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Om Impala Camp 

Efter en times behagelig køretur efter landingen på Mtemere airstrip befinder man sig pludselig midt inde 
i Impala Adventure Camp og eventyret kan begynde.  

Impala Adventure Camp en lille eksklusiv lejr placeret med udsigt over 
den største Østafrikanske flod -den mægtige Rufiji og ligger beskyttet 
mod den Afrikanske sol under Borassus palmer og Tamarind træer. 

 Indkvarteringen sker i store Meru safari telte som er indrettet med fast 
gulv på forhøjede platforme og med store net vinduer som gør at man fra 
sengen kan følge med i det varierede fugleliv lige på den anden af 
teltdugen. Til hvert telt som er placeret uforstyrret med udsigt over floden er der en terrasse og en 
sektion til omklædning og toilet/bad med varmt/koldt rindende vand og 24 timers elektricitet. Der er 7 
store dobbelte telte og 2 familie telte hvilket med resten af lejr faciliteterne giver gæsten en superb 
komfort. 

Med placeringen midt i naturen har gæsten direkte adgang til den store 
og varierede natur og vildtbestand. Service niveauet er på højde med de 
bedste 5 stjernede hoteller dog med større personligt engagement og 
man kan efter den oplevelsesrig dag på fotosafari sætte sig til et 
veldækket 5 retter gourmet menu med udsøgte vine under en funklede 
stjernehimmel. 

 luksus faciliteter og service til
fingerspidserne.  

børn under 12 år. Der er 
svømmebassin i lejren og en velassorteret bar. 

 

 

 

 

 

 

 

Impala Campen blev etableret af den Østafrikanske oldtimer Gillie 
Zanacchi og hans kone Tessa som et privat refugium hvor de sammen med venner kunne nyde den 
storslåede natur og vildtet. Det blev dog ret hurtigt klart at de måtte dele f
lejren er i dag udbygget med diverse

aciliteterne med andre og 
 

Morgenmaden, frokost og middagen indtages i den store hyggelige restaurant 
som også er placeret med udsigt over floden. Da lejren ikke er indhegnet er 
der tilsluttet et antal traditionelt påklædte Masaii krigere til at guide 
gæsterne rundt, specielt efter mørkets frembrud. Af sikkerhedsmæssige 
hensyn anbefales det ikke at medbringe 
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Velkommen i Im venture Camp 
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