Groepsafaris in Afrika

Ontdek Zimbabwe
Een 13 daagse groep safari
In internationaal gezelschap

Inbegrepen:
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
- Activiteiten vermeld in het programma
- Professionele lokale gids
- Vervoer in volledig uitgeruste safari voertuigen
Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde activiteiten
- Maaltijden die niet vermeld zijn
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen en visums

Meer informatie bij je favoriete reisagent of op www. wonisafris.be

Groepsafaris in Afrika
Dag 1: Victoria Falls, Zimbabwe
Bij aankomst volgt een transfer naar de IIala Lodge (of gelijkwaardig), waar u kan bekomen van de vlucht.
Later op de avond heeft er nog een kleine meeting plaats, zodat u kunt kennis maken met de rest van de
groep en de gids. Afhankelijk van uw aankomstuur kan u nog deelnemen aan enkele optionele activiteiten.
Dag 2: Victoria Falls, Zimbabwe (ontbijt, diner)
Vandaag heb je de tijd om Victoria Falls, de stad en al zijn avontuurlijke activiteiten te verkennen. 's
Middags maken we een ontspannende cruise op de machtige Zambezi rivier, genietend van
zonsondergang.
Dag 3: Victoria Falls – Lake Kariba, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Onze reis vandaag brengt ons naar de oevers van Lake Kariba. Het is een van 's werelds grootste
kunstmatige meren en een plek van uitzonderlijke schoonheid. Na de lunch komen we aan in de Masumu
River Lodge (of gelijkwaardig), met een prachtig uitzicht over de eilanden en het water van de westkant
van Lake Kariba.
Dag 4: Lake Kariba, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Breng de dag ontspannen door in het zwembad of neem deel aan veel van de optionele activiteiten. ’s
Middags is er nog een cruise gepland, om bij zonsondergang op het meer naar wilde dieren te zoeken.
Dag 5 en 6: Lake Kariba – Hwange National Park, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Vanochtend gaan we naar de noordelijke sectie van Hwange National Park. In de komende twee dagen
zullen we voldoende tijd hebben om deze uitgestrekte wildernis via gamedrives te verkennen. Hwange
National Park is een van Afrika ‘s mooiste toevluchtsoorden voor wilde dieren en is de thuisbasis van grote
kuddes olifanten, buffels en zebra's en heeft een zeer grote concentratie van giraffen. De hele volgende
dag wordt doorgebracht met het verkennen van dit prachtige gebied tijdens een gamedrive door het
Hwange National Park. Overnachting in Natwich of gelijkwaardig.
Dag 7 en 8: Hwange National Park (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag gaan we naar onze lodge (Sable Sands of gelijkwaardig) gelegen in de buurt van Hwange National
Park. De volgende dag zullen we het Painted Dog Conservation Centre bezoeken, dat speciaal gebouwd is
om deze bedreigde soort te beschermen. Als de tijd het toelaat, kun je 's middags optioneel nog
deelnemen aan een open voertuig gamedrive.
Dag 9 en 10: Matobo Hills, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
We reizen zuidwaarts naar de majestueuze Matobo Hills, een gebied van prachtige schoonheid en
dramatische rots- landschappen. Het nationale park heeft de status Werelderfgoed van UNESCO gekregen
en is de thuisbasis van zowel witte als zwarte neushoorns, Sable antilopen en heeft 's werelds dichtste
populatie luipaarden. Vogels zijn ook talrijk aanwezig en omvat de hoogste concentratie zwarte arenden in
de wereld. Hier was de thuishaven van de San (Bosjesmannen) en hun rotskunst vind je hier overal. We
brengen de volgende dag door in het nationale park en beginnen onze ochtend met het volgen van
neushoornsporen per voertuig en te voet. In de middag verkennen we verder de natuur van het park
tijdens een gamedrive, eindigend met een bezoek aan het graf van Cecil John Rhodos. We overnachten in
Camp Amalinda of gelijkwaardig.
Dag 11: Matobo Hills – Great Zimbabwe, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Deze ochtend rijden we naar de Great Zimbabwe Ruïnes in de buurt van Masvingo. Ze zijn een unieke
getuigenis van de Bantu-beschaving tussen de 11e en 15e eeuw. Ze beslaan een gebied van 1800 hectare
en zijn enkele van de oudste en grootste gebouwen in zuidelijk Afrika. We hebben de mogelijkheid om
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deze oude ruïnes te verkennen, voordat we inchecken in onze accommodatie . (Lodge at the ancient city of
gelijkwaardig)
Dag 12: Great Zimbabwe – Bushman Rock, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
We reizen richting Harare naar het Bushman Rock Estate, een van de weinige wijnmakerijen in het land.
Nadat we ons in onze kamers hebben geïnstalleerd (Bushman Rock of gelijkwaardig), hebben we de
mogelijkheid om naar de Bushman-rots te lopen, waar we de oude, met kunst versierde grotten en
granieten “kopjies” kunnen verkennen. Na de wandeling wordt high tea geserveerd op de veranda. In de
late namiddag maken we een ontspannen begeleide wandeling door de wijngaarden naar het ponton, voor
een zonsondergang cruise. Daarna kunnen we de wijnen van de landgoed proeven tijdens een wine
tasting, gevolgd door een driegangendiner.
Dag 13: Harare, Botswana (ontbijt)
Onze safari eindigt na het ontbijt. Er volgt nog een transfer naar de Harare internationale luchthaven voor
onze vlucht terug naar huis.

Prijs vanaf 3500€ pp (zonder internationale vluchten)
Single supplement 760€
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