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De reis wordt uitgevoerd met de prachtig gerestaureerde 

‘Pride of Africa’ van Rovos Rail. Deze luxueuze trein biedt plaats aan 

maximaal 72 gasten en is zonder meer een eersteklas hotel op rails, 

met veel aandacht voor service, uitstekende maaltijden en wijnen.

Uw reis begint in Victoria Falls, Zimbabwe, beroemd vanwege de 

prachtige watervallen. In Zambia verlaat u de trein voor een fly-in 

safari van drie dagen in het South Luangwa National Park. 

Over de “copper trail” gaat het verder naar de D.R. Congo (het 

zuidelijkste puntje van Congo), waar u een stadstour maakt door 

Lubumbashi en een kopermijn bezoekt. Vervolgens neemt de trein 

de Benguela-lijn en stopt in Angola in de plaatsen Kuito en Huambo, 

waar tijdens korte wandelingen de recente geschiedenis van Angola 

wordt belicht. Uw Copper trail treinreis eindigt in Lobito aan de 

Atlantische Oceaan.

Deze reis is ook te maken in omgekeerde richting, Lobito - Victoria Falls. 

Een schitterende 15-daagse treinexpeditie door 4 landen in Afrika: Zimbabwe, Zambia, 

D.R. Congo en Angola. Per luxe passagierstrein reist u over een gedeelte van de beroemde 

“Copper trail”, het traject dat Oost-Afrika verbindt met de Atlantische kust.

Copper Trail: 
Victoria Falls - Lobito of v.v. 
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Dag 1 - Victoria Falls

De trein vertrekt ca. 16.00 uur uit Victoria Falls en steekt de brug 

over naar Livingstone. Deze stad is vernoemd naar de Schotse 

ontdekkingsreiziger David Livingstone, de eerste Europeaan die dit 

gebied bezocht. Deze brug over de Zambesi rivier is de belangrijkste 

verbinding tussen Zambia en Zimbabwe. De onstuimige watervallen 

vormen er een watergordijn van 1708 meter breed en hullen de 

trein tijdens het passeren in een nevel van mist. Onze gasten kunnen 

zich eerst opfrissen in hun cabins. Tijdens uw reis kunt u dagelijks 

genieten van de afternoon tea die voor u klaar staat in de lounge-

wagon en in het observatierijtuig. Het diner wordt geserveerd in 

de restaurantrijtuigen op weg naar het 188km verderop gelegen 

Choma. Kledingadvies: Formeel 

Dag 2 - Kafue River

Gedurende deze dag kunt u genieten van het uitzicht en van de 

verschillende lezingen die onderweg gehouden worden in de 

loungewagon. U passeert de 477m lange Kafue brug, die tot de 

langste van Afrika behoort. Tot 10 uur kunt u ontbijten in het 

restaurantrijtuig, waar ook tussen de middag de lunch geserveerd 

wordt. Rond 14.30 uur gaat u van boord voor een prachtige sunset 

cruise over de Kafue rivier. ’s Avonds formeel diner aan boord. 

De trein rijdt ondertussen naar de hoofdstad Lusaka.

Dag 3 - Elephant Sanctuary 

Na het ontbijt bezoekt u het olifantenreservaat van Lusaka. Hier 

worden verweesde olifanten verzorgd en voorbereid voor hun 

terugkeer in het wild, in het Kafue National Park. Tijdens de lunch 

doorkruist de trein de Centrale Provincie en rijdt naar Kabwe (ver-

taald ‘erts’), beroemd om z’n kopermijnen. Om 16.30 uur wordt de 

afternoon tea geserveerd en ’s avonds geniet u van een formeel 

diner, terwijl de trein richting Kapiri Mposhi rijdt.

Dag 4 - South Luangwa National Park

De komende drie nachten staan in het teken van uw bezoek aan het 

South Luangwa National Park. In uw cabin vindt u een weekendtas. 

Deze kunt u gebruiken om de spullen, die u de komende 4 dagen no-

dig heeft, in over te pakken. Zorg in ieder geval voor warme kleding 

voor de gamedrives. Indien u ook deelneemt aan de wandelsafari’s, 

vergeet dan uw wandelschoenen niet. 

Na het ontbijt volgt de transfer naar de Ndola Airstrip voor uw 

gecharterde vlucht naar het South Luangwa National Park. De eerste 

game drive begint meteen na de lunch. Het wildpark, dat sinds 1904 

bestaat, beslaat tegenwoordig een terrein van ongeveer 9050 km2 

en ligt tussen de 500 en 800 meter boven de zeespiegel. Met zijn 

westelijke en noordwestelijke rand, begrensd door de Muchinga-

helling, en de zuidelijke grens omzoomd door de meanderende 

Luangwa-rivier, is er geen gebrek aan fascinerende vergezichten. 

’s Avonds informeel diner en overnachting in de safarilodge.

Programma
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Dag 5 - South Luangwa National Park  

Na een vroeg ontbijt vertrek, om 06.30 uur, voor een ‘early morning 

game drive’. Om 10.00 uur wordt een brunch geserveerd. De middag 

is ter vrije besteding. Om 15.30 is er weer een game drive. ’s Avonds 

informeel diner en overnachting in de safarilodge.

Dag 6 - South Luangwa National Park

Na een vroeg ontbijt volgt de ‘early morning game drive’. Bij terug-

komst geniet u van de brunch. De middag is ter vrije besteding en 

indien gewenst kunt u in de middag deelnemen aan een game drive. 

’s Avonds informeel diner en overnachting in de safarilodge.

Dag 7 - South Luangwa National Park - aan boord van de trein

Zorg ervoor dat uw bagage klaar staat om opgehaald te worden. 

Na het ontbijt is er ’s ochtends nog een korte laatste gamedrive. 

Daarna volgt de transfer naar de luchthaven voor uw chartervlucht 

naar Ndola, qua grootte de tweede stad van Zambia. Op het station 

van Ndola stapt u weer aan boord van de Pride of Africa. Lunch, 

afternoon tea en formeel diner aan boord, terwijl de trein koers zet 

naar Lubumbashi.

Dag 8 - Lubumbashi 

De ochtend staat in het teken van een stadstour door Lubumbashi 

in Congo. Het koloniale verleden van Lubumbashi is nog goed 

zichtbaar. De stad heeft een opvallend mild klimaat, omdat het ca. 

1200 m boven de zeespiegel ligt. Vervolgens vervolgen we onze 

treinreis richting Lukuni. De trein passeert Luishia, een oude open 

koper- en kobaltmijn. Op weg naar Kolwezi wordt het formele diner 

geserveerd.

Dag 9 - Copper Mine

Rond 08.00 uur stapt u van boord in Kolwezi voor een bezoek aan 

een kopermijn. Dit gebied bezit een van de grootste koper en kobalt 

voorraden ter wereld. We brunchen bij de Katebi Lodge en rond 

13.00 uur vertrekt de trein weer richting naar Kasombo. ’s Avonds 

wordt er een formeel diner in de restaurantrijtuigen geserveerd.

Dag 10 - Ter vrije besteding aan boord 

Dag ter vrije besteding aan boord. Geniet van het voorbijtrekken-

de panorama. Terwijl de trein langs Kakopa (Sierra Leone) richting 

Malonga rijdt wordt uw lunch geserveerd. De dresscode voor het 

avondeten is; Afrika. Sinds jaar en dag besteden onze gasten veel 

aandacht aan dit kledingvoorschrift. Denkt u eraan om voordat u 

gaat slapen uw horloge een uur terug te zetten..

Programma
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Dag 11 - Luau

Vanochtend passeren we de Angolese grens. Aan het eind van de 

ochtend maakt u een wandeling door Luau, het begin van de Bengu-

ela-spoorlijn. Om 12.00 uur vertrekt de trein naar Luena. De lunch 

wordt geserveerd in de restaurantrijtuigen. Op weg naar Luena 

volgt de trein de oever van de Cassai-rivier. Het stroomgebied van 

de Cassai-rivier omvat een uitgestrekt eco-gebied van 900 000 km2, 

met een ongelooflijk rijke vis fauna. Als de trein de dorpen Cassai en 

Cameia passeert, ziet u de lokale vissers aan het werk. Het formele 

diner wordt vanaf 19.30 uur geserveerd terwijl u richting Luena 

(Oosten van Angola) rijdt.

Dag 12 - Luena

Maak kennis met de Portugese koloniale geschiedenis van Angola 

terwijl u door Luena wandelt, voordat de trein koers zet naar Tchica-

la Tcholohanga. Lunch en formeel diner in de trein.

Dag 13 - Kuito

Geniet van een wandeling door de stad Kuito, gebouwd in het histo-

rische hart van het koninkrijk Ovimbundu. Om 11.00 uur vertrekt de 

trein naar Huambo gelegen in West-Angola. Lunch, afternoon tea en 

formeel diner in de trein.

Dag 14 - Huambo

We bezoeken de plaats Huambo, de op een na grootste stad van 

Angola en een van de oude koninkrijken op het centrale plateau. Om 

11.00 uur vertrekt de trein naar de Portugese mijnkolonie Lepi. Deze 

prachtige reis sluiten we af met een feestelijk diner. Om de avond 

extra feestelijk te maken is het kledingadvies ‘jaren ‘20’.

Dag 15 - Aankomst Lobito 

Na het ontbijt komt u aan in Lobito, Angola. Hier eindigt uw Copper 

Trail avontuur en neemt u afscheid van de trein.

Programma
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Pride of Africa van Rovos Rail

Aan boord geniet u van vijfsterren service en een uiterst comfortabel compartiment. Met deze trein beleeft u zelf de gouden eeuw van het 

treinreizen! Er zijn 3 type cabins aan boord van Rovos Rail.  Pullman Suite (7m2), Deluxe Suite (11m2) en Royal Suite (16m2).

Uw trein

Sinds de oprichting in 1989 is Rovos Rail hét symbool voor stijlvolle treinreizen in Zuidelijk Afrika.

De ‘Pride of Africa’ is dan ook de meest luxueuze trein op het zuidelijk halfrond. Deze trein is uw 

rijdende hotel op uw reis door Zuidelijk Afrika.
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u, naast uw nachten aan boord van de 

Pride of Africa, 3 nachten in een luxe lodge in het South Luangwa 

National Park in Zambia. 

Pre - en Post tours

Indien gewenst boeken wij uw vluchten vanuit Nederland naar Afri-

ka, uw hotelovernachtingen en transfers voorafgaand en na afloop 

van de treinreis.

Gamedrives

Kleed u dienovereenkomstig voor gamedrives: de ochtenden kunnen 

koel zijn en dan flink opwarmen ; de middagen kunnen warm zijn en 

dan flink afkoelen. Warme kleding, pet, comfortabele schoenen en 

bescherming tegen de zon worden aangeraden (afhankelijk van het 

seizoen). Er zijn regencapes aanwezig.

Uitdelen aan kinderen onderweg

Wij raden ten zeerste af om tijdens het reizen spullen, snoep etc. 

aan kinderen te geven. Deze actie kan nadelige gevolgen hebben 

voor lokale gemeenschappen. Als u verantwoord wilt geven laat het 

ons dan weten. Rovos Rail en Incento treinreizen steunen veel lokale 

goede doelen die uw bijdrage goed kunnen gebruiken.

Reis- en gezondheidsdocumenten

Het is de individuele verantwoording van elke passagier dat hij/zij 

beschikt over de juiste en geldende reisdocumenten en gezond-

heidsverklaringen. Voor de meest actuele informatie adviseren 

we u te kijken op www.wijsopreis.nl. Wij adviseren u om minimaal 

drie maanden voor vertrek na te gaan bij uw huisarts, de GGD, 

de TravelClinic of via Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties en  

beschermende maatregelen verplicht zijn of worden geadviseerd. 

Op dit moment is in ieder geval gele koorts verplicht. Voor vragen 

kunt u altijd terecht bij onze treinreisspecialisten. Zorg ervoor dat 

u minimaal $ 200 contant geld bij u heeft. Voor deze reis moeten 

verschillende visa geregeld worden voorafgaand aan de reis.  

Wij informeren u ongeveer 3 maanden voor vertrek over de verschil-

lende visa en hoe u deze kunt regelen. Paspoorten moeten ten  

minste vijf blanco pagina’s hebben en moeten minimaal zes  

maanden geldig zijn vanaf de datum van terugkeer naar huis.

Tijdschema’s, routes & excursies

Onderweg kunnen zich soms situaties voordoen die horen bij de  

cultuur en gewoontes van het land waar u zich op dat moment 

bevindt en die de voortgang van de reis kunnen belemmeren. 

Een gevoel voor humor is in deze omstandigheden dan de beste 

benadering. Rovos Rail en Incento zijn niet aansprakelijk als de trein 

door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen niet volgens 

schema dienstregeling kan rijden. We doen ons best om volledig te 

voldoen aan onze verplichtingen maar met de vele logistieke be-

slommeringen is het niet ongewoon om onderweg vertraging op te 

lopen. Excursies kunnen daardoor niet altijd worden gegarandeerd 

en kunnen alleen worden uitgevoerd als de tijd en omstandigheden 

dit toelaten. Rovos Rail behoudt zich het recht voor om af te wijken 

van de oorspronkelijke programmabeschrijving op onze website/ 

brochure als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Wij adviseren om geen vluchten te boeken op de dag van aankomst 

of vertrek van de trein. Indien er vertraging is hoeft u niet bang te 

zijn om uw vlucht te missen.
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Reissom vanaf 13.598,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een 2-persoons Pullman Suite

Ander type cabin:

Prijs per persoon o.b.v. een Deluxe Suite: 17.798,- 

Prijs per persoon o.b.v. een Royal Suite: 23.598,- 

Toeslag 2-persoons Pullman Suite voor alleengebruik: 6.098,-

Toeslag 2-persoons Deluxe Suite voor alleengebruik: 7.898,-

Toelsag 2-persoons Royal Suite voor alleengebruik: op aanvraag 

Vertrekdatum Victoria Falls - Lobito:4 juli 2023

Vertrekdatum Lobito - Victoria Falls: 22 juli 2023

Reisduur: 15 dagen 

Trein: Pride of Africa van Rovos Rail

Vertrek & reissom
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• 15-daagse treinreis ‘Copper Trail ’ met Rovos Rail van Victoria Falls naar Lobito of 

v.v. met 11 nachten accommodatie in een privé-compartiment met douche/toilet 

in de geboekte categorie

• 3 overnachtingen in een lodge in het South Luangwa National Park in Zambia, 

inclusief 6 safaritochten in open safari-voertuigen

• Chartervluchten met kleine toestellen: Ndola naar het Luanga NP in Zambia en v.v.

• Alle transfers en excursies inclusief entreegelden en o.l.v. Engelssprekende gidsen

• Alle maaltijden tijdens de gehele reis (ontbijt, lunch, diner en afternoon tea)

• Alle wijnen en andere drankjes tijdens de treinreis

• Laundry-service aan boord van de trein

• Diensten van ervaren tourmanagers tijdens de gehele reis

• Lezingen aan boord van de trein door een Zuid-Afrikaanse historicus

• Diensten van een meereizende arts tijdens de treinreis

• Uitgebreide reisinformatie

Niet inbegrepen: Vluchten in economy class inclusief belastingen en brandstofheffingen • Hotelovernachtingen voorafgaand aan de reis in Johannesburg en 

Victoria Falls • Hotelovernachtingen na afloop van de reis in Lobito en/of Luanda • Visumkosten voor de verschillende landen • Laundry-service en dranken buiten 

de trein • Fooien en uitgaven van persoonlijke aard • Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door Incento af te sluiten) • Calamiteitenfonds 2,50 per 

boeking en SGR consumentenbijdrage 5,- p.p. • Reserveringskosten 30,- per boeking

Toeslag KLM vluchten in de business class op aanvraag.

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


