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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

15 dagen Zimbabwe Explorer

Zimbabwe Explorer – Individuele reis 15 dagen
Vertrek is mogelijk op elke gewenste data/ Verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Harare : Bronte Garden Hotel
Pamuzinda: Pamudzinda Safari Lodge
Matusadona: Rhino Safari Camp
Kariba: Caribbea Bay Hotel
Zambezi: Kanosafari Chirundu – Mana Pools
Mana Pools: Mana Tented Camp
Semi panoramische vlucht:
Mana Pools - Harare
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – aankomst Harare Airport – transfer naar Bronte Garden Hotel– 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 05 – transfer naar Pamuzinda – Pamuzinda Safari Lodge – 2 nachten FB
Ø Dag 05 – 08 – transfer naar Matusadona – Rhino Safari Camp – 3 nachten FB
Ø Dag 08 – boottransfer naar Kariba – Caribbea Bay Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 09 – 12 – transfer naar Chirundu – aanvang kanosafari naar Mana Pools – 3 nachten FB
Ø Dag 12 – 14 – einde kanotocht Mana Pools– 2 nachten Mana Tented Camp FI
Ø Dag 14 – semi panoramische vlucht naar Harare voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 15 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van twee personen (exclusief internationale vluchten):
01-04-2016 t/m 15-11-2016

±U$D 4.389,- p.p.

Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.128 ,- en € 1.260 ,- 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.
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De reis is inclusief:
-

Semi panoramische vlucht Mana Pools - Harare
Airport transfers & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden

Harare – Bronte Garden Hotel / 1 nacht
-

Accommodatie in standaard kamer met en-suite badkamer faciliteiten
Ontbijt

Pamuzinda Game Reserve – Pamuzinda Safari Lodge / 2 nachten
-

Accommodatie in garden suite met en-suite badkamer faciliteiten
Maaltijden
Laundry service
2 activiteiten per dag met keuze uit:
Dag en avond game drives in open 4WD
Bushwalks
Bootsafari’s
Kanosafari’s
Professionele Engels sprekende gids

-

Optioneel paardrijden

Matusadona – Rhino Safari Camp / 3 nachten
-

Accommodatie in een treehouse met en-suite badkamer faciliteiten
Maaltijden
Drankjes tijdens safari’s en wijn bij het diner
Laundry service
Game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Bootsafari’s
Sundowner cruises
Professionele Engels sprekende gids

Kariba - Carribbea Bay Hotel / 1 nacht
-

Accommodatie in standaard kamer met en-suite badkamer faciliteiten
Ontbijt

Zambezi Rivier – Kanosafari Chirundu - Mana Pools / 3 nachten
-

Accommodatie in tweepersoons koepeltenten voorzien van matras en slaapzak
Maaltijden
Limonade en gefilterd water
Wijn bij het diner
Professionele Engels sprekende gidsen
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Mana Pools Tented safari Camp / 2 nachten
-

Accommodatie in luxe safari tent voorzien van comfortabele bedden en linnengoed.
Maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde wijnen en likeuren)
Beperkt laundry service
Game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Kanosafari’s
Professionele Engels sprekende gids

Exclusief:
Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe single entry 35 U$ p.p.,(deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int. airport
departure tax ± 50 U$ p.p., niet genoemde activiteiten en facultatieve excursies, fooien en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Local airport departure tax ± 15 U$ p.p. (deze dient u ter plekke en gepast in U$ te voldoen),
Drankjes: Bronte Garden Hotel, Pamuzinda Safari Lodge, Rhino Safari Camp, Caribbea Bay Hotel, eventueel extra
drankjes tijdens de kanotocht
Lunch & diner: Bronte garden Hotel, Caribbea Bay Hotel
Park entreegelden ter plekke te betalen:
Pamuzinda ± 10 U$ p.p.p.d.
Matusadona ± 8 U$ p.p.p.d.
Kariba Lake usage fee ± 10 U$ p.p. (tbv. boottransfer Rhino Safari Camp)
Kanosafari Zambezi River & camping fees ± 100 U$ p.p.
Mana Pools conservation & camping fees ± 50 U$ p.p.p.d.
• 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, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Harare – Bronte Garden Hotel
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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.
In de verschillende tuinen met vijvers is het heerlijk toeven en er diverse 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 omringd door tropische planten en palmbomen, vergezeld van een kleine gym.
Bronte beschikt over 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 tuin.
De Emanuels is een intiem restaurant dat achter de 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.

Chengeta & Pamuzinda Game Reserve

Op ongeveer anderhalf uur rijden vanaf Harare liggen het Chengeta en Pamuzinda Game Reserve. Beide parken zijn vrij
onbekend bij het grote publiek, maar een geliefde vakantie bestemming voor de lokale bewoners. Alhoewel de
reservaten relatief klein zijn in oppervlakte, doen ze geheel niet onder aan de grotere en meer bekende parken in
Zimbabwe. Er leven ongeveer 45 soorten zoogdieren variërend van de Big Five, antilopen, giraffen, zebra, eland en gnoes
tot kleiner wild als vervet apen, dwergotter, cervet kat, jakhals en aardvarken.
Chengeta kenmerkt zich met een zwarte kleigrond, open gras vlaktes met acacia bomen en de Chimbo Rivier. Terwijl
Pamuzinda overwegend bestaat uit zanderige gras vlaktes met Mopani bomen en Mimbo bossen en daar stoomt de
Serui Rivier. Naast game drives en paardrijden bieden de accommodaties ook bootsafari´s, vissafari´s en kantochten
over de rivier.

Pamuzinda Game Reserve - Pamuzinda Safari Lodge
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De Pamuzinda Safari Lodge bestaat uit 7 garden suites, 1 royal suite en 7 standaard suites. De kamers zijn elk voorzien
van een en-suite toilet/badkamer en een veranda met uitzicht op de Serui Rivier. De garden suites beschikken tevens
over een open air douche voor een heerlijk buitengevoel en de royal suite kan tevens worden gebruikt als familiekamer
of als honeymoon suite. Deze suite heeft meerdere slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer. Eén van de
slaapkamers is voorzien van een eigen afgeschermde privé patio met een eigen jacuzzi, op aanvraag is er ook een
volledige privé butler service aanwezig.
Het terrein heeft geen omheining en dat zorgt ervoor dat allerlei wild regelmatig rond scharrelt. De lodge heeft een
gemeenschappelijk half open lounge met een bar/restaurant, een braai, een gezellige vuurplaats en ter verkoeling een
zwembad met ligbedden om op te luieren.
Tijdens uw verblijf kunt u kiezen uit een scala aan activiteiten als dag en avond game drives, korte kano/boot tripjes en
bushwalks. De lodge heeft een eigen paardenstal waardoor beginnende of ervaren ruiters een halve of een hele dag
kunnen paardrijden. Tijdens de safari tocht kan er een picknick worden meegenomen om op een mooie plek te nuttigen.
Tevens beschikt de lodge over een eigen pontoon boot waarmee geruisloos de Serui Rivier kan worden verkend. Omdat
de lodge niet ver van het Chengeta Game Reserve ligt kunnen de activiteiten vanuit beide parken worden ondernomen

Uw verblijf is in inclusief alle maaltijden, laundry service, 2 activiteiten per dag: dag en avond game drives, bushwalks,

bootsafari’s, kanosafari’s en gekwalificeerde Engels sprekende gids.(exclusief park entreegelden - Olifant interactie op
aanvraag)

Matusadona National Park

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. Dit is het 'echte' Afrika,
ruig en ongerept.
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.
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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 boeiende game drives in open 4WD ook ultieme wandelsafari's onder begeleiding van
een ervaren en bewapende gids. Eventueel kunnen de safari’s worden afgewisseld met bootsafari's in de namiddag
waarbij u tijdens een drankje kunt genieten van de werkelijk adembenemende zonsondergang van Lake Kariba. De
keuze van de safari's wordt met u overlegd.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, wijn bij het diner, laundry service, wandelsafari's, game drives in open 4WD,
bootsafari's en sundowner cruises en professionele Engels sprekende gids.

Kariba - Caribbea Bay Hotel

Het Caribbea Bay Hotel is gesitueerd op de oever van Lake Kariba en beschikt over 80 stijlvol ingericht kamers. Elke
kamer beschikt over een en-suite toilet/badkamer, airconditioning, telefoon, satelliet TV, kluisje en thee & koffie
faciliteiten. In het hotel complex vindt u een casino, een aantal bars, twee restaurants en twee zwembaden. (in verband
met de aanwezigheid van krokodillen is zwemmen in het meer van Kariba ten strengste verboden) Vanuit het hotel kunt
u optioneel een aantal activiteiten ondernemen zoals een Kariba Village tour, een bezoek aan de crocodile farm, een
sunset cruise op het meer en game drives rondom het meer.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.
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Kanosafari Chirundu naar Mana Pools

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 vande rust en de grillen 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
transparant gaas zijn kunt u ‘s nachts de sterrenhemel bewonderen en een
oogje houden op het wild dat mogelijk de rivier oversteekt.
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 kampeer benodigdheden, alle maaltijden, gefilterd water, limonade en wijn bij het diner.
gekwalificeerde Engels sprekende gidsen. (exclusief park entreegelden)
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Mana Pools National Park

De Mana Pools zijn voormalige kanalen van de Zambezi Rivier, deze vruchtbare riviervlakte strekt zich uit over 2.000
kilometer ² waarvan een groot deel onmogelijk te bereiken is, behalve te voet. Als gevolg daarvan is Mana Pools volledig
onbedorven. Het landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met baobabs en
inheemse bomen. Naast bijzondere wandelsafari's in Mana kunt u, door de nabije ligging van de Zambezi Rivier, ook
kanosafari’s ondernemen welke een geheel andere dimensie aan uw safari geeft.
Kuddes 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 een paradijs
voor vogelliefhebbers.
Mana Pools is bij uitstek de locatie voor een spectaculaire wandelsafari en groot wild op dichte afstand te aanschouwen
- het is met geen enkele andere locatie te vergelijken. Het opsporen van dieren is altijd een grote uitdaging en de
wandelingen zijn niet zomaar een "wandeling", maar ze zijn fascinerend, informatief en een geweldige ervaring die u
nooit meer vergeet. Tijdens een wandeling zult u met allerlei aspecten van de natuur te maken krijgen. Wanneer u te
voet gaat, is alles zeer belangrijk, windrichting, terrein, vegetatie en het gedrag van de dieren.

Mana Pools Tented Camp

In Mana Pools overnacht u op een unieke locatie in een semi-luxe mobile tented camp op de oever van de Zambezi
rivier, welke speciaal voor u wordt opgezet en afgebroken zodra u weer vertrekt. De ruime tenten zijn sta-hoogte met
een 3m.x3m. oppervlakte, ze zijn voorzien van comfortabele bedden met linnengoed en een en-suite toilet/bushdouche
met warm water. Het kamp beschikt over een geïmproviseerde keuken en een geïmproviseerde dineergelegenheid. Een
complete staff staat tot uw beschikking en doet er alles aan om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Elektriciteit is niet aanwezig dus maakt u gebruik van paraffine lampen en het sfeervolle kampvuur. Het dineren bij
kaarslicht onder de Afrikaanse sterrenhemel tezamen met de nachtelijke geluiden van de bush zal het 'Afrika' gevoel
alleen maar doen versterken. Tijdens uw verblijf heeft u een keuze uit game drives, kanosafari’s en wandelsafari’s. De
activiteiten worden per dagdeel ondernomen maar afhankelijk van uw interesse, energie en waar het wild zich bevindt
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kunt u ook een hele dag op pad te gaan. De lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie plek genuttigd.
Vanwege de keuze aan activiteiten wordt er ter plekke met u overlegd welke activiteit uw voorkeur heeft en in welke
volgorde. Mana Pools is bijzonder rijk aan wild en elke dag kunt u op een andere manier beleven.

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

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

