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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Zimbabwe Land & Lake Safari

Inclusief privé lake cruise met privé wandelsafaris

Individuele reis - totale reisduur 14 dagen - verlenging mogelijk

OPTIE 1
Kariba: Hornbill Lodge FB
Lake Kariba: Houseboat FB - Safari Lake Cruise inclusief wandelsafari’s en privé gids
Kanosafari Chirundu – Mana Pools: Mobile camping FB
Mana Pools: Mana Tented Camp FI of Goliath Safari Camp FI / inclusief game drives in open 4WD en/of wandelsafari’s
Harare: Bronte Garden Hotel B&B
Semi panoramische vluchten:
Mana Pools - Harare
Ø Dag 01 – vertrek Nederland
Ø Dag 02 - 03– aankomst Lusaka– transfer naar Kariba– Hornbill Lodge - 1 nacht FB
Ø Dag 03 – 06 – transfer naar de haven – aanvang privé lake cruise – 3 nachten FB inclusief privé gids & wandelsafari’s
Ø Dag 06 – 09– transfer naar Chirundu aanvang kanosafari naar Mana Pools – 3 nachten FB
Ø Dag 09– 12 – Mana Pools Tented Camp – 3 nachten FI*
Ø Dag 12 – 13 – chartervlucht naar Harare – transfer naar Bronte Garden Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 13 – transfer naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 14 – aankomst Nederland
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Reissom op basis van 2 personen:
Juni t/m 15 november 2018 U$ 4.870 p.p. exclusief internationale vluchten
* dag 9 – 12 – wanneer 3 nachten Mana tented Camp FI verruilen voor Goliath Safari Camp FI – reissom U$ 5.463 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:
-

Genoemde binnenlandse vluchten (exclusief binnenlandse departure tax U$ 15 p.p.per vlucht )
Alle airport transfers & intercamp transfers
Eco-toerisme gelden

Kariba – Hornbill Lodge
-

Accommodatie in standaard chalet met en-suite toilet/badkamer
Ontbijt, lunch en diner

Exclusief drankjes

Lake Kariba Privé boot met privé gids (dus geen andere gasten op de boot!)
- Accommodatie op de boot met slaapvertrekmet en-suite toilet/douche
- Alle maaltijden
- Gebotteld water
- Game viewing vanaf de houseboat en met de kleinere boot
- Sunset cruises met de kleinere boot
- Wandelsafari’s per dagdeel
- Professionele Engels sprekende privé gids
- Lake kariba usage fees en park entreegelden
Exclusief drankjes. Bij reservering wordt u te zijner tijd een drankenlijst met prijzen toegestuurd die u kunt bestellen.
Optioneel - hengels en visattributen aan boord inclusief fishingfees – U$ 16 p.p. per dag. (vissen is mogelijk vanaf de
boot of onder begeleiding met de kleinere boot)

Kanosafari – Zambezi Rivier
- Accommodatie in ruime tweepersoons tenten met matras en slaapzak
- Alle maaltijden
- Gefilterd water en limonade
- Wijn bij het diner
- Thee en koffie
- Professionele Engels sprekende gidsen
Exclusief overige drankjes en park entreegelden Chirundu – Mana Pools U$ 109 p.p. (ter plaatse te voldoen)

Mana Pools Tented Camp
-

Accommodatie in Tented Safari Camp voorzien van comfortabele bedden en linnengoed en en-suite
toilet/bushdouche.

-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Laundry service
Game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
Professionele Engels sprekende gids

Exclusief park entreegelden en camping fees voor 3 nachten/4 dagen U$ 164 p.p. (ter plaatse te voldoen)

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 Goliath Safari Camp
-

Accommodatie in Tented Safari Camp voorzien van comfortabele bedden en linnengoed en en-suite
toilet/bushdouche.
Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Laundry service
Game drives in open 4WD (game drives kunnen beperkt zijn en is te bepalen door de gids)
Wandelsafari’s
Professionele Engels sprekende gids Strech Ferreira

Exclusief park entreegelden en camping fees voor 3 nachten/4 dagen U$ 60 p.p.

Harare Bronte garden Hotel
-

Accommodatie in standaard kamer met en-suite toilet/badkamer
Ontbijt

Bijkomende kosten: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de
grens verkrijgen), local airport departure tax ±15 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Aanvullende informatie
Lake Kariba – Hornbill Lodge

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 met 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.

Uw verblijf is inclusief ontbijt, lunch & diner

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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LAKE KARIBA PRIVATE CRUISE / HOUSEBOAT

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.
Een Lake Cruise Safari is een fantastische manier om de unieke wildernis en het wildlife in en om Lake Kariba te
beleven. U komt op plekjes die alleen op deze wijze te bereiken zijn en waar u nauwelijks of geen andere toeristen tegen
zult komen. Vanaf de boot onderneemt u met uw privé gids boeiende wandelsafari's en tussen de safari's door vaart de
boot telkens naar een andere locatie terwijl u kunt genieten van een drankje op het dek, een koele bries , het mooie
uitzicht of een zonnebad. Elke boot beschikt ook over een kleinere boot. Deze zijn beter manoeuvreerbaar in de smallere
kanalen en inhammen waardoor u dichter bij de oever kunt komen om het wild te spotten. Daarnaast worden ze
gebruikt voor de prachtige sundowner cruises voor hen die graag een hengel willen uitgooien.
Alle boten beschikken over een gekwalificeerde kapitein & bemanning en gaat er een professionele gids mee voor de
wandelsafari's. In elke boot zijn voldoende slaapvertrekken en sanitair aanwezig - de bemanning en de gids hebben een
eigen slaapvertrek met faciliteiten. De meeste boten zijn voorzien van een (zonne)dek waar men bij erg warm weer zelfs
onder een klamboe op een matras, kan overnachten. In de warme zomermaanden soms een welkom alternatief. Daarbij
is het een mooie beleving om de Afrikaanse sterrenhemel te aanschouwen en te ontwaken bij de opkomende zon, de
roep van de visarend, het gekwetter van overvliegende vogels en het geknor van de nijlpaarden.
Telkens meert u aan op een andere locatie om vandaar uit een wandelsafari te doen. Bijvoorbeeld vroeg in de ochtend
rond 6:00 na een licht ontbijt vertrekt u voor een wandelsafari, deze zijn in gematigd tempo en er worden voldoende
rustpauzes ingelast. Voor het middaguur bent u terug op de boot en wordt er een uitgebreide maaltijd geserveerd. Terwijl
de boot verder vaart kunt u na de lunch genieten van een siësta of een koel drankje op het dek. In de namiddag wordt er
op de volgende locatie nog een wandelsafari en/of een game viewing/sunsetcruise met de kleinere boot ondernomen.
Na het diner kunt u zich terugtrekken in uw kamer of wanneer u nog energie over heeft, vanaf de Houseboat een hengel
uitgooien. Een zeer vermakelijke bezigheid in het donker (doe wel uw headlights op) met vrijwel altijd beet! De
bemanning zal u maar al te graag vergezellen en van de vis die gevangen wordt zullen zij een verassend lekker hapje van
bereiden.
De exacte locaties zijn afhankelijk van de duur van het verblijf, hoe langer het verblijf des te verder kan de boot varen. En
of u nu een wandelsafari wilt ondernemen, wilt luieren op het dek in de schaduw of baden in de zon, een hengel wil
uitgooien of gewoon wilt genieten van een koele bries, het fraaie uitzicht en het geknor van de nijlpaarden, het is geheel
aan u om te bepalen. Voor full catering wordt gezorgd en aan service en comfort zal het u absoluut aan niets ontbreken.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, wandelsafari’s, game viewing en sundowner cruises, professionele Engels
sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Kano Safari Chirundu – Mana Pools 3 nachten

Traject Chirundu – Mana Pools 3 nachten

Vroeg in de ochtend wordt u bij uw accommodatie opgehaald voor een ± 2.5 uur durende rit naar Chirundu. Onderweg
wordt er in een lokaal dorpje extra proviand en water gekocht. Hier kunt zelf ook nog wat kleine inkopen doen en een
indruk krijgen van het dagelijkse leven. Bij aankomst in Chirundu liggen de kano’s al op u te wachten en na een aantal
instructies van uw gids peddelt u rustig stroomafwaarts de rivier af.
Kort na Chirundu verandert de brede rivier in een bijna delta-achtige watervlakte, een netwerk van vele kanalen en
eilandjes. Hier peddelt u tussen twee natuurreservaten door: het Lower Zambezi National Park aan de Zambiaanse kant
en het Mana Pools National Park aan de Zimbabwaanse zijde. De wanden van de oever worden soms wat hoger en zijn
doorboord met holen van de bontgekleurde bijeneter en zodra u aankomt varen, vliegen ze met honderden tegelijk hun
nest in en uit. Grote groepen nijlpaarden komt men onvermijdelijk tegen en naarmate u de rivier afglijdt en het nationaal
park nadert des te meer kanalen en zandbanken u tegen komt waar u watervogels, olifanten, buffels, nijlpaarden,
krokodillen gezien kunnen worden.

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 glijdt 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 van 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’s zijn inclusief: alle maaltijden, gefilterd water, limonade, thee en koffie en wijn bij het diner,
tweepersoons koepeltenten met matras en slaapzak, alle camping materialen en professionele bewapende Engels
sprekende gidsen voorzien van zendapparatuur. (exclusief River usage/park entree en campinggelden)

Mana Pools National Park

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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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 het hele
gebied volledig onbedorven. Het landschap bestaat uit eilanden en zandbanken omgeven door een boslandschap met
baobab en inheemse bomen. Mana Pools is bij uitstek de locatie voor lonende game drives en spectaculaire
wandelsafari’s, en om groot wild op dichte afstand te aanschouwen - het is met geen enkele andere locatie te
vergelijken.
Naast boeiende game drives en de avontuurlijke wandelsafari's in Mana Pools kunt u, door de nabije ligging van de
Zambezi Rivier, ook kanosafari’s ondernemen welke weer een geheel andere dimensie aan uw safari geeft. 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. In heel Mana Pools is voldoende wild te vinden hoewel tegen het einde van het droge
seizoen het meeste wild zich richting de permanente waterpoelen en de Zambezi rivier begeven. In en langs de rivier
kunt u kuddes olifanten, waterbokken, antilope soorten aantreffen, vaak gevolgd door roofdieren waaronder leeuwen,
luipaarden en hyena’s. Meer in het binnenland rondom de Kanga pan en Chitake springs is het soms een af en aanloop
van dorstig wild en zijn taferelen van badende olifanten en buffels in de ondiepe modderpoelen en close encounters niet
zelden.

Mana Pools National Park – Mana Tented Camp

Mana Pools Tented Camp is 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. Er zijn maximaal 4 tenten van 3mx3m met sta-hoogte 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 in het Mana Pools Tented Camp 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
kunt u ook een hele dag op pad gaan. De lunch wordt dan meegenomen en onderweg op een mooie plek genuttigd.
Mana Pools is een bijzondere locatie en elke dag kunt u op een andere manier beleven.

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

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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OPTIE - Mana Shoreline Walking Safari /of de Chitake Hiking Trail.

*De reissom is gelijk als Mana Tented Camp en u gebruikt dezelfde type accommodatie

Mana Shoreline Walking Safari of de Chitake Hiking Trail.

Bij beide kampenten ligt de nadruk op werkelijk schitterende wandelsafari’s door de mooiste gebieden van
Mana Pools. Game drives zijn zeer beperkt. De Mana Shoreline is meer geconcentreerd langs de Zambezi Rivier en

de Chitake Trail dieper in het park. De Mana Shoreline is een gematigde wandelsafari, en de Chitake Trail is intensiever
en alleen aan te raden voor de ervaren en avontuurlijke Afrika-ganger met een moedige en flexibele instelling.

Mana Shoreline Walking Safari

Bij de Mana Shoreline Walking worden de wandelingen langs de oevers van de Zambezi Rivier ondernomen. U loopt in
een rustig tempo van kamp naar kamp – u overnacht op drie verschillende locaties. Na een licht ontbijt wandelt u
richting het volgende kamp, na een paar uur wordt er een pauze ingelast voor een stevig bush ontbijt. Na het ontbijt
wandelt u weer verder tot aan lunchtijd. Na de lunch en een siësta vervolgt u de wandeling. Er is een back up voertuig
die uw bagage naar de kampen zal brengen – zelf draagt u alleen uw eigen rug/heup tasje met uw dagelijkse
benodigdheden zoals water, een zoete snack en camera attributen. Het back up voertuig wordt ook gebruikt wanneer u
zou besluiten om niet verder te willen lopen, om wat voor reden dan ook. U wordt dan opgehaald en met het voertuig
naar de volgende locatie gebracht, als het ware een game drive.
Tijdens de wandelingen worden er voldoende pauzes ingelast om even te relaxen met een hapje of een drankje. Bij
aankomst in het kamp wordt u verwelkomd met verkoelende drankjes. Na een verfrissende douche kunt u zich even
terug trekken bij het kampvuur om alle belevingen van die dag tot u door te laten dringen terwijl er ondertussen voor u
een uitgebreid diner wordt bereid. Na een enerverende dag en een heerlijk diner zult u gegarandeerd voldaan uw bed
opzoeken en al luisterend naar de geluiden van de Afrikaanse bush, spoedig in een diepe slaap vallen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), beperkt laundry service,
wandelsafari’s en bewapende Engels sprekende professionele gids & tracker. (exclusief park entreegelden)

Chitake Hiking Trail

Het terrein van de Chitake Trail ligt dieper in het park, het is ruig en via diverse waterpoelen en rivierbeddingen wandelt u
geleidelijk stroomafwaarts naar de Chitake Rivier welke zich verenigd met de Ruckomechi Rivier en uiteindelijk uitmondt
in de Zambezi Rivier. Bij de Chitake Trail keert u telkens weer terug in hetzelfde kamp.
Kort na het regenseizoen, omstreeks april, droogt de bush snel op en trekken de permanente waterpoelen van de
Chitake rivier allerlei dorstig wild aan. In de loop van het droge seizoen is het een aan en afloop van grote concentraties
wild en vogels gevolgd door roofdieren zoals de leeuw, hyena, wilde hond, slangen en roofvogels die zich aan een heerlijk
maaltje tegoed willen doen, spectaculaire encounters zijn niet zelden.
Bij Camp Chitake overnacht u telkens in hetzelfde kamp. Ook kunnen de close encounters behoorlijk adrenaline
verhogend zijn en daardoor is het voor ieders veiligheid een goede conditie, flexibiliteit en een ‘niet paniekerig’ instelling
is een pré. Tijdens de Chitake Trail is het ook mogelijk om een hele dag op pad te gaan maar dat wordt pas ter plaatse
met u overlegd en is uiteindelijk aan de gids om te besluiten. Het hangt o.a. af van uw interesse, conditie, welke route,
temperatuur en waar het wild zich op dat moment bevindt. (vanwege de temperatuur zijn de wandelingen in
september/oktober/november wat meer gematigd)

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, wandelsafari’s
en bewapende Engels sprekende gids & tracker. (exclusief park entreegelden)

Mana Pools Tented Camp / Mana Shoreline en Camp Chitake zijn zeer kleinschalig, slechts 4 tenten.

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 – Goliath Safari Camp

De legendarische Stretch Ferreira behoort met zijn ruim 30 jaar kennis en ervaring tot de meest gerenommeerde gidsen
en pioniers van Zimbabwe en met name in Mana Pools, hij kent het gebied en het wild door en door en heeft een
speciale relatie met de olifanten. Stretch Ferreira is de charismatische eigenaar van het Goliath Safari Camp. En
wanneer u de ervaring van uw leven wilt hebben, close encounters met olifanten en leeuwen of al kruipend een groep
wilde honden wilt volgen, dan is dit de perfecte locatie met dé perfecte gids.
Goliath Safari Camp is gesitueerd op de oever van de Zambezi Rivier, enkele meters van het water, en bestaat uit slechts
6 authentieke safari tenten die omwille de koelte verscholen liggen tussen Albida en Mahonie bomen. De safari tenten
zijn ruim, eenvoudig doch comfortabel ingericht en voorzien van een deels open en-suite toilet/douche. Om de natuur
minimaal te belasten worden de tenten aan het eind van elk seizoen afgebroken om vervolgens het volgende seizoen
weer opnieuw op dezelfde locatie te worden opgezet. .
Een grote open tent doet dienst als lounge en dineerruimte en nabij het water onder de bomen is een geimproviseerde
bar te vinden. In de namiddag wordt het kampvuur aangestoken en onder het genot van een hapje en een drankje
worden de belevingen van de dag besproken. Elektriciteit is er middels een generator die wordt aangezet wanneer u na
een wandelsafari weer terug in het kamp komt en weer uitgezet wanneer u naar bed gaat. Camera batterijen kunnen dus
worden opgeladen.
Hoewel het een eenvoudig kamp lijkt zal het u aan niets ontbreken, de luxe zit in de locatie, de persoonlijke sfeer, de
verassende excellente maaltijden en natuurlijk de uitmuntende gids. De safari activiteiten bestaan uit game drives in
een open 4WD en kanosafari’s, maar de nadruk en tevens de passie van Stretch Ferreira ligt vooral op de bijzondere
wandelsafari’s.

Uw verblijf is inclusief: alle maaltijden, drankjes, beperkt laundry service, game drives in open 4WD, wandelsafari's,
professionele Engels sprekende gids.

Harare – Bronte Garden Hotel

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
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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 grote en zeer 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 zijn kleine zithoekjes te vinden waar drankjes en hapjes
kunnen worden geserveerd. Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan er één 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 smakelijk en culinair en worden bereid door de leraar van Jamie Oliver! (Emanuels restaurant dient u van
tevoren te reserveren)

Uw verblijf is in een standaard kamer inclusief ontbijt.

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