een drankje.

De reis is inclusief:
-

Accommodatie in luxe accommodaties met en-suite badkamer faciliteiten

-

Alle maaltijden en drankjes

-

Begeleide tour watervallen inclusief entreegelden

-

Sundowner cruise Zambezi Rivier inclusief park entreegelden

-

Begeleide tour naar de craft village

-

School tour en/of lokaal dorpje

-

Traditionele dansshow Gorges Lodge

-

Zambezi Gorge wandeling inclusief snacks

-

Black eagle viewing vanuit Gorges Lodge inclusief drnakje en snacks (afhankelijk van het weer)

-

Laundry service

-

Airport & intercamp transfers

-

Transport optie: om met de Elephant Express Train naar Bomani. Camelthorn of nehimba te worden gebracht

-

Hwange/noord Nehimba Camp: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s,

-

Hwange/ zuidoost Bomani Camp of Camelthorn Lodge: dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s,
bezoek aan nabijgelegen traditioneel dorpje, schooltje/projecten of een boeiend bezoek aan de waterpomp
projecten & water problematiek in Hwange.

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden

-

Alle park entreegelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens
verkrijgen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

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

Aanvullende informatie

Gorges Lodge is gelegen net buiten Victoria Falls en is ideaal voor hen die liever de drukte van Victoria Falls willen
ontvluchten. Gorges Lodge is gesitueerd op een prachtige locatie, namelijk op de rand van de Batoka Gorge, 250 meter
boven de Zambezi Rivier waardoor u een spectaculair uitzicht heeft.
De lodge beschikt over 10 chalets die zijn onderverdeeld in vier double chalets, vier twin chalets en twee honeymoon
suites. Elke chalet ligt langs de Gorges rand en is omringd door de mooie tropische tuin en vanaf uw privé veranda met
zitje kunt u de diepte in kijken, naar de lager stromende Zambezi Rivier en de begroeide rotswanden vanwaar grote
roofvogels af en toe overvliegen. Een ideale plek om naar de zonsopgang te kijken of te genieten van een goed glas wijn.
Elke chalet is sfeervol ingericht en voorzien van een en-suite badkamer met een toilet/douche en een ligbad, een
plafondventilator, een minibar en thee & koffie faciliteiten. In de centrale lodge vindt u een lounge, een bar en een
dineerruimte waar uitgebreide gerechten worden geserveerd. Tijdens de warme uurtjes is het heerlijk toeven in de
tropische tuin en bij het zwembad met ligbedden. Een scala aan wilde flora, prachtige vlinders, bushbucks, bavianen en
vervet apen leven verspreid over het terrein. Tijdens uw verblijf heeft u de mogelijkheid om een lokaal dorpje te
bezoeken om de echte manier van leven te leren kennen, evenals een kennismaking met aantal projecten die zij
ondersteunen. De lodge ligt op slechts 20 minuten rijden van het levendige stadje Victoria Falls en u kunt één keer per
dag gratis gebruik maken van een return shuttle bus.

Uw verblijf is inclusief: ontbijt, lunch,diner, drankjes, 1x return shuttlebus per dag naar Victoria Falls centrum en
maximaal 2 activiteiten per dag naar keuze;
Begeleide tour naar de watervallen inclusief park entreegelden
Sundowner Cruise op de Zambezi Rivier inclusief park entreegelden
Bezoek Craft village, schooltje of lokaal dorpje
Gorge walk inclusief snacks
Spotten van de zwarte adelaars inclusief drankjes en snacks
Traditional dancing show

Hwange National Park

Hwange is qua oppervlak groot en variërend genoeg om een verblijf op twee locaties te overwegen,
wilt u optimaal kunnen ervaren wat Hwange te bieden heeft.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Hwange ligt in het westen van Zimbabwe en grenst aan Botswana en doordat er geen omheiningen zijn vormt het samen
met Botswana één groot natuurpark. Het enorme park van bijna 1.5000 km² is in drie regio's verdeeld en heeft zeer
variërende landschappen zoals de uitgestrekte savannes, Kalahari zand, mopane bossen, rivierbeddingen en granieten
heuvels. Het Hwange National Park is ook het voornaamste park in Zimbabwe dat wordt bevolkt door een enorme
diversiteit aan wild waaronder de Big Five maar ook wilde honden, struisvogels, giraffen, cheeta’s, zebra’s,verschillende
antilope soorten zoals de sabel en roan antilope, eland, gemsbok, reedbuck, kudu,steenbok, waterbuck, klipspringer en
nog vele andere dieren.
In Hwange zijn geen rivieren die het hele jaar gevuld zijn, de dieren zijn deels afhankelijk van de waterpoelen die
kunstmatig worden bijgevuld. In het droge seizoen zijn er rondom deze poelen regelmatig enorme kuddes olifanten en
tientallen andere wildsoorten te vinden. Tegen het einde van het droge seizoen (eind oktober t/m medio november) kan
het daar een af en aanloop zijn van dorstig wild dat probeert te overleven. Zelfs in de kleinste poel dat net groot genoeg
is voor één nijlpaard om zich onder te dompelen, heerst er een onderlinge strijd tussen het wild. Een aantal privé
campsites en lodges zijn gelegen naast een dergelijke waterpoel. Een grote kudde olifanten of buffels in de nabijheid van
uw accommodatie is zeker geen uitzondering. Ook heeft Hwange een aantal observatie platforms waardoor het mogelijk
is de dieren van dichtbij te aanschouwen zodat u sublieme foto's kunt maken!

Hwange NP (zuidoost) - Bomani Safari Camp

Sadlebill Suite

Bomani Safari Camp ligt op ongeveer 4,5 uur rijden van Victoria Falls en Bulawayo. Vanuit Victoria Falls heeft u de keuze
voor een algehele wegtransfer of een deel met de wegtransfer en na twee uur overstappen in de Elephant Express, een
lokale trein aan weerszijden geopend, die over een authentieke spoorbaan langs de rand van het national park rijdt en
waar u tijdens de rit al regelmatig wild kunt spotten.
Bomani Safari Camp is gesitueerd in een privé reservaat op de grens van het zuidelijk deel van het Hwange National
Park. In dit zuidelijk deel van het park vindt u uitgestrekte grasvlaktes deels bedekt met Kalahari zand en enkele
palmen, voorzien van diverse waterpoelen die talloze dieren aantrekken.
Het semi luxe kamp bestaat uit 5 Spurwing suites, 4 Sadlebill suites, een familietent en een 1 stenen bungalow. De luxe
tented suites (Sadlebill Tents) zijn ongeveer 50m² groot en gebouwd op een verhoogd houten platform op palen met een
privé veranda met een zitje dat uitzicht biedt over de vlakte. Elke luxe tented suite is comfortabel ingericht en voorzien
van een kingsize bed met klamboe, een plafond ventilator en een en-suite toilet/douche. Warm stromend water en
elektriciteit is gedurende de hele dag aanwezig. Hoewel alle (tented) chalets zijn uitgerust om in elke
weersomstandigheid comfort te bieden, zullen er tijdens de koelere maanden warme kruiken in bed gestopt worden.
Spurwing Suite

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

4

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

De Spurwing tented suites zijn ongeveer 60m² en staan op houten platform laag bij de grond en zien uit op de
nabijgelegen waterpoel. De ramen en deuren zijn van gaas en voor de deur is een privé zitje dat uitzicht biedt over de
vlakte. Elke standaard suite is comfortabel ingericht en voorzien kingsize twin bedden of een tweepersoonsbed, een
plafond ventilator en een en-suite toilet/douche.
Het centrale deel van het kamp ziet uit over een waterpoel en het zwembad en bestaat uit een open dineerruimte waar
u tijdens de maaltijden soms zebra's en buffels kunt spotten die komen drinken uit de poel. De bar en de lounge zijn
gebouwd op een verhoogd platform vanwaar u de vlakte overziet en van een mooie zonsondergang kunt genieten.
Tijdens de kille winteravonden wordt in de lounge de openhaard aangestoken om de kamer warm en gezellig te houden.
Gedurende uw verblijf kunt u dag en avond game drives in open 4WD ondernemen en boeiende wandelsafari's in het
National Park. Bomani Safari Camp steunt zeer actief diverse lokale projecten in de omgeving van het kamp en zijn zij
nauw betrokken bij de watervoorziening in het national park. Dat wil zeggen het opzetten en onderhouden van de
kunstmatige waterpoelen, interessant om eens te bezoeken en te begrijpen hoe dit werkt en waarom dit in Hwange
nodig is. Een greep uit de projecten die zij steunen zijn het bouwen van schooltjes en het bevorderen van onderwijs, de
mobiele tandarts en voedselprogramma's etc. Indien geïnteresseerd heeft u de mogelijkheid om tijdens het verblijf een
dergelijk project te bezoeken.

Uw verblijf is in de Sadlebill Tent of Spurwing Suite inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde

dranken), laundry service, dag game drives in open 4WD in het national park en avond game drives in de privé
concessie, wandelsafari’s, een project of dorpsbezoek, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Upgrade Hwange (zuidoost) - Camelthorn Lodge

Camelthorn Lodge is gesitueerd in een privé reservaat, grenzend aan de Ngamo vlakte in het zuidoostelijke deel van het
Hwange National Park. De uitgestrekte Ngamo vlakte is deels bedekt met Kalahari zand met een aantal natuurlijke
waterpoelen die allerlei wild aantrekken. Omdat in deze regio de accommodaties schaarser zijn, mede omdat het veelal
privé terreinen betreft en niet toegankelijk zijn voor selfdrive gasten, zult u hier minder of nauwelijks toeristen
tegenkomen.
Camelthorn bestaat uit 8 grote compleet ingerichte ‘forest’ villa’s van ruim 80m². Op de begane grond vindt u het
slaapvertrek met een lounge gedeelte met open haard, een toilet/badkamer met dubbele wasbassins, een douche en
een ligbad. Twee grote glazen schuifdeuren leiden naar het houten terras waar u via een wenteltrap naar een boven
gelegen veranda kunt komen. Op deze veranda vindt u hangmat en een bank met kussens en matras, voor de luie
uurtjes tussen de safari’s door of wanneer u eens onder de Afrikaanse sterrenhemel wilt overnachten. Elke villa is
voorzien van plafondventilators, een muskietennet, anti insectenlotion, een föhn, twee badjassen, een draagbare LED
lamp, een gevulde minibar en een elektronisch kluisje.
De centrale lodge is gebouwd in een U vorm, rondom een enorme Camelthorn boom met een spanwijdte van ongeveer
30 meter. Hier vindt u een dineerruimte met een drietal open haarden voor de koelere maanden, een bar en een deels,
open lounge. Tijdens de warme maanden worden de brunches en candelite diners op het buitenterras geserveerd.
Gedurende uw verblijf kunt u dag en avond game drives in open 4WD ondernemen en boeiende wandelsafari's in het
National Park. Camelthorn steunt zeer actief diverse lokale projecten in de omgeving van het kamp en zij zijn nauw

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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betrokken bij de watervoorziening in het national park. Dat wil zeggen het opzetten en onderhouden van de kunstmatige
waterpoelen, interessant om eens te bezoeken en te begrijpen hoe dit werkt en waarom dit in Hwange nodig is. Een
greep uit de projecten die zij steunen zijn het bouwen van schooltjes en het bevorderen van onderwijs, de mobiele
tandarts en voedselprogramma's etc. Wie zich ervoor interesseert heeft de mogelijkheid om tijdens het verblijf een
dergelijk project te bezoeken.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond

game drives in open 4WD, wandelsafari’s, een waterpomp project of dorpsbezoek, professionele Engels sprekende gids
en park entreegelden.

Hwange (noord) – Nehimba Safari Lodge

Nehimba Safari Lodge is gesitueerd diep in het noordelijk deel van Hwange National Park. Omdat het vrij afgelegen ligt
en het een privé terrein betreft zult u hier nauwelijks of geen toeristen tegenkomen. De lodge is gelegen aan een
waterpoel en bestaat uit slechts 7 op houten palen gebouwde chalets, onderverdeeld in 3 luxe tweepersoons chalets, 1
honeymoon suite en 2 familie chalets voor maximaal 4 personen elk.
Elke chalet is voorzien van grote kingsize bedden met een muskietennet, een en-suite toilet/badkamer met een buiten
douche, een haarföhn, een draagbare Led lamp , een ventilator en koffie & thee faciliteiten. De chalets zijn open-fronted
en beschikken over een privé veranda met een zitje. Alle chalets bieden een fraai panoramisch uitzicht over de vlakte en
de waterpoel zodat u zelfs vanaf uw veranda al enig wild kunt spotten.
Het centrale deel van de lodge omvat de lounges, een kleine bibliotheek met WIFI, een kleine souvenirshop, een
dineerruimte en bar met uitzicht op de waterpoel, en een plunge pool met enkele ligbedden. Vanuit de camp hide zit u
goed verscholen om in alle rust het wild te spotten dat bij de waterpoel komt drinken. Tijdens uw verblijf kunt u vrij
deelnemen aan de aangeboden safari activiteiten welke bestaan uit dag en avond gamedrives en wandelsafari’s.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en avond
game drives in open 4WD, wandelsafari’s, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

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

Since 2004 the Benelux leading specialist in tailor made safaris troughout Zimbabwe

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