
Dag 1:  
Naar de luchthaven Zaventem, gepland vertrek om 21h30, we vertrekken zoals gewoonlijk in 
Zaventem met een 45 min vertraging. Het is de eerste maal met Ethiopian Airlines, ondanks een 
lijnvlucht is het vliegtuig niet te proper, en zoals gewoonlijk is het al moeilijk slapen in economy,  
en wanneer ze dan ook veel boodschappen door de intercom roepen en de onderbrekingen om te 
eten, wordt het een korte nachtrust. 

Dag 2:  
Overstappen in ADD (Addis Ababa) en gelukkig hebben we de nodige tijd. Het vliegtuig is maar 
halfvol, zodat we drie plaatsen hebben voor twee, wat iets comfortabeler is, maar het is nog steeds 
geen bed en van de drie videoschermpjes werkt er maar één. We komen op het voorziene uur aan in 
Victoria Falls. We worden vlot naar het hotel gebracht. 

Onze reis start in het plaatsje Victoria Falls, vernoemd naar de gelijknamige Victoria watervallen 
het derde Werelderfgoed in deze reis! Dit grootste gordijn van vallend water ter wereld kan je op 
eigen gelegenheid bezoeken. Voor een spectaculair aanvullend uitzicht kan je een optionele vlucht 
per helikopter maken. Ook is deelnemen aan andere spannende activiteiten waaronder 
wildwatervaren of bungee jumpen mogelijk. Een ontspannende boottocht op de Zambezi rivier 
behoort eveneens tot de mogelijkheden!  

 
Met 33°C worden we door de hitte overvallen. Verblijf in “A'Zambezi River Lodge”  Een drankje 
kunnen we wel gebruiken in afwachting dat we op de kamer kunnen. Het hotelcomplex is een 
groene oase, maar er is al wat slijtage te merken, niet alles is kraaknet,… De bediening in de bar is 
eerder chaotisch, de prijzen zijn aan de hoge kant, er wordt hier in Amerikaanse Dollars betaald. 
Van de kamer kunnen we zeker tevreden zijn, alles is aanwezig, mooie badkamer, goed bed, 
voldoende meubilair, …  

Voor het avondeten kiezen we voor “à la carte”. Er is ook mogelijkheid voor buffet.  
We kiezen een champignonroomsoep, maar deze heeft nauwelijks smaak. Als hoofdschotel nemen 
we steak van krokodil, en heek met bacon errond. De vis is zeer gekruid, maar ok. De groenten erbij 
geserveerd zijn verre van gaar, … dus kortom, dit kon veel beter. Onze diner was dus een 
tegenvaller, en niet voor herhaling vatbaar. We besluiten vroeg te gaan slapen, wat geen enkele 
moeite kost. 

Dag 3:  
Na een zeer goede nachtrust, kunnen we vroeg ontbijten. Er is buffet, met eieren naar keuze.  
Het ontbijt is ok, al hebben we al beter gekend.  
Onze eerste activiteit is een geleide wandeling langs de bekende Victoria Falls. Het weer is 
bewolkt, en de temperatuur is verdraagbaar. De gids valt goed mee. Deze wandeling doorheen de 
‘rainforest’ is zeker een aanrader. Na de wandeling worden we met het busje terug richting verblijf 
gereden, maar we kiezen ervoor om af te stappen in het dorp ‘Victoria Falls’ om er iets te eten.  

Al gauw merken we dat er in de winkels geen US dollar aanvaard wordt, maar enkel de plaatselijke 
dollars. We worden steeds vastgeklampt om geld te wisselen, voor zeer uiteenlopende bedragen.  
We gaan ‘Shearwater cafe’ binnen (ons aangeraden door de gids), waar we gauw merken dat US$ 
wel aanvaard wordt. We genieten van een heerlijke lunch aan een betaalbare prijs. We keren met 
een taxi terug naar het hotel (ook georganiseerd door de gids voor 10$). Om 14h moeten we 
klaarstaan voor de helikoptervlucht. We hebben voor de korte vlucht van 13 min gekozen.  

Dit is voldoende om een indruk te krijgen van de Zambezi en de watervallen: adembenemend,  
zeker de moeite waard.  



We hadden zeker geluk met het weer! Voor de avond is een dinercruise gepland. 
Om 17h25 worden we opgehaald om na 200m terug af te stappen, we konden dus te voet gaan als 
we het geweten hadden. De boot “de Malachite” is zeer comfortabel en voor 32 personen maar we 
zijn slechts met 16, dus ruimte genoeg. Deze cruise was reeds op voorhand geboekt (75$ pp),  
met een 4-gangenmenu (met keuzemogelijkheid) en alle dranken inbegrepen. Dit was klasse, een 
echte aanrader! 

Dag 4:  
Gaan ontbijten en de valiezen maken, we moeten om 10h uitchecken en we worden om 10h30 
opgehaald om ons naar de luchthaven te brengen. Dit is een rit van ongeveer 25 minuten.  
En nu naar Johannesburg. 

 

Algemeen: 
Na reeds enkele landen in Afrika bezocht te hebben is Zimbabwe het duurste land, 
 enkele v.b. in US$ 

T-shirt: 30$; petje: 28$: postkaartje: 3$; Heineken: 5$....... 
Wij hebben de indruk dat de toerist hier wordt gemolken. 
Ook de bijwerkingen van de malariamedicijnen worden bij ons merkbaar, 
Slechte nachtrust; hallucinerende dromen; lichte diarree. 

 
 


