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M A K E  I T  H A P P E N
PLAN JE REISM A K E  I T  H A P P E N

Kafue National Park

1 Als je bij aankomst in Lusaka eerst nog een nachtje in de stad 
wilt verblijven om in alle rust bij te komen van de vlucht, is het 

mooie Lilayi Lodge een goede optie (lilayi.com). Combineer je 
verblijf bij de lodge met een bezoek aan Lilayi Elephant Nursery 
(gamerangersinternational.org), of huur een taxi voor een dag en 
rijd naar een stadse markt en het gigantische Nationale Stadion 
– misschien speelt Chipolopolo, de nationale voetbalploeg, wel 
een wedstrijd. Dineer bij The Horse Shoe (facebook.com/
thehorseshoelusaka) en sluit de dag af bij een van de vele 
barretjes rond het Arcades Shopping Centre. 

2 De kans is groot dat je voor je 
aankomst bij de Mukambi Safari 

Lodge (mukambi.com), op zo’n 3,5 
uur rijden van Lusaka, al je eerste 
dieren hebt gespot. De lodge ligt 
namelijk in het Game Management 
Area op de rand van Kafue National 
Park, een grote groene bufferzone. De 
Lodge ligt aan de Kafue River en is 

ruim opgezet. Je kijkt er prachtig uit 
over de rivier en in het zwembad is het 
goed vertoeven. De lodge is het hele 
jaar open en biedt plek aan 32 gasten, 
die verblijven in mooie safaritenten 
met bad op de veranda, een chalet of 
in een luxe villa (vanaf €320 p.p.p.n. 
incl. maaltijden, drankjes & 
activiteiten; mukambi.com)

3 Fig Tree Bush Camp heeft zijn naam te danken  
aan de enorme vijgenboom boven de boma – de 

gemeenschappelijke ruimte. Gasten slapen in tenten 
verscholen tussen de bomen en struiken op drie meter hoge 
platforms op palen. In een straal van dertig kilometer is geen 
enkel ander mens te bekennen, maar dieren zijn er genoeg! 
Pootafdrukken van leeuwen onder je tent en het gebrul van 
nijlpaarden gedurende de nacht zijn de normaalste zaak van 
de wereld. Evenals een diner in de buitenlucht, verlicht door 
kaarsen en duizenden sterren (vanaf €325 p.p.p.n. incl. 
maaltijden, drankjes & activiteiten; mukambi.com).

4 Busanga Plains Camp is gelegen in een moerasdelta en is slechts vier maanden 
per jaar open in het droge seizoen, omdat het de overige maanden door hoog 

water simpelweg niet te bereiken is. Gasten overnachten in een van de vier 
safaritenten op een palmeiland in de vlakte en dit jaar is er een klein zwembad 
toegevoegd. Uit de boma onder een gigantische vijgenboom steekt een tien 
meterslange steiger met terras, waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over de 
uitgestrekte vlaktes (open van 1 juli – 31 oktober; €630 p.p.p.n. incl. maaltijden, 
drankjes & activiteiten; mukambi.com).

MUKAMBI SAFARIS
Edjan en Robyn van der Heide 
verhuisden in 2002 met drie dochters 
van Nederland naar Zambia. Ze 
vertrokken naar de Mukambi Safari 
Lodge aan de rand van het Kafue 
National Park, waar ze destijds vrijwel 
de eerste operator in het gebied waren. 
Tegenwoordig bestieren ze er behalve 
de Lodge ook Fig Tree Bush Camp en 
Busanga Plains Camp. Tijdens de “Full 
Kafue Experience” doe je deze alle drie 
aan onder begeleiding van een ervaren 
gids zoals Powell (€3.130 p.p. voor  
7 nachten, incl. alle maaltijden en 
drankjes, 2 safari’s per dag, gidsen en 
transfers in het park, excl. National 
Park-fees; mukambi.com).
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 Mukambi Safari Lodge  Fig Tree Bush Camp  Busanga Plains Camp
LEGENDA

HOE ER TE KOMEN
Vanaf Amsterdam vlieg je met Kenya 
Airways of KLM via een tussenstop in 
Nairobi naar hoofdstad Lusaka (vanaf 
€727; kenya-airways.com). Vanaf 
Brussel vlieg je o.a. met Emirates via een 
tussenstop in bijv. Dubai naar Lusaka 
(vanaf €796; emirates.com). 

VERVOER TER PLAATSE
Het openbaar vervoer in Zambia is 
redelijk en er gaat vanaf Lusaka een bus 
langs Mukambi Safari Lodge. Het 
busstation in Lusaka is wel wat chaotisch 
en vervoer per auto met privéchauffeur, 
te regelen via Mukambi Safaris, is daarom 
een fijn – en snel – alternatief. 

WANNEER GAAN
De beste tijd voor een bezoek aan 
Zambia is het droge seizoen van april  
tot oktober.

VISUM
Nederlanders en Belgen kunnen bij 
aankomst op de luchthaven een 
toeristenvisum aanschaffen voor 50 
Amerikaanse dollars (cash!). Het is tevens 
mogelijk om van tevoren al een online 
aanvraag in te dien via evisa.
zambiaimmigration.gov.zm – maar je 
betaalt alsnog bij binnenkomst in 
Zambia. Mocht je plannen hebben om 
ook Zimbabwe en/of Botswana te 
bezoeken, neem dan een multi (Kaza) 
visum waarmee je tussen de drie landen 
kunt reizen. 

MEER INFORMATIE
Lees de Lonely Planet-gids Zambia, 
Mozambique and Malawi (Eng.; €21;50; 
shop.lonelyplanet.com). Het boek The 
Kafue National Park van Nikki Ashley 
bevat veel informatie over het nationale 
park en is verkrijgbaar op 
het vliegveld; Edjan en 
Robyn van Mukambi 
Safaris kunnen het boek 
– indien voorradig – ook 
voor je klaarleggen bij 
aankomst in de lodge.
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