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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Privé Safari Zimbabwe – 12 dagen
Privé game drives in open 4WD & wandelsafari’s (zonder andere gasten)

Individuele Reis – Totale Reisduur 12 Dagen

Vertrek is mogelijk op elke gewenste data & Verlenging mogelijk

Hoogtepunten Zimbabwe:
Victoria Falls: Bayete Guestlodge
Hwange: Miombo Safari Camp met privé gids & eigen open safari voertuig
Privé game drives in het nationaal park of in de privé concessie. Met een privé gids & eigen voertuig kunt u dieper het park in en
is er alle tijd voor u interesses of fotografie, bezoek diverse hides en waterpoelen waar u op uw gemak het wild van dichtbij kunt
aanschouwen.

Matusadona: Musango Safari Camp met top privé gids Steve Edwards - alle activiteiten zijn privé
Met een privé gids kunt u alle activiteiten privé ondernemen: bootsafari’s, kanosafari’s, game drives en wandelsafari’s worden
ondernomen zonder andere gasten. Tijdens de privé game drive of bootsafari kunt u onderweg uitstappen voor een
wandelsafari. Een privé gids biedt maximale flexibiliteit en een intense safari beleving met aandacht voor uw interesses of
fotografie. Steve Edwards op aanvraag & afhankelijk van beschikbaarheid.

Inbegrepen transport: wegtransfers, boottransfers en 2x semi panoramische vlucht
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 –04 – aankomst Victoria Falls – transfer naar Bayete Guestlodge – 2 nachten B&B
Ø Dag 04 – 07 – transfer naar Hwange – Miombo Safari Camp – 3 nachten FB
Ø Dag 07 – 11 – vlucht naar Matusadona – boottransfer naar Musango Safari Camp – 4 nachten FI
Ø Dag 11 – boottransfer & vlucht naar Harare Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 12 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie privé safari 2019 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten):
Maart

± U$D 4.304 p.p.

April t/m oktober
November t/m 20 december

± U$D 4.618 p.p.
± U$D 4.304 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:
-

Accommodatie in semi luxe accommodaties met en-suite badkamer faciliteiten

-

Alle maaltijden (uitgezonderd in Victoria Falls )

-

Ontbijt in Victoria Falls

-

Drankjes in Musango Safari Camp (uitgezonderd geïmporteerde dranken)

-

Laundry service (uitgezonderd in Victoria Falls)

-

Airport & intercamp transfers

-

Hwange: privé safari voertuig & privé gids. Privé game drives in open 4WD in het national park en in de privé
concessie. Full day game drive met picknick lunch.

-

Matusadona: Op aanvraag kunt u begeleidt worden door de legendarische Steve Edwards. Privé gids – alle
activiteiten worden privé ondernomen met keuze uit bootsafari’s en sundowner cruises, korte kanosafari’s,
vissafari’s, game drives in open 4WD, fossielen tour, rhino tracking en wandelsafari’s. U kunt de activiteiten per
dagdeel afwisselen of de hele dag op pad met een picknick lunch voor onderweg.

-

Professionele Engels sprekende privé gidsen

-

Eco toerisme gelden, Kariba Lake Usage fee,park entreegelden Matusadona

Exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zimbabwe ± 35 U$ p.p. single entry (deze kunt u bij de grens
verkrijgen), Local departure tax Zimbabwe ± 15 U$ p.p. per vlucht, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke
uitgaven.
Bijkomende kosten:
Drankjes, lunch en diner Victoria Falls
Drankjes Miombo Safari Camp
Park entreegelden Hwange/Miombo privé concessie ± 15 U$ p.p.p.d.
Wanneer de game drives in Hwange NP worden ondernomen ± 20 U$ p.p.p.d.

Privé safari aanvullende informatie
Haal het maximale uit uw safari! Een unieke privé safari met een professionele privé gids spreekt velen tot
de verbeelding. Een privé gids is beslist van toegevoegde waarde, immers het verhoogd de kwaliteit van een
safari en het draagt bij aan een persoonlijke en meer intense bush beleving.

Zimba Safaris beschikt over een groot netwerk van professionele privé gidsen met minstens 15 jaar wildlife
ervaring. Ze dragen een wapen en zendapparatuur om u veilig door de bush te kunnen rondleiden. Veel gidsen
zijn tevens opgeleid als hunter en 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 goed voorbereid op onvoorspelbare en gevaarlijke situaties.

Tijdens de privé safari’s in Hwange & Matusadona gaan er geen andere gasten met u mee.

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

Hwange ligt in het westen van Zimbabwe en grenst aan Botswana en doordat er geen omheiningen zijn vormt het samen
met Botswana één groot natuurpark. Het enorme park van bijna 1.5000 km² is in drie regio's verdeeld en heeft zeer
variërende landschappen zoals de uitgestrekte savannes, Kalahari zand, mopane bossen, rivierbeddingen en granieten
heuvels. Het Hwange National Park is ook het voornaamste park in Zimbabwe dat wordt bevolkt door een enorme
diversiteit aan wild waaronder de Big Five maar ook wilde honden, struisvogels, giraffen, cheeta’s, zebra’s,verschillende
antilope soorten zoals de sabel en roan antilope, eland, gemsbok, reedbuck, kudu,steenbok, waterbuck, klipspringer en
nog vele andere dieren.
In Hwange zijn geen rivieren die het hele jaar gevuld zijn, de dieren zijn deels afhankelijk van de waterpoelen die
kunstmatig worden bijgevuld. In het droge seizoen zijn er rondom deze poelen regelmatig enorme kuddes olifanten en
tientallen andere wildsoorten te vinden. Tegen het einde van het droge seizoen (eind oktober t/m medio november) kan
het daar een af en aanloop zijn van dorstig wild dat probeert te overleven. Zelfs in de kleinste poel dat net groot genoeg
is voor één nijlpaard om zich onder te dompelen, heerst er een onderlinge strijd tussen het wild. Een aantal privé
campsites en lodges zijn gelegen naast een dergelijke waterpoel. Een grote kudde olifanten of buffels in de nabijheid van
uw accommodatie is zeker geen uitzondering. Ook heeft Hwange een aantal observatie platforms waardoor het mogelijk
is de dieren van dichtbij te aanschouwen zodat u sublieme foto's kunt maken!

Hwange - Miombo Safari Camp

Miombo Safari Camp is gesitueerd net buiten het Hwange National Park, op ongeveer 15 minuten rijden van de entree
van Main Camp, op ongeveer 2,5 uur rijden van Victoria Falls. De lodge bestaat uit slechts 6 op palen gebouwde
'treehouses' en 4 eenvoudige doch comfortabele chalets. De treehouses zijn onderverdeeld in 4 luxe tented treehouses
inclusief de honeymoon suite en 2 standaard houten treehouses.
De treehouses zijn deels open-fronted waardoor u ook 's nachts de geluiden en geuren van de Afrikaanse bush optimaal
beleeft. Elke treehouse ligt op afstand van de centrale lodge en ziet uit op een waterpoel waar met enige regelmaat wild
komt om te drinken. De luxe tented treehouses hebben een oppervlakte van ongeveer 50m² en zijn voorzien van een
ruim slaapvertrek met kingsize bedden, en-suite toilet/badkamer met twee wasbassins en een haardroger. De
honeymoon suite beschikt naast een douche tevens over een ligbad en een extra buiten douche.Voor de lounge en
dineerruimte ligt een grasveld met een zwembad waar het heerlijk vertoeven is tijdens de heetste uurtjes van de dag.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Privé safari’s
Tijdens uw verblijf heeft u beschikking over een privé safari voertuig en een professionele privé gids. Een privé safari
betekent dat er tijdens uw safari geen andere gasten meegaan. Met uw privé gids & voertuig kunt u game drives in
open 4WD ondernemen in dagdelen waarbij u de lunch nuttigt in de lodge. Of u kunt de hele dag op pad waarbij u een
picknick lunch meeneemt voor onderweg. Hwange biedt een aantal observatieplatforms en waterpoelen waar men met
een privé gids zo lang kan doorbrengen als u dat wilt. U kunt wat dieper het nationaal park in, gebieden bezoeken die
bezoekers anders zouden overslaan en kunt wild via voetsporen traceren omdat u niet aan tijd andere gasten gebonden
bent of terug hoeft te komen in de lodge.

Uw verblijf is in een treehouse inclusief: alle maaltijden, privé ochtend en namiddag game drives in open 4WD in de
concessie of in het national park ,een bezoek aan schooltje of lokaal dorpje, bezoek aan het Painted Dog Centre,
professionele Engels sprekende privé gids en open 4WD privé voertuig. (exclusief drankjes en park entreegelden)

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.
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.

Matusadona NP - Musango Safari Camp

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Het Musango Safari Camp is een accommodatie met een persoonlijke sfeer, gerund door een pionier van een gids (Steve
Edwards) en zijn vrouw. Steve Edwards behoort tot de top gidsen van Zimbabwe en met ruim 30 jaar ervaring zal hij u
het beste van Matusadona laten ervaren. Musango Safari camp is gelegen op een schiereiland van Lake Kariba in het
Matusadona National Park. Door de ligging is het een ideale plek ideaal voor een avontuurlijke en tevens relaxte
vakantie. Avontuurlijk omdat de safari’s worden begeleid door zeer gerenommeerde professionele gidsen waaronder
Steve Edwards. Relaxed omdat de sfeer persoonlijk is, het zal u aan comfort niets ontbreken, niets moet maar u mag
verschillende activiteiten ondernemen.
Musango Safari Camp bestaat uit 8 comfortabele tented chalets waaronder 2 honeymoon suites. Elk chalet is sfeervol
ingericht en voorzien van en-suite toilet/douche en een terras met een zitje vanwaar u uitzicht heeft op het meer en de
bergen van Matusadona. De 2 honeymoon suites liggen wat meer afgelegen, zijn iets groter en beschikken over een
privé plunge pool. Bij het zwembad en in de verhoogde open bar en lounge kunt u zich tijdens de heetste uurtjes even
terug te trekken, met een koel drankje en uw verrekijker om te genieten van de omgeving.
Privé safari’s
Tijdens uw verblijf heeft u beschikking over een privé gids, op aanvraag indien beschikbaar kan dit Steve Edwards zijn.
Een privé safari betekent dat er tijdens uw safari’s geen andere gasten zullen meegaan, u bent dus alleen met de gids.
Welke activiteit u kiest, dat maakt niet uit, ze worden allemaal privé ondernomen met uw privé gids. Zo kunt u een privé
bootsafari of game drive ondernemen en onderweg uitstappen voor een privé wandelsafari. De safari’s worden in de
basis in dagdelen ondernomen, maar met uw privé gids kunt u met gemak ook de hele dag op pad, waarbij u een
picknick lunch meeneemt voor onderweg.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, professionele
privé gids en privé activiteiten met keuze uit: ochtend en namiddag game drives in open 4WD, wandelsafari’s, black
rhino tracking, bootsafari’s, sundowner cruises, vissafari’s, korte kanosafari’s, dinosaurus en fossielen tour,village tour,
professionele Engels sprekende privé gids en park entreegelden. (optioneel: fishing fees 10 U$ p.p. per dag)

Voor meer informatie | www.zimbasafaris.com | info@zimbasafaris.com |020 6103593

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

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