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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Kariba Lake Cruise & privé safari’s
i

Totale reisduur 16 dagen – met 8 dagen privé gids
Verlenging mogelijk & vertrek op iedere gewenste data

Hoogtepunten:
Harare: Bronte Garden Hotel
Kariba Lake Cruise & Matusadona: Privé houseboat met privé gids en bemanning
Kariba: Hornbill Lodge
Zambezi Rivier: kanosafari Chirundu – Mana Pools
Mana Pools: Budget accommodatie met privé gids en eigen open 4WD voertuig
Harare: Bronte Garden Hotel

Inbegrepen transport: 1x semi panoramische vlucht & privé wegtransfers
Begint in Harare – Eindigt in Harare
Ø Dag 01 – vertrek Nederland
Ø Dag 02 – 03 – aankomst Harare – transfer Bronte Garden Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 07 – semi panoramische vlucht naar Kariba – aanvang Lake Cruise met privé gids – 4 nacht FB
Ø Dag 07 – 08 – transfer naar Hornbill Lodge – 1 nacht FI & Kariba Village & Dam Tour
Ø Dag 08 – 11 – aanvang kanosafari Chirundu naar Mana Pools – 3 nachten FB
Ø Dag 11 – 14 – pickup in Mana Pools – budget accommodatie met privé gids en voertuig – 3 nachten FB
Ø Dag 14 – 15 – transfer naar Harare – Bronte Garden Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 15 – transfer naar Harare Airport voor aanvang van de terugreis.
Ø Dag 16 – aankomst Nederland
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 1 maart t/m 15 november 2016 (exclusief internationale vluchten)
2 Personen U$ 5.610 p.p.
4 Personen U$ 4.269 p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 880 ,- en € 1.164,- p.p. inclusief airport tax en brandstoftoeslag
De ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten ook 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.

De reis is inclusief:
-

Accommodatie Harare in midrange hotelkamer met en-suite faciliteiten

-

Accommodatie op privé Houseboat met professionele privé gids, kok en bemanning

-

Accommodatie Kariba in midrange lodge met en-suite faciliteiten

-

Accommodatie Kanosafari in transparante koepeltentjes, voorzien van een dik matras en slaapzak

-

Accommodatie Mana Pools in budget lodge met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden Lake Cruise, Kanosafari, Hornbill Lodge & Mana Pools

-

Ontbijt in Bronte Hotel

-

Lake Kariba & Matusadona Privé Lake Cruise 5 dagen/4 nachten met professionele privé gids – wandelsafari’s,
sundowner cruises & bootsafari’s met een kleinere boot.

-

Mana Pools 4 dagen/3 nachten met privé gids met eigen open 4WD – privé game drives en wandelsafari’s

-

Kanosafari 4 dagen/3 nachten Kariba naar Mana Pools

-

Kariba Village & Dam Tour

-

1x binnenlandse vlucht Harare naar Kariba

-

Airport & intercamp transfers

-

Eco-toerisme gelden

-

Kariba Lake fees

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, local airport departure tax Zimbabwe ± 15 U$ p.p.
international airport departure tax Zimbabwe ± 50 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:
Bronte Hotel, Harare

Diner, drankjes, eventueel lunch

Houseboat

Drankjes, van te voren ontvangt u een drankenlijst ter bestelling

Mana Pools

Drankjes, van te voren ontvangt u een drankenlijst ter bestelling

Kanosafari

Eventueel extra drankjes

Park entreegelden die u ter plaatse dient te voldoen:
Matusadona ± 8 U$ p.p. per dag
Mana Pools ± 15 U$ p.p. per dag
Kanosafari ± 100 U$ p.p.
• 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.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Aanvullende informatie Kariba Lake Cruise & Safaris
Matusadona National Park & Lake Kariba

Het Lake Kariba is ongeveer 280 km. lang en bijna 40 km. breed en heeft een diepste punt van wel 115 meter. Het
behoort tot één van de grootste stuwmeren ooit door mensenhanden gebouwd en heeft een vele prachtige baaien en
eilandjes, voor een groot deel grenzend aan het Matusadona en Charara National Park.
Het gebied wordt gekenmerkt door de 600 meter hoge 'Matusviadonnah' heuvels waarnaar het Matusadona National
Park is vernoemd. 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 in het droge seizoen én dan nog
met een 4WD. Dit is het 'echte' Afrika, ruig en ongerept waar u vrijwel geen andere toeristen tegenkomt.
De vele inhammen en kleine baaitjes langs de oevers van het meer trekken grazende dieren zoals buffels, olifanten,
zebra's en antilopen, wat ook weer roofdieren aantrekt als leeuwen en krokodillen. Met een kleine tender boat vaart u
langs de oevers en gaat u aan wal voor onvervalste wandelsafari’s. Tijdens het wandelen kunt u niet alleen groot wild
tegenkomen, maar ook interessante reptielen aantreffen zoals gecko’s, monitor lizards, schildpadden en slangen
waaronder de python.

Kariba Privé Lake Cruise & privé safari’s

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Een Lake Cruise met safari’s is een fantastische manier om de unieke wildernis en het
wildlife in en om Lake Kariba te beleven, èn u komt op plekjes die alleen per boot te
bereiken zijn. Onderweg kunt vanaf het dek (deels schaduw) of de lounge met open
ramen genieten van een prachtig uitzicht op de omgeving. Tussen de safari’s door kunt u
ontspannen achteroverleunen met een koel drankje terwijl u geniet van het geluid van
knorrende nijlpaarden en de oever afspeurt naar vogels en wildlife. Tegen het avonduur is
het genieten van de zonsondergang op het meer, want deze is werkelijk prachtig om te
zien.
Houseboats zijn er in alle maten en soorten. De privé boot in het genoemde reisschema is
geschikt voor 2 tot 5 personen. De boot beschikt over voldoende slaapvertrekken en
sanitair, waaronder een slaapvertrek met en-suite toilet/douche. Bij erg warm weer kunt u
eventueel op het dek op comfortabele matrassen overnachten en ontwaken met een
prachtige zonsopgang en het geluid van knorrende nijlpaarden.

Uw verblijf op de boot is geheel privé en inclusief een professionele privé gids, een
kapitein en een kok die u gedurende uw verblijf zullen vergezellen. Zij hebben een

eigen slaapcabine en eigen badkamer faciliteiten. Een verblijf op een houseboat zal u
absoluut een vakantiegevoel geven, het is comfortabel, relaxed, actief en afwisselend. 's
Morgens vroeg en in de namiddag vaart u verder om vervolgens steeds op een nadere
locatie aan te meren langs de oevers van Lake Kariba, Charara of het Matusadona National
Park voor een boeiende wandelsafari. De wandelingen zijn in gematigd tempo en er zullen
voldoende rustpauzes worden ingelast. Op het heetst van de dag tussen de wandelingen
door wordt er op de boot een uitgebreide maaltijd geserveerd waarna u een siësta kunt
houden op het dek. en terwijl de boot verder vaart, kunt genieten van een zonnebad, het
uitzicht en een koele bries.
In de namiddag meert u aan op een andere plek om een volgende wandelsafari te
ondernemen. ‘s Avonds kunt u soms de leeuwen horen brullen en de volgende ochtend kan
de boot makkelijk naar de locatie varen waar de leeuwen de avond ervoor gehoord zijn. Elke
boot beschikt ook over een kleinere boot. Deze zijn beter manoeuvreerbaar en kunnen
daardoor ook in de smallere kanalen of inhammen komen en waarmee u gemakkelijk aan
wal kunt gaan. Tevens worden ze gebruikt voor de prachtige sundowner cruises want Lake
Kariba heeft een werkelijk prachtig gekleurde zonsondergang. Voor wie het leuk kunnen er
vishengels aan boord worden verzorgd, een vermakelijke bezigheid tussen de safari’s door
of in de avond, want u zult ongetwijfeld beet hebben. De bemanning zal u graag vergezellen
tijdens deze bezigheid, en van de vis die gevangen wordt een lekker hapje bereiden.

Uw verblijf is 100% privé inclusief privé Cruiser 2- 5 personen,tender boat, brandstof, kariba Lake Fees, maaltijden,
kapitein en kok, gekwalificeerde Engels sprekende privé gids, privé wandelsafari’s, privé bootsafari’s en sundowner
cruises. (exclusief drankjes, vishengels en park entreegelden Matusadona)

Lake Kariba – Hornbill Lodge

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De Hornbill Lodge is een kleine en persoonlijke accommodatie, gerund door een lokale familie. Gastvrijheid en een
excellente service staan hoog in het vaandel. Hornbill Lodge biedt slechts 4 individuele sfeervol ingerichte chalets,
gelegen in een mooie tuin grenzend aan het Kariba meer. Er is één familiechalet bestaande uit twee kamers of er kan
een extra bed worden bijgezet in één van de andere chalets. Elke chalet is voorzien van een en-suite badkamer, koffie &
thee faciliteiten, muskietennet en plafondventilator. Elk chalet heeft een panoramisch uitzicht op het mooie Lake Kariba
Tijdens de heetste uurtjes van de dag kunt u verkoeling vinden bij het zwembad. In de avonduren wordt het buitendek
opgezet als dineergelegenheid, tevens bevindt zich in de centrale lodge een gezellige bar/lounge met tv en een diner
ruimte. Het stuwmeer van Kariba kent een dramatische geschiedenis, de bouw en het laten vollopen van het meer
hebben vele mensen en dierenlevens gekost. Het hele verhaal leest u op onze website, eventueel hebben wij een CD
beschikbaar met een interessante documentaire van origineel beeld en foto materiaal over Operation Noah. Tijdens u
verblijf kunt u een Kariba Dam Tour en een bezoek aan het dorp ondernemen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en Kariba Dam & Village Tour ± 2

uur.

Kanosafari van Chirundu naar Mana Pools - 3 nachten

Een kanotocht op de Zambezi Rivier is een ontmoeting met de natuur die niet met woorden te beschrijven is. Tijdens
deze bijzondere en avontuurlijke safari geniet u van de rust en het ritme van de rivier.
U zult absoluut gecharmeerd raken van de afwisselende omgeving, vlakke landschappen, heuvels, smalle kanalen, de
eilandjes en het wild. Onvermijdelijk zult u langs groepen nijlpaarden peddelen en wanneer een olifant vlak voor uw kano
wil gaan baden zal beslist uw adrenaline stijgen.
Voordat u aanvangt met de kanosafari zult u eerst een korte briefing van twee zeer ervaren gidsen krijgen die u tijdens
deze tocht zullen begeleiden. Als geen ander kennen zij de rivier op hun duimpje en weten zij precies waar de
zandbanken zijn en nijlpaarden populaties zich ophouden. De Canadese kano's zijn tweepersoons, ruim 5 meter lang en
uitgerust met comfortabele zitjes en canvas kussens. Ze zijn stevig en kunnen een gewicht dragen tot wel 420 kilo.
Tijdens de kanotocht overnacht u in ruime koepeltenten telkens op een ander eilandje van de rivier. Omdat de tenten
volledig van transparant gaas zijn kunt u ‘s nachts de sterrenhemel bewonderen en een oogje houden op het wild dat
mogelijk de rivier oversteekt.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Ervaring voor de kanosafari is niet vereist en u hoeft geen super conditie te hebben, doch enige fitheid en
flexibiliteit wordt op prijs gesteld. Gemiddeld legt u per dag een afstand af van 17 tot 20 km. Over het algemeen is dit
zeer goed te doen omdat u stroomafwaarts peddelt en de rivier een gemiddelde stroming heeft van 4 km. per uur.
Voorbeeld dagindeling:
- Omstreeks 06:30 wordt u gewekt voor een kopje koffie of thee met een biscuit. De tenten worden afgebroken en de
kano wordt ingeladen. Wanneer u vroeg in de ochtend vertrekt is het water meestal zeer kalm en de temperatuur nog
niet te heet. Ongeveer om 09:00 wordt er een plekje op de oever gezocht voor een uitgebreid Engels ontbijt met brood,
eieren, bacon, bonen, worst, tomaten, marmelade, fruit, thee en koffie.
Na het ontbijt peddelt u rustig verder de rivier af en daar waar het interessant is wordt even gestopt. De trip wordt
vervolgd tot ongeveer 12:30 om dan weer een plekje op een eiland te zoeken voor een lunch en een siësta. Een lunch
kan bestaan uit verschillende broodjes met verschillende soorten vlees vergezeld met een saus, salades, kaas, en toast.
Na de lunch en een siësta vervolgt u de trip tot ongeveer 17:00 om een geschikte plek op een eiland te zoeken waar u
de nacht zult doorbrengen. De kano’s worden ontladen en de tenten opgezet en wordt er een heerlijk en welverdiend
diner voor u bereid.

De kanosafari is inclusief: alle maaltijden, gefilterd water, limonade, thee en koffie en wijn bij het diner, transparante
koepeltenten met matras en slaapzak, alle camping materialen en een gekwalificeerde bewapende Engels sprekende
gids voorzien van zendapparatuur. (exclusief River usage/park entree en camping gelden ± 100$ p.p.)
.

Mana Pools - met privé gids en eigen open 4WD voertuig

Aan het einde van de kanotocht wordt u opgehaald door uw privé gids die u met zijn open 4WD door het Mana Pools
National Park naar uw accommodatie rijdt. Mana Pools zijn voormalige kanalen van de Zambezi Rivier, een vruchtbare
riviervlakte welke zich over 2.000 kilometer ² uitstrekt en behoort tot één van de mooiste parken van Zimbabwe. Het
landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met baobab en inheemse bomen.
Olifanten en buffels, gevolgd door zebra's, waterbokken en vele andere soorten antilopen én de bijbehorende roofdieren
waaronder leeuwen, luipaarden en hyena’s migreren elk jaar tijdens de droge wintermaanden naar dit gebied. De rivier is
bevolkt door grote aantallen nijlpaarden en krokodillen en met meer dan 450 soorten vogels is Mana Pools tevens een
paradijs voor vogelliefhebbers. Dit national park is bij uitstek de locatie voor lonende game drives en spectaculaire
wandelsafari, en om groot wild op dichte afstand te aanschouwen - het is met geen enkele andere locatie te vergelijken.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Mana Pools National Park - Budget Accommodatie met privé gids

Mana Pools budget lodges zijn alle gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier midden in het national park. De
accommodatie bestaat uit 2 lodges met twee slaapvertrekken en vier single bedden en 3 lodges met vier
slaapvertrekken met acht single bedden. Beide type accommodatie beschikken over twee toiletten, een badkamer, een
volledig ingerichte keuken met koelkast, een ruime lounge/dineerkamer en een buitenplaats met een zitje en braai
faciliteiten, vanwaar u uitzicht heeft op de Zambezi Rivier.
Bedlinnen en elektriciteit om uw camera batterijen op te laden zijn aanwezig – elektriciteit is op gezette tijden in de
lodge aanwezig of via een omvormer in het voertuig. Met de boodschappen die uw gids van te voren heeft ingekocht zal
hij zorgen voor eenvoudige maar smakelijke maaltijden. Wanneer u met twee personen verblijft, zal de gids meestal één
van de overige beschikbare kamers betrekken in de chalet. Verblijft u met meerdere personen dan zal uw gids een eigen
accommodatie betrekken.
Uw professionele privé gids heeft een uitstekende wildlife reputatie en een jarenlange ervaring in de bush, ook met
wandelsafari’s. De gids is niet alleen goed getraind om met groot wild om te gaan maar ook om als gastheer op te
treden. Hetgeen ook betekent dat hij rekening zal houden met uw behoefte aan privacy of juist gezelschap.
Tijdens het verblijf onderneemt u diverse game drives en indien gewenst wandelsafari’s. Beide activiteiten kunnen uit
dagdelen bestaan of een hele dag en wordt er een picknick lunch meegenomen. Ter plaatse wordt de dagindeling met u
overlegd. U heeft tevens de mogelijkheid om een kanosafari te ondernemen, echter zijn alleen op aanvraag tegen
meerkosten.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, gekwalificeerde privé gids met eigen open 4WD voertuig, privé dag game drives

en privé wandelsafari’s in het NP. (exclusief drankjes en park entreegelden *avond game drives zijn in het national park
niet toegestaan)

Harare – Bronte Garden Hotel

Het Bronte Garden Hotel is gesitueerd in het noorden van Harare. De charmante sfeer, het comfort, het vriendelijke
personeel en een fraaie subtropische tuin maakt het Bronte Hotel tot een favoriete accommodatie voor zowel
internationale als lokale gasten. Hoewel het hotel beschikt over 100 en-suite kamers verdeeld over twee gebouwen,
heerst er een persoonlijke, gezellige en rustige sfeer. Elke kamer beschikt over en-suite toilet/badkamer, een balkon,
satelliet TV en thee & koffie faciliteiten.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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In de verschillende tuinen met vijvers is het heerlijk toeven en er zijn kleine zithoekjes te vinden waar drankjes en hapjes
kunnen worden geserveerd. Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan er een rustig en meer achteraf is gelegen,
een kleine gym en twee á la carte restaurants – Palms en Emanuels. De Palms restaurant ziet uit over de grote tuin en
heeft tevens een buitenterras. Hier wordt ook het ontbijt in buffetstijl geserveerd. Er is een butlerservice zodat u de
maaltijden ook naar uw kamer kunt laten brengen of kunt laten serveren op een van de terrassen in de fraaie tropische
tuin. Emanuels is een intiem restaurant dat achter het Palms restaurant is gesitueerd en heeft een eigen binnentuin. De
maaltijden zijn zeer smakelijk en culinair en worden bereid door de leraar van Jamie Oliver!

Uw verblijf is inclusief ontbijt. (exclusief diner, drankjes, eventueel lunch)

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