ZIMBABWE HIGHLIGHTS

AVONTUUR


COMBI

LUXE

PRIVÉREIZEN

Victoria Falls , Hwange National Park , Mana Pools National Park, Harare

Je ontdekt de hoogtepunten van deze nog authentieke safaribestemming en logeert in charmante lodges of tentenkampen, waar je als het
ware deel uitmaakt van de natuur. In elk National Park kun je te voet op verkenning, zo ruik, voel en hoor je de bush vanop de eerste rij.
De transfers per voertuig en per binnenvlucht maken het reizen uiterst comfortabel.

Snuif de couleur locale op in Victoria Falls
Ervaar de Victoria Falls en de Zambezi op een originele manier:
ga wildwaterrraften, kanovaren, bunjee jumpen of onderneem
een helikoptervlucht
Ga op bootsafari op de Zambezi
Ontdek het overweldigende aanbod aan wildlife tijdens een safari
in Hwange National Park
Laat u glijden langsheen de kuddes olifanten op de oever van
Mana Pools en geniet van een eindeloze kanotocht langsheen
schitterende landschappen



(https://maps.google.com/maps?ll=-17.537608,28.44315&z=6&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2021 AfriGIS (Pty) Ltd, Google

Reisprogramma
DAGEN 1 - 2

VICTORIA FALLS / ZAMBEZI NATIONAL PARK
Bij aankomst te Victoria Falls, onthaal en transfer naar je lodge in de buurt van de Victoria Falls.
DAGEN 3 - 5

VICTORIA FALLS - HWANGE NATIONAL PARK (OLA)
Transfer per 4x4 naar Hwange National Park.
DAGEN 6 - 8

HWANGE NATIONAL PARK - MANA POOLS NATIONAL PARK
Transfer per 4x4 en per vliegtuig naar je kamp te Mana Pools.
DAG 9

MANA POOLS NATIONAL PARK - HARARE
Transfer per vliegtuig naar de luchthaven van Harare.

INBEGREPEN
Accommodatie, maaltijden en activiteiten
zoals vermeld
Alle transfers zoals vermeld

NIET INBEGREPEN
Internationale vluchten Brussel –Victoria
Falls en Harare – Brussel (richtprijs vanaf
1.350€)

GOED OM TE WETEN
Je reist in malariagebied
OPMERKING: Mana Pools toegankelijk van
april tot november

Fooien en persoonlijke uitgaven
Visum voor Zimbabwe, ter plaatse bij
aankomst aan te kopen 30usd per
persoon
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