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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Save Valley & Eastern Highlands ‐ Unieke rondreis
.
Laat u begeleiden door de prachtige Eastern Highlands
en wandel door de groene Honde Vallei.
Ontdek de verborgen Save Valley, een spectaculaire off the beaten track & Big 5 bestemming

Off the beaten track individuele reis ‐ totale reisduur 13 dagen ‐ verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Harare: Bronte Garden Hotel
Honde Vallei: Aberfoyle Lodge (wandelen door de tropische bossen en plantages)
Nyanga NP: bezoek aan panorama punten en Mutarazi Falls (met privé gids en eigen open 4WD voertuig)
Vumba: Leopard Rock Hotel (met privé gids en eigen open 4WD voertuig)
Save Valley: Mokore Safari Camp
Inbegrepen transport: privé wegtransfers (waarvan een klein deel per open 4WD)
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 03 – aankomst Harare – transfer naar Casa Kadiki – 1 nacht B&B
 Dag 03 – 05 – transfer via Nyanga naar Honde Vallei – Aberfoyle Lodge – 2 nachten HB
 Dag 05 – 06 – verkenning Nyanga met privé gids & eigen voertuig– en-route naar Vumba – Leopard Rock Hotel – 1 nacht HB
 Dag 06 – 07 – verkenning Vumba met privé gids & eigen voertuig – Leopard Rock Hotel – 1 nacht HB
 Dag 07 – 11 – transfer naar Save Valley – Mokore Safari Camp – 4 nachten FB
 Dag 11 – transfer naar Harare – Casa Kadiki – 1 nacht B&B
 Dag 12 – transfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 13 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 (exclusief internationale vluchten)
Met 2 personen
± U$ 3.675 p.p.
I
Met 4 personen ± U$ 2.564 p.p.
Verlenging per locatie is mogelijk.
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De reis is inclusief:
-

Accommodatie in midrange tot luxe accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden in Mokore Safari Camp

-

Ontbijt & diner in Aberfoyle Lodge & Leopard Rock Hotel

-

Ontbijt in Bronte Garden Hotel

-

Eastern Highlands:
2 dagen beschikking over privé gids met eigen open 4WD. Flexibel programma in te vullen naar wens: bezoek de
panorama punten in Nyanga NP, bezoek de op twee na hoogste waterval Mutarazi Falls, rijd naar het hoogste
punt en wandel naar de top van de berg. Rijdt van Nyanga naar Vumba en verken per auto de enorm
afwisselende omgeving, geniet van mooie vergezichten, bezoek de Vumba Botanical Gradens, wandel door
tropische bossen in Vumba.

-

Aberfoyle Lodge:
optioneel worden vanuit de lodge diverse activiteiten aangeboden zoals begeleide wandelingen door de
plantages, door tropische oeverbossen met riviertjes of naar een natural water slide vanaf de rotsen, of een
canopy walk, vissen, kayakken, raften, abseilen en golfen. (vraag ons gerust naar de meerdaagse en langere
wandelroutes indien hier interesse voor is)

-

Save Valley: game drives in open 4WD en wandelsafari’s, “Lion Call” indien mogelijk

-

Airport & intercamp transfers (een deel in de Eastern Highlands per open 4WD)

-

Eco-toerisme gelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de
grens verkrijgen), international airport departure tax Zimbabwe ± 50 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en
persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes
Casa Kadiki , Harare

Lunch, diner

Aberfoyle, Honde

Lunch

Leopard Rock, Vumba

Lunch

*u kunt de chauffeur/gids verzoeken om onderweg even te stoppen bij een lokale supermarkt waar u voordelig drankjes,
een broodje of een snack voor onderweg kunt kopen. Bij de accommodatie kunt u ook verzoeken of zij de lunch willen
inpakken zodat u deze onderweg in de transfer als “packed lunch” kunt meenemen.

Park entreegelden die u ter plaatse dient te voldoen:
Save Valley ± 20 U$ p.p. per nacht
Optioneel: park entreegelden Nyanga NP ± 10 U$ p.p. – alleen als u daadwerkelijk het nationaal park in wilt
Optioneel: park entreegelden Vumba Gardens ± 10 U$ p.p. – alleen als u daadwerkelijk het reservaat in wilt
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Aanvullende informatie
Casa Kadiki – Harare

Het Casa Kadiki is een kleine lodge met vriendelijk personeel en een fraaie subtropische tuin. Er heerst een
persoonlijke, gezellige en rustige sfeer. De lodge wordt lokaal beheerd en beschikt over 7 en-suite kamers welke ieder
beschikken over een en-suite toilet/badkamer, een privé veranda met een zitje, gratis Wifi en thee & koffie faciliteiten.
In de groene tuin bevinden zich een klein zwembad en een zitje waar drankjes en hapjes kunnen worden geserveerd. De
logde beschikt over een binnen restaurant en lounge en gratis Wifi. Het centrum van Harare en enkele restaurants zijn
gelegen op ongeveer 10 minuten loopafstand.
Uw verblijf is inclusief ontbijt. (exclusief lunch, diner en drankjes)

Eastern Highlands

De Eastern Highlands zijn een zeer dunbevolkt en bergachtig gebied ten oosten van Zimbabwe dat grenst aan
Mozambique. Het behoort tot één van de minst bezochte gebieden van Zimbabwe en is vrijwel onbekend bij het
internationale publiek. Het weinige toerisme maakt echter een bezoek aan dit gebied des te unieker. De Eastern
Highlands zijn te verdelen in 3 regio’s: het Nyanga National Park in het noorden, de Vumba Mountains in het
midden en het Chimanimani National Park in het zuiden.

Vanwege de koelere temperatuur is het een geliefde vakantiebestemming voor lokale bewoners. En niet onterecht, want
het gebied heeft prachtige vergezichten met groene heuvels en valleien, woeste rotsachtige bergranden, watervallen en
een weelderige en afwisselende flora en fauna omgeven door een serene stilte en rust. De Eastern Highlands zijn een
uitstekende plek voor wandelaars en natuurliefhebbers. Ondanks dat het wildlife minder spectaculair is, vindt men hier
evengoed wildsoorten als kudu, springbok,waterbok, bushbuck, blauwe duiker, wildebeest, velvet en samango apen.
Daarnaast herbergt het gebied een scala aan interessante reptielen zoals kameleons, slangen en hangedissen, en
bijzondere boomkikkers en insecten waaronder een aantal soorten prachtige reuzen vlinders.
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Honde Vallei

.

De Honde Vallei vormt officieel geen onderdeel van de Eastern Highlands, maar wordt wel gezien als een unieke locatie
voor vogelaars, wandelaars en natuurliefhebbers. Honde Vallei beslaat ongeveer 500 km ² grenzend aan de
Mozambique en ingesloten door de bergketens van het Nyanga gebergte.
Het gebied is één van de grootste thee regio’s in Zimbabwe en is bedekt met groen glooiende theeplantages, bananen
plantages, boerderijen en enkele kleine dorpjes. De vallei is populair bij vogelaars en kent 4 voorname vogel locaties
rondom Aberfoyle Club, Gleneagles Nature Reserve, Eastern Highland Tea Estate en het gebied rond Katiyo Tea Estate
waar men vogelsoorten kan spotten die nergens anders in Zimbabwe voorkomen. Daarnaast kunnen natuurliefhebbers
hun hart ophalen met diverse wandelroutes door tropisch ogende bossen met wilde orchideeën, langs watervallen en
rivieroevers met varens en met mos begroeid .

Aberfoyle Lodge ‐ Honde Vallei

Na een prachtige autorit door de bergen van de Eastern Highlands, door de Honde Vallei en langs vele groen glooiende
theeplantages arriveert men bij het best bewaarde geheim van Zimbabwe. Aberfoyle Lodge is gelegen te midden van de
Honde Vallei omringd door theeplantages, tropische bossen en de Nyamkombe Rivier op een hoogte van 800 meter.
De lodge biedt een oase van rust met een prachtig uitzicht op de tuin, de golfbaan, de glooiende theevelden en bossen.
De 10 luxe kamers zijn elk net iets anders qua oppervlakte en inrichting, maar even comfortabel. Ze zijn voorzien van
een tweepersoonsbed of twee single bedden met een klamboe, een zithoek, een en-suite toilet/badkamer en een klein
terras voor de deur met een zitje dat uitziet op de tuin en omgeving. De lodge beschikt ook over enkele self-catering
units.
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In de centrale lodge bevindt zich de receptie, een lounge en een dineerruimte. Buiten is er een overdekte patio met een
buiten restaurant en zitjes waar men overdag even kan relaxen onder het genot van een drankje. De meeste producten
uit de keuken worden geleverd uit de eigen biologische tuin. De honing komt van eigen bijenkasten, biologische zwarte
peper komt van de wijnstokken, de koffie en thee worden op eigen landgoed geteeld en buiten lopen kippen op het erf
voor de eieren. Tevens is de lodge bezig om zelf forel en brasem te kweken om het restaurant te bevoorraden. Met
behulp van deze prachtige verse ingrediënten bent u verzekerd van een aantal van de heerlijke maaltijden.
Door de omringende bergen en afgelegen ligging is er een slecht mobiel en internet bereik in de lodge. Andere
aanwezige faciliteiten zijn een souvenir shop, tafeltennis, squashbaan, tennisbaan, een vergaderruimte baan en een
zwembad met enkele zonnebedden waar gasten tijdens hun verblijf gebruik van mogen maken.
Wandelingen worden ondernomen onder begeleiding van een gids. Voor vogelaars beschikt de lodge over een
gespecialiseerde gids met een grote kennis van en passie voor vogels en het gebied. De lodge biedt daarnaast een scala
aan optionele activiteiten waaronder diverse wandelroutes welke 1 tot 4 uur in beslag nemen of met de duur van de hele
dag, rondleiding over de theeplantages, bezoek aan een houtwerkfabriek, rondleiding door de waterkracht centrales,
bezoek aan Mermaid pool en watervallen, een canopy walk, vissen, fietstochten, abseilen, kayakken, raften enz.
Daarnaast kan met de meer 5/6 daagse Turaco Trail ondernemen, of slechts een deel hiervan (2 tot 3 dagen). Het is een
werkelijk prachtige enigszins intensieve wandeltocht dwars door het afwisselende landschap van Nyanga helemaal tot
aan Aberfoyle Lodge, waarbij men onderweg overnacht in verschillende cottages in de bergen.
Uw verblijf is inclusief ontbijt en diner. (exclusief lunch, drankjes, activiteiten)

Nyanga National Park

Nyanga NP wordt gekenmerkt door hoge bergpieken die reiken tussen de 1800-2600 meter met steile rotswanden en
granieten bergruggen die een beetje doen denken aan de Schotse hooglanden. De hoogste berg is Mount Nyangani
waarnaar het park ook is vernoemd. Het landschap is bedekt met een luchtige begroeiing, open grasvlaktes, miombo en
acacia bossen, naaldbomen, tropische planten, rivieren en talrijke watervallen waaronder één van de langste watervallen
van Afrika de “Mutarazi Falls”. In de zomermaanden november t/m april zal het landschap alle tinten groen kleuren en
valt er regen, komen de bergbloemen, bomen en planten in bloei en breekt het seizoen aan van de reuzenvlinders.
Tijdens de droge wintermaanden mei t/m oktober zal het landschap voor een deel verdorren maar geven de vele Msasa
Trees nieuwe blaadjes waardoor ze van kleur veranderen, wat soms schilderachtige gekleurde taferelen geeft.
De omgeving van Nyanga en het nationaal park zelf zijn een geweldige bestemming voor natuurliefhebbers en
wandelaars met diverse gemarkeerde wandelroutes. Het gebied is bekend om een aantal van haar prachtige
vergezichten welke het best per auto te bereiken zijn: Worlds View, Honde View, Pungwe View, Mutarazi Falls View en
Christmass Pass met een uitzicht op de lager gelegen stad Mutare. Op de hete dagen kan men ook een bezoek brengen
aan de Nyangombe Natural Pool, een natuurlijk gevormde lagune waar men een frisse duik kan nemen met een klein
zandstrandje te midden van de Nyangombe River.
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Vumba Mountains ‐ Leopard Rock Hotel

Een hotel met een klassieke franse chateau sfeer, Leopard Rock Hotel is gelegen in het hart van het Vumba gebied.
Het hotel beschikt over 58 stijlvolle kamers en bestaat al meer als 50 jaar. Door de jaren heen is het bezocht door vele
internationale royalty’s en belangrijke politieke personen. De meeste kamers hebben en prachtig uitzicht op de Burma
Vallei en alle ruime kamers beschikken over een en-suite badkamer met een haardroger, airconditioning, een kluisje,
een tv met satellietzenders, WiFi, telefoon, thee & koffie faciliteiten en een minibar. De slaapkamer in het kasteel
torentje is erg populair onder gezinnen. Deze Derama Suite is het hoogtepunt van ouderwetse elegantie en beschikt over
een kingsize bed, een kleedkamer, een lounge, een veranda met ligstoelen en wordt vaak gebruikt door beroemdheden
en honeymooners. Het hotel is kindvriendelijk en biedt zelfs een kinderoppas.
Kennismaken met de smakelijke keuken kan men in het klassieke restaurant onder het geluid van pianospel of op het
sfeervolle Terrace Café met grote parasols en uitzicht op de mooie tropisch begroeide oprit van het Hotel en de
golfbanen. Voor een drankje kunt u ook terecht in de Napoleon’s Bar. Overige faciliteiten van het hotel bestaan uit een
tennisbaan, een golfcourse, een zwembad, squashbanen en een fitnessruimte.
Het hotel is beheerder van het Leopard Rock Estate en biedt gasten de gelegenheid met hun eigen voertuig een game
drive te maken door het reservaat waar u wild als wildebeest, zebra en giraf kunt tegenkomen. Het hotel biedt een scala
aan activiteiten zoals een paardrijdsafari, bushwalks, begeleide wandelingen door de bergen of een outdoor picknick.
Uw verblijf is inclusief: ontbijt,diner, gekwalificeerde privé gids met open 4WD voertuig,tour door de
omgeving,natuurwandelingen, bezoek aan de Botanical Gardens.
(exclusief drankjes, lunch,optioneel entreegelden Botanical gardens, optioneel game drive door het Wildlife Estate)

Vumba Mountains
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Na een rit door een landschap van afwisselende flora, gaan de harde bergruggen van Nyanga langzaam over in de
begroeide groene bergen van het Vumba gebied op ongeveer 32 km. van Mutare en het hele jaar door de moeite waard
om te bezoeken. Het Vumba gebied bestaat uit de Vumba Botanical Gardens en het Bunga Forest Reserve met haar
meren en rivieren, grote granieten kopjes en bergen tot 1900 meter met spectaculaire vergezichten over de valleien en
hooglanden. Vumba is een geliefde bestemming voor vogelaars met een aantal vogelsoorten die nergens anders in
Zimbabwe voorkomen. De flora in Vumba oogt in veel delen meer tropisch dan in Nyanga, met vele soorten varens, mos
begroeiing, klimplanten, tropische bomen en kleine beekjes kan het soms net een tropisch regenwoud lijken. Er zijn
diverse lange en korte wandelroutes door de bossen of hooglanden te ondernemen. Tijdens een autorit door de
omgeving ziet men pas echt goed het verschil in landschap en flora, terwijl men onderweg kan uitstappen voor het
maken van mooie foto’s.
De Vumba Botanical Gardens vinden hun oorsprong in 1926 als een voormalig burgemeester van Mutare en zijn vrouw
bij hun huis in de Vumba bergen een tuin beginnen door het verwijderen van de wildgroei maar met behoud van de
inheemse bomen, de tuin besloeg uiteindelijk 1,5 hectare. Nadat enkele bezoekers zo enthousiast waren geworden is
het geopend voor publiek. De tuin is sindsdien een toeristische attractie geworden en het hele gebied omvat nu 159
hectare dat wordt bezocht door mensen uit alle hoeken van de wereld. De bekende Vumba Gardens staan vol met
inheemse bomen, tropische bloemen en planten zoals varens, orchideeën, hortensia's, protea's, azalea's, begonia's,
lelies, aloë, fuchsia, lelies en vele andere soorten, opgesteld in mooi gelegen en natuurlijk ogende bloembedden, alles
rondom een klein meertje in het centrum van de tuin. Helaas zijn de tuinen de afgelopen jaren vanwege de economische
crisis minder goed onderhouden.

Save Valley Conservancy

Save Valley Conservancy is absoluut een ontontdekte parel en een echte off the beaten track ervaring
Het park is gelegen in het zuidoosten van Zimbabwe en is één van de grootste privé wildreservaten in Afrika met een
oppervlakte van 750.000 hectare aan afwisselend landschap waar men zelfs de Big 5 kan spotten!
Save Valley is een bijzonder mooi wildlife park, dat is omringd door lage bergen en gelegen in een vallei. Het heeft een
afwisselend landschap sterk gekenmerkt door de seizoenen dat bestaat uit luchtige mopane en acacia bossen, enorme
baobab bomen, open grasvlaktes, rivieren, zanderige of rotsachtige droge rivierbeddingen, regen zorgt voor vele
natuurlijk gevormde lagunes en moerassen en schilderachtige taferelen van granieten kopjes begroeid met imposante
baobab bomen. Verharde wegen zijn er nauwelijks en een goede 4WD is een must met name wanneer er slechts een
enkele regenbui is gevallen. Bovendien wil men het park per 4WD doorkruisen dan dient men ten minste één of twee
(snel) stromende rivieren over te steken.
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Het wild is erg goed vertegenwoordigt, het park heeft een goede populatie leeuwen, kleine kuddes giraffen en buffels,
wildebeesten, olifanten, zebra’s ,kudu’s, elanden, jackals enz. Luipaard is wat lastiger te spotten, maar ze zijn zeker
aanwezig. Voor wie speciaal naar Zimbabwe komt voor de witte en de zwarte neushoorn maakt in Save Valley met 280
neushoorns een goede kans om deze te zien.
Diverse conservatie en wildlife organisaties houden zich bezig met het beschermen en behouden van zeldzame en
bedreigde diersoorten, tezamen met het in stand houden van hun leefgebied zodat ook toekomstige generaties kunnen
overleven. Ruim 200 anti poachers trekken er dagelijks op uit om de neushoorns en ander wild in Save Valley te
beschermen tegen mogelijke stropers. Daarnaast is het park een sanctuary voor wilde honden, momenteel leeft er een
grote groep wilde honden die nauwlettend worden gemonitord. Er zijn bijna geen accommodaties in het park, waardoor
men wandelsafari’s en game drives kan ervaren als een pure bush beleving zonder dat men een ander safarivoertuig zal
passeren.
In het park tussen het wild, bevinden zich ook enkele kleine dorpjes en akkervelden. En een deel van de opbrengst dat
via het toerisme verdiend wordt in de accommodaties, vloeit terug naar de lokale gemeenschap door middel van het
geven van onderwijs, werkverschaffing in de lodges, binnen het wildlife management en de anti poaching units, het telen
van groente (dat door de lodges wordt gekocht en wordt gebruikt voor uw maaltijden) en de mogelijkheid tot verkoop van
handgemaakte souvenirs in de vorm van kunst en houtsnijwerken.
De temperatuur kan in Savey Valley in de maanden september t/m april best heet zijn en oplopen tot boven de 35 ºC, de
maanden mei t/m augustus zijn koeler, en met koude nacht temperaturen welke juni t/m augustus soms kunnen dalen

Save Valley - december t/m mei foto impressie:

Save Valley – Mokore Eco Safari Camp
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Het laatste deel van de autorit is enigszins avontuurlijk en rijdt men dwars door twee rivieren en over onverharde wegen
tot aan het Mokore Safari Camp. Mokore Safari Camp is gelegen in het hart van het park, op een hoge oever van de
Turgwe Rivier, in de schaduw van grote Nyala bomen en met mooi uitzicht over de rivier. De accommodatie bestaat uit
slechts 6 stenen chalets met een rieten dak welke verspreid liggen over het terrein of langs de hoge oeverrand. Het grote
privé terrein is bedekt met een groene laag bodemkruipende plantjes en verspreid staan tropisch ogende Nyala bomen
met kronkelende stammen en lianen. De chalets hebben een rieten dak en zijn elk eenvoudig doch comfortabel
ingericht. Ze beschikken over twee single bedden of een tweepersoonsbed met een nachtkastje, een muskietennet, een
plafond ventilator en een en-suite toilet/douche.
Het centrale deel van de lodge bestaat uit een open boma gebouwd op een houten veranda welke deels over de hoge
oeverrand hangt en een mooi uitzicht biedt op de lager gelegen rivier, welke afhankelijk van het seizoen bijna droog
staat. Onder het rieten dak van de boma is een zithoek gecreëerd met houten banken en kussens en is de dineertafel
opgesteld. Overdag onderneemt u met uw gids game drives in een open 4WD of een wandelsafari. Wilt u de hele dag op
pad dan kan dat ook en gaat er een packed lunch mee welke onderweg op een mooie plek zal worden genuttigd. Er zijn
bijna geen wegen door het park en de game drives gaan dwars door het landschap. Tussen de safari’s door kunt u nabij
het kamp een kijkje nemen bij een imposante boabab boom, deze zal ongetwijfeld indruk maken.

Lion call: Wilt u iets unieks meemaken dan bieden wij in samenwerking met de eigenaar van het kamp de mogelijkheid
aanwezig te zijn bij een “lion call”. Een “lion call” houdt in dat er tijdens een game drive ergens vlees wordt opgehangen
aan een boom waarna de wilde leeuwen worden gelokt en geroepen. Samen met een gids/researcher zult u als
onderdeel van het onderzoeksproject de leeuwen observeren en kunt u tevens prachtige close up foto´s maken.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, laundry service, game drives in open 4WD, wandelsafari’s, op aanvraag “lion call”
en professionele Engels sprekende gids.(exclusief drankjes en park entreegelden ±U$ 20 p.p.p.d.)

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