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Module 6 dagen/5 nachten privé safari ‐ Mana Pools

Mana Pools – met privé gids en privé voertuig
Een unieke privé safari met een professionele privé gids in Mana Pools spreekt velen tot de verbeelding. In
Mana Pools liggen de prijzen van een lodge tussen U$ 450 – U$ 950 p.p. per nacht en wanneer uw
reisgezelschap bestaat uit minder dan 4 of 5 personen dan deelt u de safari’s met anderen. Als er een
mogelijkheid wordt geboden voor een privé voertuig met privé gids dan betaalt u voor deze exclusiviteit
naast de prijs van de accommodatie nog een extra bedrag dat kan variëren tussen U$ 350 – U$ 1300 per dag.
Om de kosten van een privé safari met een professionele privé gids te minimaliseren maakt Zimba Safaris
ook gebruik van comfortabele budget accommodaties. Voor wie een minder luxe accommodatie zoekt maar
niet wil kamperen in koepeltentjes, op een matrasje op de grond wil slapen en het sanitair niet met anderen
wil delen, zijn de budget accommodaties zeer geschikte opties.
Overigens geldt, hoe groter uw reisgezelschap des te voordeliger de reissom per persoon zal worden. Dit kan
wel honderden Euro’s per persoon schelen. En voor sommigen niet onbelangrijk, deze budget accommodaties
zijn het gehele jaar geopend waardoor u Mana Pools kunt bezoeken wanneer u maar wilt! Hoewel eind
december tot eind februari niet aan te bevelen is vanwege het regenseizoen. In deze maanden kunt u veel
regen verwachten en zal het wild zich meer verspreiden en dieper in het park leven.

 Dag 01 – Start en pick up bij uw accommodatie in Kariba/Mana Pools of Makuti (Harare op aanvraag)
 Dag 01 – 06 – wegtransfer naar Mana Pools –Mana Pools budget accommodatie – 5 nachten FB
 Dag 06 – transfer en drop off bij uw accommodatie in Kariba of Makuti voor verdere vervolg van uw reis
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsdindicatie 2017 inclusief 6 dagen eigen voertuig met privé gids (exclusief internationale vluchten):
Op basis van 2 personen ±U$ 2.620 p.p.
Op basis van 3 personen ±U$ 1.890 p.p.
Op basis van 4 personen ±U$ 1.590 p.p.

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:
-

Privé transfer van Kariba of Makuti naar Mana Pools (vanuit Harare op aanvraag)

-

5 nachten budget accommodatie in Mana Pools, toilet/douche, ingerichte keuken en braai faciliteiten

-

Maaltijden

-

Soft drinks en wijn bij het diner

-

Privé voertuig met Engels sprekende professionele privé gids

-

Privé game drives

-

Privé wandelsafari’s

-

Prvié drop off transfer Kariba of Makuti (Harare op aanvraag)

De reis is exclusief:
Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ±35U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens verkrijgen), park
entreegelden ± 20 U$ p.p.p.d., eventueel extra drankjes (onderweg heeft u de mogelijkheid om extra (alcoholische)
drankjes te kopen), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
• 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 airporttaxes, BTW, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en
door te berekenen.

Aanvullende informatie
Privé gids, een toegevoegde waarde aan uw safari beleving
Zimba Safaris beschikt over een groot netwerk van professionele freelance privé gidsen die niet gebonden zijn
aan een bepaalde accommodatie. Deze professionele privé gidsen beschikken over minstens 15 jaar wildlife
ervaring en dragen een wapen en zendapparatuur om u veilig door de bush te kunnen rondleiden. Veel gidsen
zijn tevens opgeleid als hunter, zij worden door de overheid ingezet wanneer groot wild door 'jacht‐toerisme'
of stropers is verwond en de dieren daardoor levensbedreigend voor de plaatselijke bevolking zijn. Mede
hierdoor doen zijn hun grootste ervaring op en zijn zij voorbereid op onvoorspelbare en gevaarlijke situaties.
Of u nu een dagdeel op safari wilt of misschien wel de hele dag. Misschien wilt u zoveel mogelijk wild zien, of
misschien bent u meer geïnteresseerd in een specifiek dier of in het vogelleven of wilt u het liefst een
photographic safari waarbij u alle tijd en rust heeft om mooie foto’s te schieten. Een professionele privé gids is
beslist een toegevoegde waarde, immers het verhoogd de kwaliteit van een safari en het draagt bij aan een
persoonlijke en meer intense bushbeleving. Een privé gids biedt maximale flexibiliteit en heeft alle aandacht
voor u en uw reisgezelschap. Hij past zich aan uw tempo aan, aan uw interesses en wensen.
U verblijft in comfortabele budget accommodaties, hoewel kamperen misschien voordeliger lijkt, brengt de
logistieke organisatie van camping attributen, catering en huur van campsites veel kosten met zich mee.
Indien gewenst kan er uiteraard ook voor een luxe accommodatie worden gekozen – prijs 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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Mana Pools National Park ‐ Budget Accommodatie

Mana Pools budget lodges zijn alle gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier. Er zijn twee ruime lodges met twee
slaapvertrekken en vier single bedden en drie lodges met vier slaapvertrekken met acht single bedden. Beide type
accommodatie beschikken over twee toiletten, een badkamer, volledig ingerichte keuken met koelkast, een ruime
lounge/dineerkamer en een buitenplaats met braai 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.
Uw privé gids zal tijdens uw verblijf een eigen chalet of één van de beschikbare kamers in de chalet betrekken. De gids
heeft een uitstekende wildlife reputatie en een jarenlange ervaring in de bush, hij is niet alleen goed getraind om met het
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 kunt u flexibel op game drive of wandelsafari met uw privé
gids. Ter plaatse wordt er met u overlegd waar uw interesse naar uit gaat en welke elke activiteiten uw voorkeur heeft.
De activiteiten worden in de basis per dagdeel ondernomen, maar omdat u gebruik maakt van een privé gids kunt u met
gemak ook de hele dag op pad. De lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie plek genuttigd. U heeft
tevens de mogelijkheid om een kanosafari te ondernemen, echter zijn alleen op aanvraag tegen meerkosten.
Uw verblijf is inclusief professionele privé gids en eigen voertuig, privé game drives en privé wandelsafari’s, pick- up en
drop- off transfers naar uw accommodatie in Kariba of Makuti (exclusief park entreegelden )
Privé safari’s met professionele free lance gidsen kunnen wij in alle parken in Zimbabwe arrangeren - bijvoorbeeld in
Hwange, Chizarira, Gonarezhou, Mana Pools, Save Valley, Matobo Hills, Matusadona en privé kanosafari's over de
Zambezi.

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

