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Beste aanbieding 2018

Zimbabwe Special - 12 dagen

individuele Reis – 12 dagen – verlenging mogelijk
Hoogtepunten Zimbabwe:
Matobo Hills: Camp Amalinda
Hwange: Ivory Lodge of upgrade Khulu Ivory
Matusadona: Rhino Safari Camp
Inbegrepen:
2x Semi panoramische vlucht Hwange – Kariba & Kariba – Harare
Privé wegtransfers
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 –05 – aankomst Bulawayo Airport – transfer naar Matobo – Camp Amalinda – 3 nachten FI
 Dag 05 – 08 – transfer naar Hwange – Ivory Lodge – 3 nachten FI
 Dag 08 – 11 – vlucht naar Kariba/Matusadona - boot transfer naar Rhino Safari Camp – 3 nachten FB
 Dag 11 – boot & weg transfer naar Kariba Airport – vlucht naar Harare 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 twee personen (exclusief internationale vluchten):
Mei t/ juni

± U$D 3.564 p.p. upgrade naar Khulu Ivory Lodge meerprijs ± U$D 200 p.p.

Juli t/m oktober

± U$D 3.800 p.p. upgrade naar Khulu Ivory Lodge meerprijs ± U$D 288 p.p.

November

± U$D 3.264 p.p.

upgrade naar Khulu Ivory Lodge meerprijs ± U$D 200 p.p.

Profiteer van deze super aanbieding. Verlenging per accommodaties of een andere locatie
toevoegen is mogelijk. Wat dacht u van een kanosafari over de Zambezi Rivier of een bezoek aan
Victoria Falls? Vraag ons naar meer informatie. – Boek een full day privé game drive maar 150 U$ per
dag per voertuig
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De reis is inclusief:
-

2x Semi panoramische vlucht

-

Airport & intercamp transfers

-

Overnachtingen in luxe kampementen met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden

-

Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en in Rhino Camp)

-

Drankjes alleen tijdens de activiteiten & wijn bij het diner in Rhino Camp

-

Laundry service

-

Matobo/Amalinda: 2 activiteiten per dag met keuze uit en historische tour naar de grotten met
rotstekeningen en Cecil Rhodes monument, Rhino Tracking te voet, ochtend en middag game drives in
open 4WD, natuurwandelingen over granieten platen

-

Hwange / Ivory: 2 activiteiten per dag met keuze uit game drives in open 4WD, wandelsafari’s,

-

Matusadona/Rhino: 2 activiteiten per dag met keuze uit dag: game drives in open 4WD, wandelsafari’s,
bootsafari’s en sundowner cruises, vissafari’s

-

Professionele Engels sprekende gidsen

-

Eco-toerisme gelden

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens
verkrijgen), wanneer niet in uw internationale vliegticket inbegrepen mogelijk ± 50 U$ p.p. airport departure tax,
fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes Rhino Camp
Park entreegelden Matobo ± 15 U$ p.p.p.d.
Park entreegelden Hwange ± 15 U$ p.p.p.d.
Park entreegelden Matusadona ± 8 U$ p.p.p.d.
Kariba Lake Fees ± 10 U$ p.p.
Optioneel: fishing fees Rhino Safari Camp ± 8 U$ p.p per dag

Aanvullende informatie
Matobo Hills

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Matobo Hills is een gebied met een rijke geschiedenis, het wordt gekenmerkt door dicht beboste heuvels
met enorme granieten platen, kleine riviertjes en stroompjes en opeengestapelde rotsblokken. Het
afwisselende landschap leent zich goed voor prachtige wandelingen of mountainbike tochten over de
granieten heuvels en platen. Naast het wild dat u mogelijk tegen komt leven er tussen de rotsen een aantal
interessante reptielen en vele felgekleurde grote hagedissen.
De bizarre granieten rotsformaties zijn ontstaan tijdens de afkoeling van de aardoppervlakte en in de loop
der eeuwen verfijnd door regen en wind. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan en waant u zich in een
prehistorisch landschap terug in de tijd. Ooit was dit gebied bewoond door de Bosjesmannen, maar
sommige heuvels hebben tot aan de dag van vandaag een grote spirituele betekenis en oude
rotstekeningen zijn in enkele grotten bewaard gebleven. De rotsachtige omgeving is een ideale omgeving
voor grote roofvogels zoals de zwarte adelaar en luipaarden. Maar hoewel er een flink aantal luipaarden
leven zijn ze hier vaak moeilijk te zien. Verschillende antilope soorten, bavianen, wildebeest, zebra’s en veel
ander klein wild zult u hier sneller aantreffen. Het park herbergt ook een aantal 'zeldzame' diersoorten
zoals de sabel antilope en de witte en zwarte neushoorn, welke tijdens een game drive meestal worden
gespot.

Matobo Hills – Camp Amalinda

Camp Amalinda is een luxe safari lodge gesitueerd in het majestueuze rotsdecor van de Matobo Hills. De lodge
is genesteld in een oude schuilplaats van de 'San' Bushmen. Camp Amalinda vormt een natuurlijk geheel met de
omgeving, de hele lodge is gebouwd in, aan en om de granieten rotsen van Matobo. Het kamp bestaat uit
slechts 7 individueel ingerichte stenen chalets met een rieten dak en 2 honeymoon suites, elk met een en-suite
toilet/badkamer. De open dineerkamer en de lounge bieden een panoramisch zicht over de heuvels. Er is een
kleine wildlife bibliotheek aanwezig en voor de liefhebbers is er een aparte schaakkamer. Wijnkenners kunnen
een kijkje nemen in de wijnkelder die gelegen is in een grot. Een groot zwembad omringd met ligbedden ziet uit
op een waterpoel en de rotsachtige omgeving, hier kunt u ook gebruik maken van een weldadige massage en/of
manicure.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service,
historische tour naar de grotten met rotstekeningen en Cecil Rhodes monument, Rhino Tracking te voet,
ochtend en middag game drives in open 4WD, natuurwandelingen over granieten platen en gekwalificeerde
Engels sprekende gids. (exclusief park entreegelden $15 p.p. p.d. + Cecil Rhodes monument fee $10 p.p.optionele activiteiten zoals paardrijden of abseilen zijn op aanvraag)
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Hwange National Park

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!

Optie 1

Hwange ‐ Ivory Lodge

Ivory Lodge is gesitueerd in een groot privé reservaat nét aan de grens van het Hwange National Park. De
lodge bestaat uit slechts 6 op palen gebouwde chalets met een en-suite toilet/badkamer. Elke chalet is
open-fronted en biedt uitzicht op de nabijgelegen waterpoel waar regelmatig allerlei kleine groepen wild te
zien zijn. Naast de waterpoel bevindt zich de 'hide' een schuilplaats vanwaar u het wild van dichtbij kunt
observeren en close-up foto's kunt maken.
In de open centrale lodge bevinden zich een gezellige eetgelegenheid en een bar, een kleine wildlife
bibliotheek en een comfortabele lounge. In de zomermaanden kunt u even afkoelen in het kleine zwembad
dat omringd is met enkele ligbedden. In de wintermaanden wordt de open haard aangestoken en wordt u in
uw chalet verwend met warmwater kruiken of elektrische dekens. De nadruk ligt op dag game drives in het
national park of het privé reservaat en avond game drives in het privé reservaat, want deze zijn niet
toegestaan in het national park. Wandelsafari's zijn alleen op aanvraag, graag bij reservering vermelden.
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Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag
en avond game drives in open 4WD door het privé reservaat of in het Hwange National Park en
professionele Engels sprekende gids. (exclusief park entreegelden.)

Upgrade optie 2

Khulu Ivory Lodge

Khulu Ivory ligt in een privé concessie net buiten het Hwange National Park en ziet uit over een oude
rivierbedding. Dit exclusieve kamp is ideaal voor kleine groepen en families die een intieme bushbeleving
zoeken. Met slechts 6 op houten platformen gebouwde tented chalets voorzien van rieten daken, bent u
verzekerd van een persoonlijke sfeer in het kamp en een uitstekende service. De chalets zijn elk stijlvol ingericht
en voorzien van een en-suite badkamer en buiten douche, koffie & thee faciliteiten en een privé veranda met
een zitje dat uitziet op de omgeving.
Tussen de safari’s door kunt u zich terugtrekken in de deels open lounge. Hier bevinden zich tevens de
dineerruimte en een de bar. Een verhoogd houten dek leidt naar een klein zwembad en een vuurplaats waar
men ’s avonds gezellig bijeen kan komen. Overdag en ’s avonds worden er game drives aangeboden in open
4WD in de privé concessie of in het national park. Ook is er de mogelijkheid om een bezoek aan het Painted Dog
Conservation Centre te brengen. Wandelsafari´s worden alleen op aanvraag aangeboden, deze dient u van te
voren te reserveren.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en
avond game drives in open 4WD door het privé reservaat of in het Hwange National Park en professionele
Engels sprekende gids. (exclusief park entreegelden.)

Matusadona National Park
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Het grootste deel van het Matusadona National Park ligt aan het Kariba meer. Het hele gebied wordt
gekenmerkt door de 600 meter hoge 'Matusviadonnah' heuvels waarnaar het National Park is genoemd. De
hoger gelegen plateaus zijn bedekt met open bosland en berg acacia's. In de lager gelegen gebieden groeien
mopane struiken, reusachtige oude baobab bomen en verandert het landschap in een ruige vlakte met veel
opgedroogde rivierbeddingen. Deze wildernis tezamen met de oevers van Lake Kariba vormen een unieke
locatie voor boeiende game drives en avontuurlijke wandelsafari’s . Buiten de vrijwel onbegaanbare paden die
worden veroorzaakt door de dieren zijn er slechts twee ruige wegen die alleen begaanbaar zijn tijdens het droge
seizoen én dan nog met een 4-wheel drive.
De vele inhammen en kleine baaitjes langs de oevers van het meer trekken veel grazende dieren zoals buffels,
olifanten, zebra's en antilopen. Naast een leeuwenrijk is het park één van de laatste overgebleven vrijplaatsen
van de bedreigde zwarte neushoorn en kunt u ook een aantal interessante reptielen aantreffen zoals gecko’s,
monitor lizards, schildpadden en slangen waaronder de python. Ook is het een vogelrijk gebied met meer dan
200 soorten waaronder de reusachtige visarend die het meest te vinden is langs het water waar zij de
uitstekende takken van de dode bomen gebruiken als nestplaats.

Matusadona ‐ Rhino Safari Camp

Het Rhino Safari Camp is een waar bushcamp midden in de wildernis van Matusadona, op de oever van het
Lake Kariba. Het kamp is alleen te bereiken via een klein vliegtuigje en/of een boottransfer vanuit Kariba. Het is
een klein en vriendelijk bushcamp met een persoonlijke sfeer waar gastvrijheid en efficiëntie hoog in het
vaandel staan. Alle medewerkers doen hun uiterste best om het u naar de zin te maken, en er is geen vaste
routine.
Het bushcamp bestaat uit slechts 7 op palen gebouwde rustieke chalets en een open dineerruimte met lounge
en een bar. Elke chalet is geheel open-fronted en heeft uitzicht op het meer. Elke chalet beschikt over een
openlucht en-suite toilet/douche, een muskietennet, een bureau, een tafel met stoelen, olielampen, een
ledlamp en een thermoskan met koud drinkwater. In het centrale deel van het kamp waar u ook de dineerruimte
vindt, is elektriciteit aanwezig door middel van zonne-energie en kunt u uw camera en batterijen opladen. Nabij
de lounge/dineerruimte, aan de rand van het meer, is een kleine plunge pool te vinden waarin u tijdens de
warme uurtjes even kunt afkoelen.
Het Rhino Safari Camp biedt naast game drives in open 4WD ook ultieme wandelsafari's onder begeleiding van
een professionele gids. Maar ook een bootsafari of een specifieke vissafari behoort tot de mogelijkheden! De
keuze van de activiteiten worden ter plaatse met u overlegd.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes tijdens de activiteiten, wijn bij het diner, laundry service,
wandelsafari's, ochtend en middag game drives in open 4WD, bootsafari's, sundowner cruise, vissafari’s en
professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. (exclusief drankjes en fishing fees 10 U$ p.p. per
dag)

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

