
 

 
 

Routeomschrijving 16 Dagen ‘Zimbabwe & Zambia Adventure’ 
 
 

 

Dag 1: Johannesburg – Great Zimbabwe 
Je vertrek vroeg vanuit Johannesburg en reist in 
noordelijke richting. In Beit Bridge wordt rond 
het middaguur de grens over gestoken.  
 
De wegvervolgt in noordelijk richting naar 
Masvingo en vandaar naar Great Zimbabwe, waar 
je de eerste nacht comfortabel verblijft in een 
guesthouse. Tijdens deze reisdag zijn alle 
maaltijden voor eigen kosten. 
 
 
 

 

 
Dag 2-3: Save River Game Reserve 
Bij zonsopgang bezoek je de ruïnes van Great Zimbabwe, door Unesco uitgeroepen tot 
werelderfgoed. Nadien wordt koers gezet richting Save Rivier Game Reserve, een omgeving die 
bekend staat als een van de beste plaatsen in Zimbabwe voor wildobservatie. Je kampeert hier 
twee nachten in het privé bush camp van Drifers en hebt voldoende tijd om de omgeving te 
verkennen, zowel te voet als in open safarivoertuigen. (ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 4: Eastern Highlands 
Vandaag wordt het laagveld verlaten. Je reist door Mutare en zo de Eastern Highlands in. Een 
omgeving gekend voor zijn spectaculaire vergezichten, bossen, bergen en watervallen. In de 
namiddag staat een wandeltocht in de bergen op het programma. Overnachting in het camp. 
(ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 5: Chinhoyi 
Het wordt deze dag vroeg uit de veren. Je reist in westelijke richting en komt rond de middag 
aan in de hoofdstad, Harare. Hier wordt een korte stop gemaakt om te lunchen (op eigen 
kosten). Na de lunch ga je verder naar Chinhoyi waar het de rest van de namiddag wordt 
genieten van een wandeling in de wildernis rond het camp. (ontbijt, diner). 

 
Dag 6: Kariba 
's Morgens maak je een korte rit alvorens er wordt afgedaald naar de Zambezi vallei, langs oude 
olifantpaden. Daarna ga je verder naar Lake Kariba, het derde grootste meer ter wereld, dat door 
de mens aangelegd werd. In de namiddag maak je een boottocht op dit indrukwekkende meer. 
's Avonds wordt gekampeerd langs de oevers. (ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 7: Zambia 
Na het ontbijt bezoek je de stad Kariba. Nadien steek je de dam over en kom je in Zambia terecht. 
De volgende stop is Gwabi, aan de samenloop van de Kafue en Zambezi rivier. In de namiddag 
worden de voorbereidingen getroffen voor de tweedaagse kanotocht op de Zambezi. (ontbijt, 
lunch, diner). 

 
Dag 8-10: Zambezi Canoe trip, Zambia 
Een indrukwekkende rivier vol met nijlpaarden en krokodillen en elk denkbaar dier dat aan de 
oevers staat te drinken. De Zambezi heeft weinig introductie nodig, en terecht! Je start het 
avontuur in Gwabi en vaart op eigen tempo stroomafwaarts, langs Mana Pools. Gedurende de 
twee dagen op de rivier wordt veel wild en vogels gespot en wordt er in het wild gekampeerd op 
verschillende eilanden. 



 

 

De tocht eindigt aan de Chongwe rivier vanwaar er een boottransfer wordt genomen naar Gwabi 
Camp. 's Avonds volgt er een welkomstdiner in een restaurant (op eigen kosten). 
(2 x ontbijt, 2 x lunch, 1 x diner). 

 
Dag 11-12: Victoria Falls, Zimbabwe 
Vandaag opnieuw vroeg uit de veren. Je reist door Zambia, via Livingstone, naar de Victoria 
watervallen. Nadien steek je de originele stalen spoorwegbrug over naar Zimbabwe. Je kunt er 
genieten van al wat het bruisende plaatsje te bieden heeft. Daarnaast heb je voldoende tijd om 
deel te nemen aan allerlei avontuurlijke activiteiten. World class rafting onderaan de 
watervallen, Bungi jumping, etc. Je kunt het ook rustiger aan doen en langs de marktjes lopen 
of relaxen aan het zwembad in de lodge. Je verblijft twee nachten in de Greenfire Lodge Victoria 
Falls. Eén avond wordt er in een nabijgelegen restaurant gedineerd (eigen kosten). 
(2 x ontbijt, 1 x lunch, 1 x diner). 

 
Dag 13: Hwange, Zimbabwe 
Vandaag verlaat je het gezellige Victoria Falls en wordt er koers gezet naar het privé bush camp 
in Hwange. In de late namiddag ga je op safari in een open voertuig, afgewisseld door korte 
wandelingen, op zoek naar de grote kuddes wild waarvoor dit park zo bekend is. 
(ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 14: Bulawayo – Matobo, Zimbabwe 
Na het ontbijt ruil je de bush van Hwange in voor de brede lanen van Bulawayo en rijd je verder 
naar het camp in Matobo, befaamd om de balancerende rotsblokken. In de namiddag ga je op 
safari en te voet op zoek naar neushoorns in het nationale park. 's Avonds keer je terug naar het 
camp en wordt er nagepraat gedurende een maaltijd in een restaurant (eigen kosten). 
(ontbijt, lunch). 

 
Dag 15: Limpopo, Zuid-Afrika 
Je rijdt opnieuw de grens over, Zuid-Afrika in. Niet ver van de grensovergang kampeer je in een 
privé wildpark gelegen in de Kalahari. In de namiddag kun je gewoon relaxen, enkele bushman 
rotstekeningen bekijken en voorbijlopend wild spotten. Dit is de laatste nacht onder de sterren. 
(ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 16: Johannesburg, Zuid-Afrika 
Vandaag wordt het camp opgebroken en rijd je zuidwaarts richting Johannesburg waar je in de 
namiddag aankomt in Johannesburg. Bij aankomst, eindigt deze prachtige rondreis. (ontbijt). 

 

 
 

Notitie 
Drifters heeft ook een eigen lodge in Johannesburg. De reis vangt aan in de Greenfire 
Johannesburg Lodge om 06.30 uur. U kunt een extra overnachting bijboeken, voorafgaande aan 
de tour. Deze rondreis eindigt in de late namiddag op dag 16. U bent altijd welkom om het 
verblijf te verlengen in de Greenfire Johannesburg Lodge. Wanneer u echter terug vliegt op deze 
dag, houd dan rekening met de tijd die nodig is om de luchthaven te bereiken en de check-in 
procedure (kan tot 3 uur in beslag nemen). 


