“Vul het wensenlijstje op onze website
scottbilsentravel.com in, dan weet u precies
welke safari u het meeste aanspreekt.”

Safari
Zambia
Typisch voor safari in Zambia zijn de bushwalks
en zelfs wandelsafari’s naar uw volgende lodge.
Dagtochten waarbij u de serene rust van Afrika
ervaart en oog in oog komt te staan met een
troep apen, allerlei klein wild en een schier
onuitputtelijke vogelschare. Maar ook met
neushoorns en olifanten, vanzelfsprekend op
gepaste afstand en steeds in het bijzijn van uw
vakbekwame ranger. Voor wie een actieve safari
wil maken en ten volle wil genieten van de
natuur.
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South Luangwa &
Lower Zambezi
Voor de ware natuurliefhebber, die met
volle teugen van de flora en fauna wil
genieten, daar ook de tijd voor neemt en
als het ware helemaal ‘in de natuur opgaat’
zijn South Luangwa en Lower Zambezi in
het oosten van Zambia The place to be!

Een actieve safari

Wandelsafari’s vormen juist hier, in de zuidelijke
Luangwa-vallei de beste manier om ten volle de Afrikaanse
wilderness te ervaren en oog in oog te staan met de enorme
vogelschare van meer dan 400 soorten en antilopen, gnoes,
zebra’s en de Afrikaanse wilde hond. Rond de kronkelende
Luangwa rivier leven grote concentraties wilde dieren en
in de rivier zelf wemelt het van de krokodillen, nijlpaarden
en watervogels. Dit is een stukje authentiek Afrika, waar de
tijd heeft stilgestaan.
Wadend door ondiepe lagunes en lopend over de vele open
vlakten, beleeft u hier, onder bewapende begeleiding van
een ranger en spoorzoeker uw safari te voet van kamp naar
kamp en ondergaat zo de meest enerverende safari die u
voor mogelijk houdt. Geheid dat u hier kennis maakt met
een troep bavianen en vervet apen, die maar liefst twintig
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ZAMBIA - South

Luangwa en Lower Zambezi

verschillende geluiden en schreeuwen hebben ontwikkeld
voor dreigend gevaar. Ze duiden er zelfs het soort wild mee
aan waarvoor de soortgenoten in de troep op hun hoede
moeten zijn of, in het slechtste geval, maar beter acuut
voor op de vlucht kunnen slaan. Uw ranger en spoorzoeker
vertelt u dit allemaal. De South Luangwa is bekend om de
Thornicroft giraffen, die hier leven. Het is een van de acht
verschillende soorten giraffen die Afrika rijk is. Ze hebben
een donkere snuit en zijn iets kleiner dan hun neven en
nichten. Zelfs de zebra’s zijn hier iets anders gestreept dan
in andere gebieden in Afrika. U komt ze zeker tijdens uw
safariwandeling tegen. Natuurlijk maakt u ook gamedrives
met 4WD jeeps in dit wildpark. Een bijzondere
vermelding verdient daarbij het feit dat de resorts in de
South Luangwa veelal ook nachtelijke safaritochten
aanbieden, waarbij u wellicht getuige bent van leeuwen en
luipaarden op jacht.

De mooiste periode om een safari in de South Luangwa te
maken is augustus/september, eind van het koele, droge
seizoen met temperaturen rond de 25°C, en oktober/
november, het droge, warme seizoen waarbij het kwik een
tiental graden hoger uitkomt. Omdat de luchtvochtigheid
laag is, is dit evenwel goed te verdragen.

Lower Zambezi

Sommigen beweren dat de mooiste lodges in Zambia staan
en wel in de Lower Zambezi, aan de oever van de
gelijknamige rivier en met een achterland dat zich laat
typeren als een stukje paradijs op aarde. Ga er kanovaren en
leer de kneepjes van het ‘fly-fishing’, maak een bushwalk,
een schemersafari en natuurlijk een nachtelijke gamedrive.
Maar geniet bovenal van de mooiste sterrenhemel op aarde.
Misschien hebben ze wel gelijk.

“Zambia is still quite an undiscovered
place where the walking Safari
originated in the South Luangwa.
Getting out on foot allows you to be
at eye level with your environment
which is thrilling and exciting and
allows you to see so much more than
from a vehicle.
We also have the concept of walking from camp to camp
which many countries don’t. Incredible sightings without
having to share with heaps of other people. You can
combine a safari with the mighty Victoria Falls too in
Livingstone! That’s what makes Zambia safaris unique”.
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Livingstone, Victoria Falls

De Victoria watervallen zijn de breedste watervallen van
Afrika. Zij vormen een watergordijn van 1708 meter breed
en 100 meter hoog en hebben een maximale valhoogte van
128 meter. Per minuut valt er 500 miljoen liter water over
de rotswand. Ze zijn gelegen in de Zambezi-rivier, op de
grens tussen Zambia en Zimbabwe. De eerste blanke die de
watervallen heeft gezien en wereldkundig heeft gemaakt is
de Schotse ontdekkingsreiziger David Livingstone op
17 november 1855. "Geen enkel ander uitzicht in Engeland
kan de schoonheid hiervan overtreffen" en "zulke lieflijke
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ZAMBIA - Victoria

Falls

beelden moeten de engelen met bewondering bekeken
hebben tijdens hun vluchten" schreef hij later. Een bezoek
aan de VicFalls is absoluut een must. U kunt ze met een
professionele gids bekijken van de Zimbabwe-kant, de
Zambia-zijde en als u wilt ook per helikopter vanuit de
lucht. Aardig om te onthouden is dat de luxe trein
“The Pride of Africa”, op zijn route van Dar es Salaam naar
Kaapstad een tussenstop maakt in Victoria Falls.

Uw safari in Zambia is niet compleet zonder een verblijf
in een van de romantische private resorts nabij de Victoria
Falls, die de natuurlijke grens vormen met Zimbabwe.
Misschien zijn juist hiér de mooiste lodges van Zambia wel
gesitueerd vanwege het uitzicht op de machtige
Zambezirivier, die zich enkele honderden meters verder
naar beneden stort. Zelfs midden in de rivier op een Private
Island is een luxe lodge gebouwd.
Heeft u gekozen voor een actieve safari in South Luangwa
en/of Lower Zambezi in Zambia dan eindigt uw reis

wellicht met een bezoek aan de Victoria Falls; een
schitterende apotheose van een onvergetelijke safari.
Verkiest u een safari in Botswana, zoals op de volgende
pagina’s omschreven, dan is het een aanbeveling juist
met de Victoria Falls te starten en van daaruit uw safari in
Chobe of Okavango te gaan maken.
Welke reis het ook wordt, wij adviseren u graag bij het
maken van uw keus en regelen alles voor u tot in de
kleinste details.
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