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Op reis!

ZAMBIA

Er komt een tijd dat van horen zeggen,
gezien op TV niet meer genoeg is. Dan moet ik er heen.

Er komt een tijd van horen zeggen, gezien op TV niet
Een reis naar het Afrikaanse continent is zonder twijfel één van de meest
waardevolle ervaringen in het leven! De enorme diversiteit en de overweldigende
flora en fauna zullen een onvergetelijke indruk op u maken.
Door deze reisplanner nodigen wij u uit met ons op ontdekking te gaan
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door een aantal van de mooiste en kleurrijkste landen van het continent.
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meer genoeg is. Dan moet ik er heen: op reis!
anaf 1993 hebben wij het
voorrecht om een aantal landen
en de mooiste plekken van Afrika te
mogen ontdekken en te beleven. Een
groot aantal van de arrangementen
in deze unieke brochure hebben
wij naar eigen ervaring voor u
ontworpen.

D

e landen die in deze brochure
staan vragen speciale expertise
om te ontdekken en van te genieten.
Door die expertise en de jarenlange
ervaring zorgen wij ervoor dat u er
zeker van kunt zijn dat een reis, die
wij voor u ontwerpen, de reis van uw
leven wordt.

D

eze reisplanner biedt u ruim 200
honderd ideeën om Afrika te
ontdekken en te beleven. Flexibiliteit
staat voorop! Wij ontwerpen samen
met u de ideale reis die bij u past.

A
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Ontdek Afrika met de ex
Uniek Afrika en Tasman Travel zijn handelsnamen van
de Uniek Groep b.v. en is gevestigd in Harlingen.
Wij staan voor kwaliteit en service en bieden unieke
reizen voor eerlijke prijzen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET REIZEN IN AFRIKA
In veel reissuggesties wordt gebruik gemaakt van
verblijf in kleine hotels, exclusieve resorts, luxe
lodges en privé gamereserves. Beschikbaarheid is
zeker in het hoogseizoen beperkt. Wij adviseren u
om zo voeg mogelijk te reserveren om er zeker van
te zijn dat de accommodaties die u wilt, beschikbaar
zijn. Offertes zijn daarom altijd onder voorbehoud
van beschikbaarheid op het moment van boeken.
Wij kunnen altijd vrijblijvend voor u vluchten in
optie zetten. De genoemde prijzen zijn exclusief
reserverings-kosten (€ 50 per boeking), bijdrage
calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking) en vluchten.
Wij hanteren afwijkende annuleringsvoorwaarden dan
de ANVR-voorwaarden op grond van artikel 9 lid 2.b.
en 2.c. Indien de reisovereenkomst door de reiziger
wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast
reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling (20%
van de reissom plus de eventuele premie voor een
annuleringsverzekering).
Van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 25%.
Van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 50%.
Van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 75%.
Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek:
100%.
Let op: het kan zijn dat voor speciale excursies,
tours of accommodaties afwijkende aanbetaling- en
annuleringsvoorwaarden gelden. U wordt hiervan bij
boeking op de hoogte gebracht.
Onze inkoopprijzen zijn sterk onderhevig aan
koersen, seizoenen en beschikbaarheid. Daarom zijn
alle genoemde prijzen in deze brochure een indicatie
en “vanaf ” prijzen, per persoon en met twee samen
reizende personen. Vraag altijd om de actuele prijzen.

Top Tien Redenen

Waarom u met Uniek Afrika op reis moet gaan:
Wij zorgen voor u

Iedere reiziger is voor ons belangrijk. Wij staan ervoor
dat u meer dan tevreden bent over onze kennis en
service. Wij willen dat u ook uw volgende reis bij ons
boekt en ons aanbeveelt bij uw vrienden en relaties.
Meer dan 20.000 tevreden klanten gingen u voor.

25 jaar ervaring

Wij zijn één van de oudste zelfstandige reisontwerpers
(touroperators) van Nederland.

Duurzaam toerisme

Wij zetten ons in voor duurzaam toerisme en zijn dan
ook Travellife gecertificeeerd.
Travellife is een internationaal toonaangevend
management- en certificeringprogramma voor
reisorganisaties en accommodaties, die duurzaam
willen ondernemen. Wij werken zoveel mogelijk samen
met partners die bewust bezig zijn met het conserveren
van de aarde.

Ervaren medewerkers

Onze medewerkers hebben veel ervaring in het
ontwerpen van reizen. Wij weten wat u verwacht van
de expertise en creativiteit van onze medewerkers. Wij
noemen ons niet voor niets: reisontwerpers!

www.uniek-afrika.nl

Op onze website vindt u heel veel informatie en nog
veel meer reis ideeën, dan in deze reisplanner.
U vindt er landeninformatie, een grote keus aan
accommodaties en tips om uw reis nog aangenamer te
maken.

Grote keus

In deze reisplanner bieden wij meer dan 200 ideeën
voor een unieke reis: groepsreizen, kampeerreizen,
treinreizen, 4WD trips, autorondreizen, familiereizen,
rangercursussen, fly in safari’s, wandelsafari’s,
gamedrives en culinaire tours.
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Unieke ontwerpen

Wij bieden een aantal reisontwerpen die u elders niet
vindt. Speciale ervaringen, bijzondere accommodaties,
unieke locaties en plaatsen.

Prijsgarantie

Prijzen kunnen altijd wijzigen door
koersveranderingen, lokale belastingen en entreegelden,
hogere hotelprijzen, luchthavenbelastingen en
brandstoftoeslagen. Zodra wij een reis voor u hebben
geboekt en u de aanbetaling hebt gedaan en de tickets
hebt laten printen, dan garanderen wij u dat de reissom
niet meer word verhoogd.

ANVR

Onze reizen worden uitgevoerd conform de reisvoorwaarden van de ANVR. Deze reisvoorwaarden vindt u
op onze site of worden u op aanvraag toegestuurd. Het
kan zijn dat voor sommige producten uit deze brochure
afwijkende annulering- en aanbetaling voorwaarden
van kracht zijn. Dit wordt u altijd van te voren medegedeeld.

SGR & Calamiteitenfonds

Uw geld is veilig! Wij zijn aangesloten bij
Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. De SGR-garantie
houdt in dat de consument ervan verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als
zijn wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat
en de plaats van bestemming reeds bereikt is, wordt
zorggedragen voor de terugreis.

xperts van Uniek Afrika

Speciale Service & Speciale Ervaringen
Maatwerk Reizen

Wij zijn ervaren reisontwerpers, die op maat een reis
samenstellen, die volledig voldoet aan uw persoonlijke
wensen, interesses en budget.

Huwelijksreizen

Als u een huwelijksreis wilt maken of wilt trouwen
op een unieke locatie, dan nemen wij u alle zorg uit
handen. Wij hebben ervaring in het verzorgen van
huwelijksreizen en alles wat daarbij komt kijken.

Super Specials

Op onze website vindt u regelmatig onze Super
Specials. Mooie arrangementen voor weinig geld!

Actieve en overland expedities

Afrika is uitermate geschikt voor actieve
vakanties en overland expedities.
In deze reisplanner hebben wij
een aantal populaire overland reizen
opgenomen. Er zijn heel veel meer
mogelijkheden. Wij helpen u graag met uw wensen.

V.I.P. Red Carpet Service

In deze reisplanner vindt u arrangementen
speciaal ontworpen voor diegene,
die gaat voor het allerbeste wat we te
bieden hebben. Dat kan gaan om
speciaal vervoer, activiteiten,
culinaire hoogstandjes en exclusieve accommodaties.

Eco–training en ervaring

Accommodaties

Groepjes op maat

U heeft de keuze tussen verschillende soorten
accommodaties: hotels, resorts, guesthouses,
guestfarms, pensions, lodges en campings. Zelfs
binnen hetzelfde type accommodatie kan de kwaliteit
verschillen van eenvoudig tot rustiek tot een zeer hoge
kwaliteit en luxe.

Wij werken nauw samen met partners, die zich volledig
inzetten om de mens vertrouwd te maken met de
onvoorstelbaar rijke flora en fauna van Afrika. U kunt
pure bushervaring opdoen door diverse workshops
zoals: Birding, Tracks and Trails, Eco Quest,
Rangeropleiding en Bush fotografie.
In deze reisplanner hebben wij een aantal populaire
workshops opgenomen.

Wij zijn gespecialiseerd in het op maat ontwerpen
van reizen voor families en vrienden. Voor diverse
vrienden, service -of zaken clubs hebben wij unieke
reizen ontworpen: duikreizen, culinaire en wijnreizen,
introductie game-range opleiding, golfreizen of
speciale interest reizen.

Eigen accommodaties

Uniek Afrika heeft de beschikking over ruim 100 luxe
selfcatering accommodaties op de mooiste locaties in
Zuid-Afrika. Ideaal voor families en uw vrienden die
samen reizen. In deze reisplanner vindt u een aantal
arrangementen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van
deze accommodaties.

Uniek-Afrika weet als geen ander dat uw
accommodaties een van de belangrijkste onderdelen
van uw reis zijn. Waar u verblijft is net zo belangrijk
als de locatie. Met dit in het achterhoofd zijn alle
accommodaties in deze brochure en op onze site
geselecteerd!

Basic – zeer eenvoudig, deels met gemeenschappelijke
sanitaire voorzieningen
Standaard – normaal met een eigen badkamer
First – goede middenklasse
Superior – hogere middenklasse
Deluxe – luxe, hoge standaard in comfort en service
Exclusive Game Lodges – uitzonderlijke kwaliteit,
ligging en service. Meestal op basis van volpension en
inclusief alle activiteiten zoals de gamedrives.
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Accommodaties
In alle landen, die wij in Afrika aanbieden,
is er een enorme keuze aan verschillende
soorten accommodaties: privé game lodges,
hotels, resorts, appartementen, bungalows,
guesthouses, Tented Camps en restcamps.
De kwaliteit van de accommodatie kan
verschillen van rustiek tot zeer luxe.
Privé game lodges & Tented Camps.
Veel game lodges en kampen in Oost-Afrika, Botswana,
Namibië, Zambia of nabij het Krugerpark lijken
duur ten opzichte van staatsaccommodaties, zoals
bijvoorbeeld in het Krugerpark en het Etosha National
Park. Het grote verschil is dat u kunt genieten van de
uitstekende kwaliteit en dito service. De accommodaties
zijn vaak zeer luxueus, alle maaltijden zijn veelal
inbegrepen en tijdens de dagelijkse safari’s wordt u
begeleid door deskundige ‘rangers’ en sporenzoekers,
die u veel vertellen over de fauna en flora. Zij kennen de
dieren, hun gedrag en leefgebied.
De lodges en kampen garanderen een veel intensievere
natuurbeleving en liggen meestal in de ‘bush’ en bieden
tal van activiteiten, zoals vogelobservatie, safari’s per
open landrover, wandelsafari’s of natuurhistorische
belevenissen zoals in de Namib Desert of de
Makgadikgadi Pans in Botswana. In sommige lodges
wordt bewust gebruik gemaakt van verlichting door
petroleumlampen en kaarsen, om de romantiek en het
‘Out of Africa’ gevoel te versterken.
In een Tented Camp overnacht u in een zeer
comfortabele safaritent uitgerust met meubilair van een
hoge kwaliteit, een dichte vloer, complete badkamer
en veelal een buitendouche. In uw prachtige tent kunt
u ’s nachts nog beter genieten van de nachtelijke ‘bush’
geluiden, een zeer bijzondere ervaring.
Wilt u een spectaculaire ‘bush’ ervaring, dan kunnen wij
u een verblijf van minimaal 2 nachten in een privé game
lodge of tented camp zeer aanbevelen!
Restcamps:
Restcamps liggen in de nationale parken, zoals in het
Kruger National Park, Addo Elephant National Park en
Etosha National Park. De rondavels, kamers of chalets
van het restcamp zijn meestal eenvoudig en praktisch
- met enkele uitzonderingen. Het restcamp beschikt
veelal over een restaurant waar u de maaltijden kunt
nuttigen. Vanuit de restcamps worden diverse begeleide
safari activiteiten aangeboden (vooraf reserveren wordt
aanbevolen).

ZUID-AFRIKA

Hotels & resorts
Afrika biedt grote en kleine accommodaties, vaak met
een internationale standaard en voorzien van alle faciliteiten. Wij geven er de voorkeur aan om u de kleinere,
meer intieme, accommodaties aan te bieden. U kunt op
onze keus vertrouwen. Als specialist, met meer dan 20
jaar ervaring, weten wij als geen ander waar de leukste
accommodaties te vinden zijn. Het budget bepaalt u.
Guesthouses, pensions & guestfarms
Deze accommodaties, waar vaak de eigenaar uw gastheer is, bieden een beperkt aantal kamers, die zeer
smaakvol zijn ingericht. Guestfarms zijn vaak nog
gedeeltelijk actieve boerderijen. U heeft een persoonlijk contact met de eigenaren en veelal gebruikt u de
maaltijden gezamenlijk. Een verblijf bij één van deze
accommodaties biedt u een goede gelegenheid om het
land en de mensen te leren kennen. In het algemeen is
de kwaliteit van deze accommodaties hoger, dan die van
guesthouses of pensions in Europa.
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Een dag op safari in de ‘bush’
U wordt gewekt bij het eerste zonnelicht met een kopje
koffie, thee, fruit, vruchtensap en ruskes. Dan maakt u
een ochtendsafari per open landrover, onder begeleiding van uw ervaren ranger. Onderweg maakt u een stop
en kunt u onder het genot van koekjes, koffie en thee
genieten van het ontwaken van de natuur en de dieren.
Tegen 10.00 uur keert u terug naar de lodge, alwaar u
wordt opgewacht met een uitgebreide brunch.
Vervolgens kunt u genieten van de mooie omgeving,
relaxen aan het zwembad of een dutje doen. Vaak kunt
u met uw ranger nog een wandelsafari maken. Zo staat
u nog dichter bij de natuur. Rond 15.30 uur wordt er in
de lodge koffie, thee met heerlijke snacks geserveerd.
Daarna maakt u de avond- of nachtsafari. Met uw ranger gaat u op zoek naar de vele diersoorten. Onderweg
kunt u genieten van een heerlijk drankje en snacks tijdens een vaak spectaculaire zonsondergang. Rond 20.00
uur bent u terug in de lodge en volgt het heerlijke diner,
veelal geserveerd onder de prachtige sterrenhemel. De
dag wordt afgesloten met een drankje bij het kampvuur.
Een dag in de ‘bush’ maakt een ander mens van u!

Self catering accommodaties
Geniet op uw gemak van de mooiste en interessantste
gebieden van Zuid-Afrika. Wij hebben voor u een
aantal luxe accommodaties uitgezocht van waaruit
u dagelijks excursies kunt maken in de omgeving. In
plaats van een hotelkamer, verblijft u in ruime bungalows of appartementen voorzien van een woongedeelte
met satelliettelevisie, één of meerdere slaapkamers met
badkamer en toilet, een volledig ingerichte keuken en
een terras of balkon. De accommodaties zijn ideaal
voor gezinnen of samen reizende vrienden. Juist omdat
de appartementen veel meer ruimte bieden dan een hotelkamer, zijn ze uitermate geschikt voor langer verblijf.
Waarom zou u elke dag veranderen van accommodatie
en steeds weer uw koffer in- en uit-pakken? Een aantal
mogelijkheden:

Umhlanga Beach Resorts
Im Umhalnga hebben wij diverse resorts beschikbaar,

Drakensbergen
In de Drakensbergen hebben wij diverse prachtige
resorts voor u, bijvoorbeeld Castleburn.
astleburn ligt in de zuidelijke Drakensbergen, iets
voorbij het dorp Underberg. De lodge is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars. U kunt in
deze bergwereld prachtige wandelingen maken en
vislief-hebbers kunnen in het meer en in de rivieren
proberen forel te vangen. De lodge heeft een zwembad,
ten-nisbanen, een bar en een uitstekend restaurant. De
chalets zijn ruim opgezet en liggen rondom het meer.
Castleburn ligt midden in de natuur en daardoor iets
afgelegen.

Kaapstad
Ook in Kaapstad hebben wij keuze uit diverse self-catering accommodaties. Ons paradepaardje is het luxueuze
Peninsula All Suite hotel, gelegen in de wijk Seapoint.
Alle appartementen hebben een balkon met zeezicht
en de suites hebben een jacuzzi. Het hotel heeft twee
zwembaden, een sauna, een fitnesscentrum en een
uitstekend restaurant. Er is een gratis shuttleservice naar
het strand en het centrum van Kaapstad.
Prijzen per appartement, bungalow of suite vanaf per
dag : € 95,- (max. 4 pers. per unit, minimaal 3 nachten verblijf) € 130 (max.6 pers, per unit)
The Peninsula All Suite hotel prijzen vanaf per dag: €
125,- (max 4 pers. per suite) € 150,- (max 6 pers. per
suite.
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Krugerpark Lodge & Golf
De prachtige Krugerpark Lodge ligt nabij Hazyview.
Een ideaal uitgangspunt om het nabijgelegen Kruger-park en de schitterende Panoramaroute te gaan
ver-kennen. Maar u kunt zich ook prima vermaken op
de 18-holes golfbaan, in het zwembad, aan de bar of
op één van de tennisbanen. De lodge heeft een prima
restaurant en ligt in een eigen natuurgebied, waardoor
u zelfs nijlpaarden tegen kunt komen! Vlakbij de lodge
is een supermarkt waar u diverse levensmiddelen kunt
krijgen.

direct aan het strand van de Indische Oceaan en op
loopafstand van het centrum van Umhlanga. Vanuit
Umhlanga kunt u een uitstapje maken naar de ´Battlefields´, waar de veldslagen tussen de Engelsen en de
Boeren hebben plaatsgevonden of naar Shakaland, waar
u kennis kunt maken met de cultuur van de Zulu’s. De
resorts hebben diverse restaurants en bars, zwembaden,
fitnesscentrum, squash- en tennisbanen en een sauna.
Alle appartementen hebben zeezicht. Vlakbij de resort
is een schitterend casino en één van de grootste winkelcentra van Zuid-Afrika. Maar Umhlanga is natuurlijk vooral geliefd vanwege het klimaat, het strand en
de altijd warme Indische Oceaan. Ideaal als u uw reis
door Zuid-Afrika wilt afsluiten met een paar dagen
relaxen aan het strand

Huurauto’s
Zuidelijk Afrika is heel goed op eigen
gelegenheid te verkennen. In deze
brochure vindt u tal van ideeën voor
selfdrive tours.
Wij helpen u graag bij de keuze voor een huurauto
of een ‘hotel op 4 wielen’ en zijn er zeker van dat we
ook voor u het juiste voertuig in ons aanbod hebben!
Zuid-Afrika en Namibië kunt u zonder problemen met
een huurauto verkennen. In Zuid-Afrika en Namibië
rijdt men links. De wegen in Namibië zijn voor 90%
onverhard. Voor andere landen gelden beperkingen
zoals Botswana en Mozambique. Het rijden in landen
van Oost-Afrika wordt afgeraden, wij verhuren daar
dan ook geen voertuigen. Wij hebben een groot aantal
self-drive tours in deze brochure opgenomen. ZuidAfrika pagina 13-21, Namibië pagina 31-37, Botswana
pagina 48-49.
Voor de autohuur werken wij samen met Europcar.
Zij staan garant voor een moderne vloot en bieden een
uitstekende service. Daarnaast hebben zij landelijke
dekking van depots, zowel in Zuid-Afrika als in
Namibië.
Alle auto’s zijn voorzien van: stuurbekrachtiging,
airconditioning, radio/cd-speler, ABS, airbag en een
centraal vergrendelings-systeem. De meest populaire
types zijn: (andere types op aanvraag)
V (IMAR): Toyota Avanza
(alleen in Zuid-Afrika),
5-deurs, automaat,
5 zitplaatsen, 45 l tank.
Bagage: ca. 2 grote, 2 normale
en 2 kleine koffers.
*Prijsindicatie Zuid Afrika €47
B (ED MR): Polo Vivo
5-deurs, handgeschakeld,
4 zitplaatsen, 42 l tank,
Bagage: 2 normale en 2 kleine koffers
*Prijsindicatie Zuid Afrika €27
C (CDMR): VW Polo Vivo Sedan ,
4-deurs, handgeschakeld,
4 zitplaatsen, 45 l tank.
Bagage: 2 normale en 2 kleine koffers
grotere en 2 normale koffers
*Prijsindicatie Zuid Afrika € 30
D (ED AR): Chevrolet Aveo
4-deurs, automaat,
4 zitplaatsen, 55 l tank.
Bagage: 1 grotere en 2 normale koffers
*Prijsindicatie Zuid Afrika € 34

ALGEMEEN

S (IF MR): Nisan X Trail
5-deurs, handgeschakeld,
5 zitplaatsen, 60 l tank.
Bagage: 2 grotere, 1 normale en 1 kleine koffer
*Prijsindicatie Zuid Afrika € 62
W (FF MR): Ford Ranger Double Cab
4-deurs, handgeschakeld,
4 zitplaatsen, 80 l tank.
Bagage: 2 grotere, 2 normale en 2 kleine koffers
*Prijsindicatie Zuid Afrika €
*Prijsindicatie: is de prijs per dag voor verhuur van
14-30 dagen in het laagseizoen (van 1 mei tot
1 november) inclusief Classis Plus verzekering
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Britz 4x4 voertuigen Zuidelijk Afrika
Verken zuidelijk Afrika met een moderne
4x4 voertuig van Britz. Met deze handige
en betrouwbare voertuigen kunt u veilig,
comfortabel en zeer flexibel de grote
afstanden in zuidelijk Afrika overbruggen.
De 4x4 voertuigen zijn te reserveren
met of zonder kampeeruitrusting,
inclusief een daktent of opklapbaar dak.
De basis is van Nissan- of Toyota. Alle
voertuigen hebben: airco (bij draaiende
motor), ABS, stuurbekrachtiging,
bestuurder/passagiersairbag, een of twee
reservewielen, compressor, AM/FM-radio
met cd-speler, sigarettenaansteker, dubbel
accusysteem

BRITZ 4X4 STX SINGLE CAB MET
KAMPEERCABINE
2 zitplaatsen, 2.5 l turbo diesel of 2.4 l benzine,
5 versnellingen met low gear . 80 l dieseltank plus 2
x 20 l reserve jerrycans, verbruik ca. 12 l/100 km80 l
koelbox (12V), 2x 20 liter watertank kampeercabine
met vouwdak, opklapbaar dak, zithoek met eethoek,
wastafel, 2-pits gasstel (buiten) < buitendouche (warm
water)< tweepersoonsbed (1,90 m x 1,40 m)

DCE

BRITZ 4X4 SC Nissan Single Cabine
2 zitplaatsen en 2.5 l diesel of 2.4 l benzine, 5
versnellingen met low gear, 140 l tank, verbruik ca. 12
l/100 km, 21 l koelbox (12V).
BRITZ 4X4 DC Nissan Double Cab
5 zitplaatsen 2.5 l turbo diesel, 5 versnellingen met low
gear, 140 l dieseltank, verbruik ca. 12 l/100 km, 21 l
koelbox (12 V).

FT

BRITZ 4X4 FT Toyota SUV,
5 zitplaatsen, 2.5 l diesel of 2.0 l benzine, 5 versnellingen
(geen low-gear), 90 l dieseltank, verbruik ca. 12 l/100
km, 21 l koelbox (12 V).
BRITZ 4X4 SCE Single cab met daktent
2 zitplaatsen, 2.5 l diesel
of 2.4 l benzine,
5 versnellingen met low gear
140 l benzine/dieseltank plus 2x 20 l reserve jerrycans,
verbruik ca. 12 l/100 km kampeertafel en -stoelen,
2-pits gasstel ,40 l koelbox (12 V), 55 l watertank,
daktent met 2-persoonsbed (2,10 m x 1,20 m)
BRITZ 4X4 DCE DOUBLE CAB MET 2
DAKTENTEN
5 zitplaatsen, 2.5 l turbo diesel, 5 versnellingen met
low gear , 140 l dieseltank plus 2 reserve jerrycans,
verbruik ca. 12 l/100 km, campingtafel en -stoelen,
gasstel , 40 l koelbox (12V), 55 l watertank , 2 daktenten
voor 2 personen. Gemakkelijk en snel op te bouwen, 2
tweepersoonsbedden (2,10 m x 1,20 m)

DC

SC

SCE

STX

Prijzen per voertuig per dag vanaf: 		
Zuid-Afrika
Namibië
BRITZ 4X4 SC Nissan Single Cabine		
€50,€55,BRITZ 4X4 DC Nissan Double Cab		
€64,€70,BRITZ 4X4 FT Toyota SUV		
€99,€109,BRITZ 4X4 SCE Single cab met daktent		
€57,€62,BRITZ 4X4 DCE Double cab met 2 daktenten		
€75,€79,BRITZ 4X4 STX Single cab met kampeercabine 		
€71,€76,Inclusief
• ongelimiteerd aantal kilometers
• standaardverzekering met eigen risico (optioneel:
verzekering zonder eigen risico, zie All Inclusive
pakket)
• volledige kampeeruitrusting bij campers en 4x4
voertuigen met een daktent (beddengoed, linnengoed,
handdoeken, kookgerei, servies en bestek, campingtafel
en -stoelen)
• lokale belastingen (BTW Zuid-Afrika 14% en Namibië
15%)
• extra bestuurders
• administratie- en credit card kosten
• transfers aan het begin en einde van de huurperiode,
tussen het depot en uw hotel of luchthaven in een straatl
van 25 km
• telefoonnummer voor noodgevallen
• informatiepakket met stratenatlas en campinggids
Exclusief
• brandstof (benzine of diesel)¶
• administratiekosten bij een boete (ZAR 250) of
ongevallen (ZAR 500)¶
• one-way toeslagen en depottoeslag¶
• kosten bij teruggave met niet geleegde tanks (toilet,
water) en/of een voertuig wat niet schoon is (elk ZAR
1.000)¶
• draagbaar navigatiesysteem (ZAR 50 per huurdag,
max. ZAR 750 per huurperiode). Reserveren vooraf
noodzakelijk
All Inclusive pakket (per voertuig per dag), waarbij
extra inbegrepen is: vanaf € 25
• verzekering zonder eigen risico in geval van schade,
zelfs met schade aan het voorruit, banden en velgen en
bij diefstal radio/cd-speler
• wegsleepkosten
• kinderzitje (wanneer vereist)

ALGEMEEN
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Met een camper door Zuid-Afrika of Namibië
Voor het verhuur van campers werken wij samen
met Bobo Campers. Bobo Campers . De vloot van dit
familiebedrijf bestaat uit meer dan 100 comfortabele
en goed onderhouden voertuigen en zij zijn het enige
verhuurbedrijf die een zeer comfortabele 6 persoons
Camper in Zuid-Afrika aanbiedt!
Bij het in ontvangst nemen van het voertuig ontvangt u kaarten,
informatie materiaal en een gedetailleerde uitleg over uw voertuig.
Persoonlijke service staat hoog in het vaandel bij Bobo Campers. Op
pagina 22 van deze brochure vindt u een prachtige, complete campertour
door Zuid-Afrika. Alle campers zijn voorzien van: stuurbekrachtiging,
ABS, airconditioning in de cabine (bij draaiende motor), dubbel
accusysteem, radio/CD/MP3-speler, campingtafel en -stoelen, en een
brandblusser
Discoverer FunX4 4x4
4 persoons 4x4 camper met woongedeelte inclusief toilet
Een 4x4 camper met praktisch woongedeelte. Uniek met een toiletruimte
afgescheiden door een gordijn. Voor max. 4 volwassenen, voor wie een
voertuig met daktent of pop-up dak te eenvoudig is.
basis: Nissan NP300 4x4, 2,5 turbo diesel, 5 versnellingen met low gear,
2 reservewielen, bank met 2 veiligheidsgordels in de cabine
75 l tank + 20 l jerrycan, verbruik 11 l/100 km, lengte 5,60 m, breedte
1,90 m, hoogte 2,75 m, binnenhoogte 1,80 m
bedden zithoek, om te bouwen tot 2-persoonsbed: 1,90 m x 1,30 m,
achterbed: 1300 x 2000mm
uitrusting: chemisch toilet, spoelbak met koud water, 50 l water tank,
3 kg gasfles, 2-pits gasfornuis,80 l koel/vrieskast (220V en 12V), max. 1
baby- of kinderzitje (op de passagiersstoel)
Prijzen vanaf € 146 per dag bij 8-28 dagen huur in laagseizoen.
Inclusief All Inclusive verzekering, geen eigen risico)
Discoverer 6 (uniek in Zuid-Afrika)
Een camper op een IVECO onderstel, ruim en luxe. Met douche en toilet.
Ideaal voor 4 personen, maximaal voor 6 volwassenen.
basis: IVECO, 2,3 l turbo diesel, automaat of handgeschakeld,
5 versnellingen, 2 zitplaatsen met veiligheidsgordels in de
bestuurderscabine en 2 in het woongedeelte, overige zitplaatsen zonder
veiligheidsgordels.
70 l tank, verbruik 12 l/100 km. Lengte 6,70 m, breedte 2,17 m, hoogte
2,98 m, binnen hoogte 1,92 m
Bedden: zitjes om te bouwen tot 2-persoonsbed: 2,00 m x 1,30m en 2,00
m x 1,25 m
2-persoonsbed boven de cabine: 2,00 m x 1,41 m
Uitrusting: doorgang naar het woongedeelte, airconditioning in het
woongedeelte (220V), kluisje, toilet en douche,
wastafel en douche met warm en koud water, 60 l water tank, 5 kg gasfles,
2-pits gasfornuis, magnetron (220 V.)
80 l koel/vrieskast (220V en 12V), max. 2 baby- of kinderzitjes mogelijk
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Prijzen vanaf € 137 per dag bij 8-28 dagen huur in laagseizoen.
Inclusief All Inclusive verzekering, geen eigen risico)
Discoverer 4
De bekende 2.3 TDi Iveco motorhome Discoverer 4 heeft vier
slaapplaatsen met veel leefruimte. Comfortabel en luxueus, met alles
erop en eraan zoals men dat verwacht van een kwaliteitscamper. De
Discoverer 4 heeft ook een sterke airco achterin de leefruimte.
Basis: Iveco 35S14 - 2.3 lt 16V turbo diesel, 5-versnelling
handgeschakeld of 6-versnellings automaat, 70 lt brandstoftank, 60 lt
water tank, Radio/CD/MP3, 80 lt koelkast met vriesvak, Magnetron,
Warm en koud water
2 bucket zitplaatsen in de cabine, Hand douche, kluisje.
Bedden: 1x 1300 x 2000 mm, 1x 1250 x 2000 mm
Prijzen vanaf € 127 per dag (bij 8-28 dagen huur in laagseizoen.
Inclusief All Inclusive verzekering, geen eigen risico)
One Way fee: Kaapstad – Johannesburg ZAR 4550 / Windhoek –
Kaapstad of Johannesburg ZAR 4950
Cross border fee: ZAR 1000 ( niet voor Swaziland)
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Per trein door Zuidelijke Afrika.
Een aantal van de mooiste treinreizen ter
wereld kunt u in Zuidelijk Afrika maken.
Vanuit Kaapstad of Johannesburg is er een
ruime keuze aan bijzondere treinreizen.
\De meest populaire route is zonder twijfel de

reis tussen Kaapstad, Johannesburg en de Victoria
Watervallen. Daarnaast zijn er een aantal langere reizen
naar Namibië en naar Dar es Salaam. De reizen met
Rovos rail en de Blue Train zijn van grote klasse en
wereldberoemd. Wat de luxe en service betreft is er niet
zoveel verschil.
Met de Blue Train reist u van Kaapstad naar
Johannesburg in 2 dagen en overnacht u een nacht aan
boord van de trein. Dezelfde reis duurt bij Rovos rail
3 dagen en verblijft u 2 nachten aan boord en maakt
u twee excursies. Daarnaast heeft de Rovos rail een
grotere keus aan bijzonder routes.

Rovos Rail

Een treinreis met de Rovos Rail is een belevenis voor
de echte treinliefhebber. Er zijn diverse routes die u op
een unieke manier laten kennis maken met het ultieme
‘treingevoel’
De trein is zo ingericht dat u van alle gemakken
bent voorzien, er zijn diverse restaurants waar u
kunt genieten van de heerlijke maaltijden terwijl het
prachtige landschap van Zuid-Afrika aan u voorbij
trekt. Uw coupé en de lounge zijn in Engelse stijl
ingericht.
Dag 1: Pretoria - Kimberley (diner). U wordt welkom
geheten op het perron van het koloniale Capital Park
station in Pretoria. De trein vertrekt om 15.00 uur.
Dag 2: Kimberley - Matjiesfontein (volpension). Na
een heerlijk ontbijt komt u om
10.00 uur aan in de diamantstad Kimberley. Hier
bezoekt u het beroemde ‘Big Hole’, dit is het diepste
en grootste diamantgat ter wereld en ook brengt u een
bezoek aan het prachtige diamantmuseum. U vertrekt
weer om 12.30 uur. De reis gaat naar Matjiesfontein.
Dag 3: Matjiesfontein - Kaapstad (ontbijt en lunch).
In de Karoo vindt u het oude stadje Matjiesfontein. U
maakt hier een stop en u heeft hier de gelegenheid om
door dit 100 jarige stadje te wandelen. U vertrekt hier
weer om 10.30 uur. De reis gaat verder door de bergen
met de vele fruitplantages en wijnbouwgebieden bij
Touws River en Worcester. Om 18.00 uur komt u aan in
de ´moederstad´ Kaapstad, voor velen de mooiste stad
ter wereld.
Vertrekdata op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
3 dagen Kaapstad naar Pretoria.of v.v. € 1,232,4 dagen Johannesburg – Victoria Falls of v.v. € 1.615,Pretoria – Durban of v.v. € 1.232,Kaapstad-Dar es Salaam € 10.902,Zuid-Afrika & Namibië € 4.100,-

Exclusief:
Alle persoonlijke uitgaven.

Vertrekdata op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Kaapstad naar Pretoria.of v.v. € 1.112,50
Pretoria – Hoedspruit € 717,Inclusief:
overnachting(en) in een Deluxe of Luxury
compartiment op basis van volpension inclusief
drankjes (m.u.v. champagne en kaviaar)
Een excursie tijdens de route Pretoria-Kaapstad en
tijdens de route Kaapstad-Pretoria.
Exclusief:
Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden,
drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard.
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Inclusief:
2 nachten in een gereserveerde coupé, alle drankjes
en snacks aan boord. U heeft de beschikking over
een 24-uurs butlerservice, tea-time, excursies met
Engelstalige reisbegeleiding en maaltijden volgens het
reisprogramma.

Blue Train
De nadruk ligt op stijlvol reizen in een moderne
ambiance. De trein heeft 19 rijtuigen die plaats bieden
aan maximaal 80 passagiers. In de Dining Car worden
heerlijke à la carte gerechten geserveerd en in de
Lounge Car kunt u genieten van een drankje. De laatste
wagon van de trein is de Observation Car, vanwaar u
een prachtig uitzicht op het landschap heeft. In de Blue
Train is een 24-uurs butler- en laundry service. Het
deluxe compartiment heeft twee eenpersoonsbedden
of een tweepersoonsbed (overdag omgebouwd
tot lounge), airco, gratis WiFi, föhn en badkamer
met bad of douche, toilet en badjassen. Het luxury
compartiment heeft tevens een dvd, stereo en cd-speler
en badkamer met bad. De Blue Train rijdt van Pretoria
naar Kaapstad (en v.v.)in ca. 27 uur.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land dat bekend staat om zijn
indrukwekkende natuur. Het land is grotendeels
bergachtig, er zijn meren en lagunes, watervallen,
machtige bergen, vruchtbare wijngaarden en
uiteraard de vele nationale parken met hun robuuste
schoonheid. Zuid-Afrika is beroemd om de vele
mooie wildreservaten en een safari mag dan ook niet
ontbreken tijdens uw reis! In deze gebieden komen
ongeveer 20.000 verschillende plantensoorten en veel
wilde diersoorten voor, zoals de olifant, leeuw, buffel,
luipaard en de neushoorn.
De lange kustlijn van Zuid-Afrika bestaat grotendeels
uit eindeloze witte zandstranden, waar men ideaal
kan relaxen en watersporten kan beoefenen. Zo kan
men er o.a. windsurfen, snorkelen, duiken en zeilen.
Daarnaast kunt u aan de kust walvissen, haaien en
pinguïns spotten. Verder heeft Zuid-Afrika pittoreske
plaatsjes en behoort Kaapstad tot één van de mooiste
steden ter wereld. De culturele verscheidenheid en de
gastvrije bevolking zijn één van de aantrekkelijkheden
van het land. Zuid-Afrika beschikt over een goede
infrastructuur en de medische zorg en hygiëne
staan op West-Europees niveau. Het land heeft een
uitgebreid hotelaanbod, biedt voortreffelijke wijnen
en culinaire hoogstandjes en is ook voor kinderen een
ideale bestemming. Zuid-Afrika grenst aan Namibië,
Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland. Een
combinatie reis behoort zeker tot de mogelijkheden.
IZA UZOBONA (Zulu voor ‘Kom Kijken’)…en ervaar
zelf waarom Zuid-Afrika ook wel ‘Een wereld in één
land’ wordt genoemd!
Beste reistijd
Zuid-Afrika kan het hele jaar door goed bezocht
worden. Zuid-Afrika ligt op het zuidelijk halfrond,
waardoor de seizoenen omgekeerd zijn aan die van
Europa. Hoewel het in Zuid-Afrika de winterperiode
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is, is het van mei tot september aangenaam vertoeven.
Zeker als u veel wild wilt zien, aangezien er in deze
periode minder begroeiing is en het wild dus makkelijk
is te spotten! Kaapstad en het zuidelijk deel van de
Westkaap hebben tijdens de winter een gematigd en
wisselend klimaat, de regentijd is hier van juni tot
medio augustus.
Als u wilt reizen in de populaire maanden oktober,
november, februari, maart of de kerstvakantie, dan
raden wij u aan om uw reis zo vroeg mogelijk te
bespreken.
Reisdocumenten
Voor een reis naar Zuid-Afrika van maximaal 3
maanden dient u in het bezit te zijn van een paspoort
dat na terugkomst in Nederland nog minimaal 30
dagen geldig is (en minimaal 2 lege pagina´s heeft).
Voor een combinatie met andere landen dient uw
paspoort minimaal nog 6 maanden geldig te zijn.
Reist u met minderjarige kinderen, dan dient u in het
bezit the zijn van een internationaal uittreksel van het
geboorteregister.
Gezondheid/vaccinatie
Uitstekende medische hulp is overal te vinden. ZuidAfrika staat bekend als een schoon land, het water
uit de kraan kunt u gewoon drinken. Er zijn geen
verplichte inentingen voor een reis naar Zuid-Afrika,
tenzij u uit een gebied komt waar gele koorts voorkom.
Wij raden u aan om tijdig voor vertrek contact op
te nemen met de GGD of huisarts. Vaak wordt een
inenting tegen Hepatitis A en DTP aanbevolen en
is het slikken van anti-malariatabletten raadzaam
voor het gebied Limpopo, Mpumalanga, Krugerpark,
Swaziland en het noordoosten van Kwa-Zulu Natal.

In uw reisapotheek mag muggenmelk met DEET niet
ontbreken. Draag tijdens zonsondergang en –opgang bij
voorkeur kledingstukken met lange pijpen en mouwen.
Taal
Afrikaans lijkt erg op Nederlands, als u langzaam
spreekt kunt u zich goed verstaanbaar maken in uw
eigen taal. In Zuid-Afrika wordt naast de hoofdtalen
Afrikaans en Engels een groot aantal andere Afrikaanse
talen gesproken.
Accommodaties
Zuid-Afrika heeft een uitstekend hotel aanbod,
waaronder hotels (eenvoudig tot top luxe), sfeervolle
country houses, guesthouses, bed&breakfast,
eenvoudige restcamps in de nationale parken en
kleinschalige lodges in diverse prijsklassen in de privé
wildreservaten. Voor kampeerliefhebbers zijn er maar
liefst zo’n 700 campings, veelal voorzien met uitstekende
faciliteiten.
Verkeer
In Zuid-Afrika rijdt men links. Bestuurders dienen
in het bezit te zijn van een geldig nationaal én
internationaal rijbewijs en een creditcard. Een
internationaal rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB (u
dient uw Nederlandse rijbewijs en recente pasfoto mee
te nemen).
Valuta
De munteenheid van Zuid-Afrika is de Zuid-Afrikaanse
Rand (ZAR). 1 Rand = ca. € 0,078 (stand april 2015).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil en tijdens
onze wintertijd is het in Zuid-Afrika 1 uur later.

19-Daagse autotour Zuid-afrika ‘on a budget’
een begeleide excursie naar een township of een bezoek
aan Lesedi, waar u meer leert over de diverse ZuidAfrikaanse stammen, behoort tot de mogelijkheden.
Dag 3: Pretoria – Hazyview (ontbijt). Via een mooie
route rijdt u naar Hazyview. 3 overnachtingen in Gecko
Lodge.
Dag 4-5: Hazyview (ontbijt). Deze dagen kunt u de
prachtige Panorama Route gaan verkennen: de Blyde
River Canyon, de Drie Rondavels, God’s Window,
Pilgrims Rest, de Bourke’s Luck Potholes en de diverse
mooie watervallen. Ook een bezoek aan het bekende
Krugerpark mag natuurlijk niet ontbreken! Ga per eigen
auto op zoek naar het vele wild.

Tijdens deze fantastische en zeer
aantrekkelijk geprijsde autotour gaat
u de hoogtepunten van Zuid-Afrika
verkennen. U brengt een bezoek aan
Pretoria, verkent de prachtige provincie
Mpumalanga en het Krugerpark, u
rijdt door het mooie Swaziland, kunt
schitterende wandeltochten maken in de
Drakensbergen en u rijdt via de prachtige
Tuinroute naar de moederstad van ZuidAfrika, Kaapstad. Een onvergetelijk
avontuur!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg-Pretoria. Op de luchthaven
van Johannesburg wordt u opgewacht en neemt u uw
huurauto (categorie B van Europcar) in ontvangst.
Vervolgens rijdt u naar de administratieve hoofdstad
van Zuid-Afrika, Pretoria. 2 overnachtingen in
Threebees Guesthouse.
Dag 2: Pretoria. Dag ter vrije besteding om de
bezienswaardigheden van Pretoria te bewonderen.
Zo kunt u een bezoek brengen aan het indrukwekkende
Voortrekkersmonument en het Paul Krugerhuis. Een
fotostop bij de Uniegebouwen is een must. Maar ook

Dag 6: Hazyview - Swaziland (ontbijt). U rijdt naar
het Koninkrijk Swaziland. Onderweg kunt u een
bezoek brengen aan de glasblazerij en een lokale markt.
Overnachting in het Hawane Resort.
Dag 7-8: Swaziland – Zululand (ontbijt). U vervolgt
uw reis naar Zululand. U kunt een boottocht op het
St. Lucia Meer maken of per eigen auto op safari gaan in
het prachtige Hluhluwe National Park, bekend om zijn
populatie witte en zwarte neushoorns. 2 overnachtingen
in de Ezulwini Game Lodge.
Dag 9-10: Zululand – Drakensbergen (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u naar de indrukwekkende
Drakensbergen. De volgende dag kunt u een
schitterende wandeltocht maken en genieten van deze
magische omgeving of u kunt heerlijk relaxen bij uw
accommodatie. 2 overnachtingen in Sandford Park.
Dag 11: Drakensbergen – Aliwal North (ontbijt).
Via het bijzondere Golden Gate N.P. vervolgt u uw reis
door het schitterende Zuid-Afrika. Overnachting in de
Toll Inn.
Dag 12: Aliwal North – Nieu Bethesda (ontbijt). Na
het ontbijt rijdt u naar Nieu Bethesda. Onderweg kunt
u een bezoek brengen aan Owl House en de Vallei der
Verlatenheid. Uw guesthouse biedt ook diverse leuke
activiteiten aan. Overnachting in Ganora Guestfarm.
Dag 13-14: Nieu Bethesda – Knysna (ontbijt). Via de
mooie Tuinroute gaat u naar Knysna, gelegen aan een
prachtige lagune. In Knysna kunt u een boottocht op de
lagune maken en een bezoek brengen aan de Knysna
Heads. Dit plaatsje beschikt tevens over een mooi
winkelcentrum. In het nabijgelegen Tsitsikamma N.P.

kunt u mooie wandelingen maken. 2 overnachtingen in
Aestas Guesthouse.
Dag 15: Knysna – Oudtshoorn (ontbijt). Na het
ontbijt gaat de reis naar de Verenhoofdstad van ZuidAfrika, Oudtshoorn. Uiteraard kunt u een bezoek
brengen aan één van de struisvogelboerderijen. Maar
ook de kalksteengrotten van de Cango grotten en de
krokodillenfarm zijn de moeite waard. Overnachting in
het Avondblij Guesthouse.
Dag 16: Oudtshoorn – Stellenbosch (ontbijt). Via
de Kleine Karoo, ‘Land van Dorst’, gaat de reis verder
naar het historische plaatsje Stellenbosch. Verken het
beroemde wijngebied van de Kaap en proef de heerlijke
Zuid-Afrikaanse wijnen. Overnachting in Rosenview
Guesthouse.
Dag 17-18: Stellenbosch – Kaapstad/Houtbay
(ontbijt). Via het Kaapse schiereiland met Cape Point,
de pinguïns bij Simonstown en de Chapmans Peak
Road gaat u naar het idyllisch gelegen plaatsje Houtbay.
Houtbay ligt nabij één van de mooiste steden ter
wereld: Kaapstad. Kaapstad biedt vele mogelijkheden:
u kunt o.a. een bezoek brengen aan de Tafelberg,
Robbeneiland, het Victoria & Alfred Waterfront en
de botanische tuin Kirstenbosch. 2 overnachtingen in
Riverside Estates.
Dag 19: Kaapstad (ontbijt). Vandaag levert u uw
huurauto in op de luchthaven van Kaapstad.
Einde van een zeer bijzondere reis…
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 997,- (min. 2pers.)
Inclusief: meet & greet op de luchthaven, genoemde
overnachtingen, dagelijks ontbijt, 19 dagen autohuur
cat. B van Europcar met classic plus verzekering en
uitgebreide routebeschrijvingen en reserveringskosten.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
one way-, contract- en grenskosten voor de huurauto
(zie pag. 8), brandstof huurauto, entreegelden en
persoonlijke uitgaven.
U kunt na de Drakensbergen ook een nacht in Durban
verblijven, vliegen naar Port Elizabeth, een nacht
in Addo N.P. verblijven en dan naar Knysna rijden.
Toeslag op aanvraag.
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22-Daagse autotour

Fantastische autotour om Zuid-Afrika in een rustig
tempo te verkennen. U komt tijdens deze reis niet
alleen langs de onmisbare hoogtepunten zoals
Kaapstad, het Krugerpark en Swaziland, maar ook in
minder bekende gebieden. Zo gaat u op safari in het
prachtige Hluhluwe/Umfolozi N.P, kunt u relaxen
aan het ongerepte strand nabij St. Lucia en bezoekt
u het plaatsje Gansbaai, waar u in de periode juli tot
december walvissen voor de kust kunt aanschouwen.
Heeft u wat minder lang vakantie, dan kunt u de
reis opsplitsen in een 14-daagse reis JohannesburgDurban of een 9-daagse reis Port ElizabethKaapstad.

Dag 4: Ohrigstad - Balule Game Reserve
(volpension). Na het ontbijt rijdt u naar het Balule
Game Reserve, dat grenst aan het wereldberoemde
Krugerpark. We raden u aan om hier voor de lunch aan
te komen. Na de thee in de namiddag gaat u op safari
onder begeleiding van een ervaren ranger. Wellicht
ziet u vandaag de ´Big Five´. 2 overnachtingen in
Mohlabetsi Safari Lodge.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg. Na aankomst in Johannesburg
transfer naar uw accommodatie. Overnachting in de
Safari Club SA.

Dag 6: Balule Game Reserve - Krugerpark (ontbijt).
Na de ochtendsafari verlaat u Mohlabetsi weer en rijdt
u naar het beroemde Krugerpark. Hier gaat u per eigen
huurauto op zoek naar het wild. Overnachting in een
restcamp in het Krugerpark.

Dag 2: Johannesburg - Ohrigstad (ontbijt/diner).
Vandaag haalt u uw huurauto cat. B (Hyundai l20
of gelijkwaardig) op bij het depot van Europcar.
Hiermee rijdt u naar Ohrigstad. ’s Middags maakt u
een begeleide wandeling. 2 overnachtingen in de Iketla
Lodge.

Dag 7: Krugerpark – Swaziland (diner). Vandaag
verlaat u Zuid-Afrika en rijdt u naar het kleine
Koninkrijk Swaziland. Na de grensformaliteiten rijdt
u naar uw sfeervolle accommodatie. Onderweg kunt u
een bezoek brengen aan een glasblazerij en een lokale
markt. Overnachting in Forester Arms.

Dag 3: Ohrigstad (ontbijt/diner). Dag ter vrije
besteding om de Panoramaroute te verkennen. Zo
kunt u diverse watervallen gaan bezichtigen en een
bezoek brengen aan de Blyde River Canyon, Bourke
Luck´s Potholes, Pilgrim´s Rest en diverse prachtige
uitzichtpunten. Of wat dacht u van een spectaculaire
ballonvaart?

Dag 8: Swaziland - Hluhluwe/Umfolozi N.P. (ontbijt/
diner). Na het ontbijt rijdt u naar de Zuid-Afrikaanse
provincie KwaZulu Natal. U overnacht in het prachtige
park waar u met eigen huurauto op safari kunt gaan. 2
overnachtingen in het Hilltop Camp.

Dag 5: Balule Game Reserve (volpension). Na de
ochtendsafari en het ontbijt kunt u genieten van een
korte siësta. In de namiddag gaat u weer op zoek naar
wild. Uw verblijf in Mohlabetsi zal ongetwijfeld één van
de hoogtepunten van uw reis zijn!

Dag 9: Hluhluwe/Umfolozi N.P. (ontbijt). Vroeg
op om de dieren en de natuur te zien ontwaken. Na
de begeleide ochtendsafari en het heerlijke ontbijt,

kunt u even relaxen. In de namiddag kunt u per eigen
huurauto op zoek gaan naar het wild.
Dag 10: Hluhluwe/Umfolozi N.P. - St. Lucia (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u naar het nabijgelegen plaatsje
St. Lucia. Het plaatsje ligt nabij het iSimangaliso
natuurreservaat, waar u een prachtige boottocht
op het meer kunt maken. Zeer waarschijnlijk komt
u vele vogels, nijlpaarden en krokodillen tegen. 2
overnachtingen in de Lidiko Lodge.
Dag 11: St. Lucia (ontbijt). Dag ter vrije besteding.
U kunt heerlijk relaxen aan het uitgestrekte ongerepte
zandstrand. Eventueel kunt u via het hotel vooraf een
heerlijke picknicklunch bestellen. Of maak een mooie
boottocht op het meer.
Dag 12: St. Lucia - Eshowe (ontbijt/diner). Vandaag
rijdt u naar Shakaland. ‘s Middags woont u een
traditionele show bij. U leert hier meer over de
gewoontes en gebruiken van de Zulu´s. Overnachting
in Shakaland.
Dag 13: Eshowe - Durban (ontbijt). Na het ontbijt
rijdt u naar Durban. Overnachting in Ridgeview Lodge.
Dag 14: Durban - Addo N.P. (ontbijt). U rijdt vandaag
naar Durban, waar u uw huurauto inlevert op de
luchthaven. Vervolgens vliegt u naar Port Elizabeth
(vlucht niet inbegrepen). In Port Elizabeth haalt u
eenzelfde huurauto op bij het depot van Europcar.
Vervolgens rijdt u naar het Addo Elephant N.P, waar u
met eigen huurauto op safari kunt gaan. Overnachting
in het Addo Restcamp.
Dag 15: Addo N.P. - Knysna. Via de beroemde
Tuinroute rijdt u naar Knysna. Onderweg kunt
u o.a. een stop maken bij het Tsitsikamma N.P. 2
overnachtingen in de Leisure Isle Lodge (junior lagoon
facing kamer).
Dag 16: Knysna (ontbijt). Dag ter vrije besteding
in het heerlijke vakantieplaatsje Knysna. Geniet van
de lagune en de terrassen bij het Waterfront. Ook de
omgeving van Knysna is de moeite waard.
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Dag 17: Knysna - Oudtshoorn (ontbijt). Via de
prachtige Outeniqua-pas rijdt u naar de struisvogelstad
Oudtshoorn. U kunt hier o.a. een bezoek brengen aan
een struisvogelboerderij en aan de Cango grotten.
Maar u kunt ook een prachtige rit maken door de
Swartbergen. Absoluut de moeite waard! Overnachting
in de Montana Guestfarm.
Dag 18: Oudtshoorn - Hermanus (ontbijt). Vandaag
rijdt u door de Kleine Karoo, naar het plaatsje
Hermanus. In de periode juli tot december kunt u de
walvissen observeren. Een onvergetelijke ervaring!
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Overnachting in het sfeervolle en uniek gelegen La
Fontaine Guesthouse.
Dag 19: Hermanus - Kaapstad (ontbijt). Na het ontbijt
rijdt u naar de moederstad van Zuid-Afrika, Kaapstad.
Deze stad is een verblijf van enkele dagen meer dan
waard! Onderweg kunt u eventueel een bezoek brengen
aan het beroemde Kaapse wijngebied. Uiteraard kunt
u de heerlijke wijnen proeven op een wijnboerderij. 3
overnachtingen in een mini suite van het Peninsula All
Suite Hotel.
Dag 20 - 21: Kaapstad. Dagen ter vrije besteding in
Kaapstad. Breng een bezoek aan het bruisende Victoria
& Alfred Waterfront, Robbeneiland en de Tafelberg.
Ook Kaap de Goede Hoop is een bezoek meer dan

waard. U rijdt dan o.a. langs Simon´s Town, waar u de
pinguïns kunt bezoeken. Daarna rijdt u naar het Kaap
de Goede Hoop natuurreservaat. Men zegt dat hier de
Indische en de Atlantische Oceaan bij elkaar komen.
Officieel is dat bij Cape Agulhas, maar de branding blijft
spectaculair! Op de terugweg rijdt u langs Chapman´s
Peak Road en Houtbaai. Een onvergetelijke dagtocht!
Dag 22: Kaapstad. Helaas, alweer de laatste dag van uw
verblijf in het schitterende Zuid-Afrika. Vandaag rijdt
u terug naar de luchthaven van Kaapstad, waar u uw
huurauto weer inlevert.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 2143,- (min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfer en meet & greet bij aankomst, 22 dagen
autohuur cat. B van Europcar met classic plus
verzekering, safari´s in Mohlabetsi en safari in Hilltop
volgens programma, Zulu experience en uitgebreide
routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
one way-, aflever-, contract- en grenskosten voor de
huurauto (zie pag. 8), brandstof huurauto, persoonlijke
uitgaven en entreegelden.
Extra info: voor de Mohlabetsi Safari Lodge geldt in een
bepaalde periode een 3=2 special. De reis kan dus gratis
verlengd worden met 1 nacht (exclusief autohuur).
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18-Daagse autotour sfeervol Zuid-Afrika

Voor deze autotour hebben we gekozen
voor bijzondere en kleinschalige
accommodaties op de mooiste locaties
van Zuid-Afrika. U verblijft in sfeervolle
accommodaties, waar persoonlijke
aandacht prioriteit is. Natuurlijk kunt u
deze reis naar uw eigen wensen aanpassen.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Na aankomst op de luchthaven van
Kaapstad transfer naar uw hotel. 3 overnachtingen in
het Cape Cadogan Boutique Hotel.
Dag 2 - 3: Kaapstad (ontbijt). Vandaag wordt uw
huurauto cat. B (Hyundai I20 of gelijkwaardig met
airconditioning) van Europcar afgeleverd bij uw hotel.
2 dagen ter vrije besteding om de prachtige omgeving
van Kaapstad te verkennen. Een bezoek aan het Kaapse
schiereiland, de Tafelberg en Robbeneiland zijn een
absolute must.
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Dag 4: Kaapstad - Stellenbosch (ontbijt). Na het
ontbijt gaat de reis naar het beroemde wijngebied.
Verken het sfeervolle plaatsje Stellenbosch te voet en
bezoek Oom Samie se Winkel. 2 overnachtingen in het
River Manor Boutique Hotel.
Dag 5: Stellenbosch (ontbijt). Vandaag kunt u een
mooie tour door het Kaapse wijngebied maken. Breng
een bezoek aan één van de vele wijnboerderijen
en proef de heerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen. Een
picknicklunch in de tuin van Bosch en Dal is zeker een
aanrader!
Dag 6: Stellenbosch - Swellendam (ontbijt). U
vervolgt uw reis naar het schilderachtige Lan Gebergte,
waar u verblijft in een uniek gelegen gerenoveerde
Kaaps-Hollandse boerderij. De kamers bevinden zich
in de voormalige slavenvertrekken. Proef de heerlijke
kazen van de kaasmakerij en breng een bezoek aan het
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historische plaatsje Swellendam. Overnachting in het
Jan Harmsgat Country House.
Dag 7: Swellendam – Oudtshoorn (ontbijt). Via
Route 62 rijdt u naar Oudtshoorn, de verenhoofdstad
van Zuid-Afrika. 2 overnachtingen in de Montana
Guestfarm (cactus kamer).
Dag 8: Oudtshoorn (ontbijt). Een aanrader voor
vandaag is een bezoek aan de Cango Grotten en een
struisvogelboerderij. Maar u kunt ook een tocht via
de ontzagwekkende Swartbergpas maken naar Prince
Albert. En via Meiringspoort en De Rust weer terug.
Zeer aan te bevelen!
Dag 9: Oudtshoorn - Knysna (ontbijt). U vervolgt
uw weg naar Knysna, prachtig gelegen aan een lagune.
Knysna heeft een mooi winkelcentrum. Vanuit uw
kamer kunt u genieten van het uitzicht op Knysna
Heads. Overnachting in de Leisure Isle Lodge (junior
lagoon facing).
Dag 10 - 11: Oyster Bay (ontbijt). Via een prachtige
weg langs het Tsitsikamma N.P. rijdt u naar Oyster Bay.
De eigenaars van deze bijzondere accommodatie zijn
Nederlanders. Uw verblijf ligt in een natuurgebied van
235 hectare groot. U kunt hier heerlijk wandelen op het
4 km lange strand. Ook mountainbiken, paardrijden
of een excursie naar Jeffrey’s Bay behoren tot de
mogelijkheden. 2 overnachtingen in Oyster Bay Lodge
(luxury chalet).
Dag 12: Oyster Bay - Port Elizabeth - Pretoria
(ontbijt). In Port Elizabeth (ca. 115 km), levert u
op de luchthaven uw huurauto in voor uw vlucht
naar Johannesburg. Daar haalt u opnieuw uw
huurauto op en rijdt u naar Pretoria. Als de tijd het
toestaat kunt u nog een bezoek brengen aan het
Voortrekkersmonument, waar een belangrijk gedeelte
van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis is weergegeven.
Overnachting in het Court Classic Hotel.
Dag 13: Pretoria - Ohrigstad (ontbijt/diner). Vandaag
rijdt u via een mooie route naar Ohrigstad. De naam
Iketla betekent in het Soho letterlijk ‘ontspan je’ en
dat is precies wat deze lodge biedt. Hier kunt u een
mooie wandeling maken in het natuurgebied van maar
liefst 540 hectare of heerlijk relaxen bij uw lodge. 2
overnachtingen in de mooi gelegen Iketla Lodge.

Dag 14: Ohrigstad (ontbijt/diner). Vandaag kunt u
de beroemde Panoramaroute gaan verkennen. Geniet
van adembenemend natuurschoon, zoals o.a. de
Drie Rondavels, Blyde River Canyon, de Bourke Luck
Potholes en het uitzichtpunt ‘God’s Window’.
Dag 15 - 16: Privé park (volpension). U rijdt naar het
Thornybush Game Reserve. Een dagindeling in het
privé park is als volgt: vroeg in de morgen per open
landrover en onder ervaren begeleiding op safari.
Na de gamedrive kunt u genieten van een heerlijke
brunch. Ontspan bij het zwembad en sta versteld van
de mooie omgeving. ’s Middags gaat u wederom op
safari, op zoek naar het vele wild. Beleef de Afrikaanse
zonsondergang onder het genot van een drankje. Terug
in de lodge gaat u genieten van een heerlijk diner
onder de sterrenhemel. Uw verblijf in het privé park zal
ongetwijfeld één van de hoogtepunten van uw reis zijn.
2 overnachtingen in het Chapungu Tented Bush Camp.
Dag 17: Thornybush – Hazyview (ontbijt). Vandaag
vroeg op voor uw laatste gamedrive. Vervolgens gaat de
reis naar Hazyview. U kunt vandaag de Panoramaroute
verder gaan verkennen of per eigen huurauto een tocht
door het Krugerpark maken. Overnachting in Böhms
Zeederberg Country House.
Dag 18: Hazyview - Johannesburg (ontbijt). Helaas,
alweer de laatste dag van deze bijzondere reis. Na het
ontbijt rijdt u op uw gemak terug naar de luchthaven
van Johannesburg.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 2023,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfer en meet & greet bij aankomst, 18 dagen
autohuur cat. B van Europcar met classic plus
verzekering, safari´s in Chapungu en uitgebreide
routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes, one
way-, aflever- en contractkosten voor de huurauto,
brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven en
entreegelden.
Toeslag:
Cape Cadogan op aanvraag.
Chapungu op aanvraag.

19-Daagse autotour beleef de mooiste parken van Zuid-Afrika

Bent u een natuurliefhebber; dan is dit de
reis voor u! Tijdens deze autotour bezoekt
u de meest bijzondere nationale parken
van Zuid-Afrika en kunt u genieten van
de unieke flora en fauna. Ook schitterende
wandeltochten in de Drakensbergen
behoren tot de mogelijkheden.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg - Marakele N.P, ca. 280 km.
U haalt uw huurauto op en rijdt naar het Marakele
N.P. (‘Place of Sanctuary’, ofwel heilige plaats in het
Tswana). Het park ligt in het hart van de Waterberg
Mountains en is een malariavrij ‘Big Five’ gebied.
U kunt per huurauto op zoek gaan naar wild of een
begeleide safari maken (vooraf boeken noodzakelijk).
Misschien ziet u de bijzondere Tuli olifanten wel. Uw
tent beschikt over een keuken (in Thabazimbi kunt
u inkopen doen). Overnachting in het Tlopi Tented
Camp.
Dag 2: Marakele N.P. - Tuli Game Reserve, ca. 400
km (diner). Vandaag gaat de reis naar de grensplaats
Pont Drift. Hier laat u uw huurauto achter en wordt
naar het Tuli Game Reserve gebracht, ook wel ‘Land
of Giants’ genoemd. Dit reservaat is gelegen in het
oosten van Botswana, op de grens met Zuid-Afrika en
Zimbabwe. Het prachtige landschap bestaat uit rode
rotsen, schitterende Baobab bomen en de Limpopo
Rivier. 2 overnachtingen in de prachtige Tuli Safari
Lodge.
Dag 3: Tuli Game Reserve (volpension). U gaat
’s morgens en in de namiddag onder ervaren
begeleiding op safari. Een wandelsafari behoort ook
tot de mogelijkheden. Een onvergetelijke ervaring!

Dag 6: Mapesu N.P. - Makhado, ca. 200 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u verder naar Madi a Thavha,
‘Water van de Bergen’, gelegen nabij Makhado. De
lodge staat bekend om haar gastvrijheid en kleurrijke
accommodatie. 2 overnachtingen in de Madi a Thavha
Mountain Lodge.
Dag 7: Makhado (ontbijt). Deze lodge ligt midden in
een gebied dat bekend staat om het rijke vogelleven.
U kunt hier diverse wandelingen maken. Zeer aan te
raden is een begeleide ‘Arts & Crafts’ tour, waarbij u
lokale Venda kunstenaars bezoekt en meer leert over
de cultuur.
Dag 8: Makhado – Krugerpark, ca. 380 km (ontbijt).
Na het ontbijt reist u naar het wereldberoemde
Krugerpark, één van de grootste nationale parken van
Afrika. Overnachting in het Mopani Restcamp.
Dag 9: Krugerpark. Vroeg in de morgen heeft u de
beste kans om wild te zien. U reist door het park naar
het volgende restcamp en kunt onderweg genieten van
het wild. U kunt hier ook nachtsafari’s en wandelingen
boeken. Overnachting in het Satara Restcamp.

Dag 13: Ithala G.R. - Hluhluwe/Imfolozi G.R, ca.
180 km (ontbijt). Vandaag rijdt u naar het Hluhluwe/
Imfolozi Game Reserve, bekend om zijn witte
neushoorns. Per huurauto kunt u op zoek gaan naar het
vele wild. 2 overnachtingen in het Hilltop Restcamp.
Dag 14: Hluhluwe/Imfolozi G.R. (ontbijt). U maakt
vandaag een begeleide safari. De rest van de dag kunt
u per huurauto dit groene park met zijn heuvels verder
verkennen of heerlijk relaxen bij het zwembad.
Dag 15: Hluhluwe/Imfolozi G.R. – Durban, ca.
260 km (ontbijt). Na het ontbijt gaat de reis naar de
subtropische badplaats Durban. 2 overnachtingen in de
Ridgeview Lodge.
Dag 16: Durban (ontbijt). Geniet van een heerlijke
dag aan de Indische oceaan.
Dag 17: Durban - Giant’s Castle, ca. 220 km
(ontbijt). Van wild naar zee en nu naar de machtige
Drakensbergen. Adembenemend mooi!
2 overnachtingen in Giants Castle Camp.
Dag 18: Giant’s Castle (ontbijt). U kunt hier prachtige
bergwandelingen maken. Geniet van de waanzinnige
uitzichtpunten en de mooie bergwereld.
Dag 19: Giant’s Castle – Johannesburg, ca. 480
km (ontbijt). U rijdt terug naar de luchthaven van
Johannesburg, alwaar u uw huurauto inlevert.

Dag 10: Krugerpark. U vervolgt uw weg door
het park. Geniet van de bijzondere flora en fauna.
Overnachting in het Lower Sabie Restcamp.

Vertrekdata: dagelijks

Dag 11: Krugerpark – Ithala G.R, ca. 490 km. Na
de grensformaliteiten rijdt u door het Koninkrijk
van Swaziland naar het Ithala Game Reserve. U kunt
natuurlijk ook om Swaziland heen rijden, de keuze is
aan u. 2 overnachtingen in het Ntshondwe Restcamp.

Elim Arts & Craft tour (inclusief picknicklunch):
op aanvraag.

Dag 12: Ithala G.R. (ontbijt). Deze dag brengt u door
in dit prachtige park. Het is één van de oudste parken
van Zuid-Afrika. Per huurauto kunt u op zoek gaan
naar het wild, relaxen bij het zwembad of een begeleide
safari boeken.

Prijs per persoon vanaf: € 1726,- (min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet bij aankomst, 19 dagen autohuur
cat. B van Europcar met classic plus verzekering,
safari´s volgens programma en uitgebreide
routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contractkosten voor de huurauto, brandstof huurauto,
persoonlijke uitgaven, overige safari’s/activiteiten en
entreegelden (o.a. entree parken. Eventueel kunt u
hiervoor ter plaatse een Wildcard aanschaffen.
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Dag 4: Tuli Game Reserve - Mapesu N.P, ca. 100 km
(ontbijt/diner). Na het ontbijt wordt u naar uw auto
gebracht en reist u naar het Mapesu natuurreservaat,
grenzend aan het Mapungubwe N.P. Dit park staat
op de Wereld Erfgoedlijst en is bekend om zijn
adembenemende vergezichten en mooie natuur.
In de namiddag maakt u een begeleide safari. 2
overnachtingen in de Mopane Bush Lodge.

Dag 5: Mapesu N.P. (volpension). Vroeg op voor
de begeleide wandelsafari. Of u kunt een safari
per open landrover maken. ’s Middags kunt u een
bezoek brengen aan het Mapungubwe N.P, relaxen
bij het zwembad, een wandeling of een tocht per
mountainbike maken.

14-Daagse Familiereis Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is een uitermate geschikt land
om met het hele gezin te ontdekken.
De reis neemt u mee van Kaapstad, langs
de prachtige Tuinroute, naar Port Elizabeth. U reist door een malariavrij gebied
en verblijft veelal meerdere nachten op
dezelfde plaats. Laat uw kinderen kennismaken met de Afrikaanse dierenwereld, de
cultuur en geniet aan de Indische Oceaan!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Bij aankomst op de luchthaven
wordt u opgewacht en naar uw hotel gebracht. 4
overnachtingen in het Garden Court De Waal Hotel
(standaard familiekamer).
Dag 2 - 4: Kaapstad (ontbijt). Op een afgesproken
tijd wordt uw huurauto bij het hotel afgeleverd. Deze
dagen heeft u tijd om Kaapstad en de omgeving
te verkennen. U kunt een bezoek brengen aan het
schitterende aquarium op Waterfront, van het uitzicht
genieten vanaf de Tafelberg of een boottocht maken
naar het indrukwekkende Robbeneiland. Een dagtocht
naar Kaap de Goede Hoop is absoluut een must!
In Houtbaai kunt u een boottocht maken naar Seal
Island, waar u honderden robben aantreft. Breng ook
zeker een bezoek aan Boulders Beach, met de bekende
pinguïnkolonie. Maar ook een boottocht bij Hermanus
om de walvissen te spotten (juli-november) behoort tot
de mogelijkheden.
Dag 5: Kaapstad - Oudtshoorn (ontbijt).
Na het ontbijt vertrekt u naar Oudtshoorn,
ook wel de ‘Verenhoofdstad’ van Zuid-Afrika
genoemd. Oudtshoorn dankt haar naam aan de
vele struisvogelboerderijen die deze stad rijk is.
2 overnachtingen in de Montana Guest Farm
(standaardkamer met extra bed(den).
Dag 6: Oudtshoorn (ontbijt). U kunt vandaag een
bezoek brengen aan een struisvogelboerderij en een
krokodillenfarm. Vlak buiten Oudtshoorn liggen, in de
Swartbergen, de Cango grotten. Deze grotten behoren
tot de mooiste druipsteengrotten ter wereld.
Dag 7: Oudtshoorn - Knysna (ontbijt). Via de
Outeniqua bergpas en George rijdt u naar het mooie
gelegen plaatsje Knysna. 2 overnachtingen in het
Graywood Hotel (standaardkamer met 1 extra bed of 2
standaardkamers).
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Dag 8: Knysna (ontbijt). Tussen Knysna en Plettenberg
Bay ligt het Knysna Elephant Park. In dit park leven
ca.12 tamme olifanten. Het is mogelijk om een ritje te
maken op de rug van één van deze geweldige dieren. U
mag ze voeren en aaien. Een onvergetelijke belevenis
voor de kinderen! Ook een boottocht op de lagune of
een bezoek aan Monkeyland zijn de moeite waard.
Dag 9: Knysna – Tsitsikamma N.P. (ontbijt). U
vervolgt de ‘Tuinroute’ naar het Tsitsikamma N.P. U
kunt hier fantastische wandelingen maken en diverse
andere activiteiten ondernemen zoals roeien, abseilen
en voor de avonturiers een 218 meter bungeejump
maken van de Bloukrans brug, de hoogste brug van
Afrika. Overnachting in Tsitsikamma Village Inn
(standaard familiekamer).
Dag 10: Tsitsikamma N.P. – Cape St. Francis (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u naar het prachtige plaatsje Cape
St. Francis. U kunt hier naar hartenlust genieten van
het mooie strand. 2 overnachtingen in een club room
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van Club Break - Cape St. Francis Collection (standaard
familiekamer).
Dag 11: Cape St. Francis (ontbijt). Vandaag
kunt u relaxen aan het strand en genieten van alle
watersporten, die hier worden aangeboden.
Dag 12: Cape St Francis - Addo Elephant N.P.
(ontbijt). Vandaag rijdt u naar het Addo Elephant
N.P. het thuis van ca. 500 olifanten. U kunt met eigen
huurauto op safari gaan in het park. U vindt hier niet
alleen olifanten, maar ook o.a. prachtige bokken,
leeuwen, neushoorns en luipaarden hebben hier
hun thuis. Overnachting in het Addo Main Camp.
2 overnachtingen in het Addo Restcamp (standaard
familiekamer).
Dag 13: Addo Elephant N.P. Ook vandaag kunt u
op safari gaan in dit prachtige park. Doe bij de winkel
boodschappen voor een Zuid-Afrikaanse “braai”, die u
tijdens de zonsondergang zelf klaar maakt.
Dag 14: Addo Elephant N.P. - Port Elizabeth. Na een
laatste safari rijdt u naar Port Elizabeth, waar u uw
huurauto weer inlevert.

Vertrekdata: dagelijks.
Prijs per persoon vanaf: 2 pers 1e kind
€1.101,- €171,-

2e kind
€360,-

Inclusief: overnachtingen met genoemde maaltijden,
meet & greet en transfer bij aankomst, 14 dagen
autohuur cat. V van Europcar met classic plus
verzekering en uitgebreide routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes, one
way-, aflever- en contractkosten voor de huurauto (zie
pag. 8), brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven en
entreegelden.
Toeslag:
Garden Court De Waal: op aanvraag.
Cape St. Francis: op aanvraag.
Optie Kariega privé park
In plaats van een verblijf in het Addo Elephant N.P.
kunt u ook kiezen voor het ‘Big Five’ privé park Kariega.
Toeslag voor 2 nachten in de Main Lodge op basis
van volpension en dagelijks 2 activiteiten (safari of
boottocht). Voor kinderen wordt er van 11.00-14.00 uur
tevens een speciaal activiteiten programma aangeboden:

20-Daagse Autotour Zuid-Afrika ontspannen beleven

Een ideale reis voor degene die niet elke
dag zijn koffer wil in- en uitpakken, maar
de bestemming in een rustig tempo wil
ervaren! Deze reis is daarom ook perfect
voor gezinnen met kinderen. De route
voert door malariavrije gebieden. U
verblijft in appartementen met één of twee
slaapkamers (voor grote groepen zijn er
ook 3-slaapkamerappartementen) met
eigen badkamer, een volledig uitgeruste
keuken waar u zelf uw maaltijden kunt
bereiden, airconditioning, woonkamer
met TV, telefoon en balkon. Sommige
appartementen hebben uitzicht op zee,
een jacuzzi en een barbecue. U kunt
ook kiezen voor een 13-daagse reis van
Kaapstad naar Port Elizabeth.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Transfer van de luchthaven naar
het hotel. U brengt de komende dagen door in een
comfortabel appartementencomplex aan zee in de
wijk Sea Point. Het hotel heeft twee zwembaden, een
fitnesscentrum met een sauna en een restaurant. Een
gratis pendelbus brengt u naar de bezienswaardigheden
in de omgeving en naar de naburige wijken, zoals
Camps Bay, het V&A Waterfront en de kabelbaan van
de Tafelberg. 5 overnachtingen in het Peninsula All
Suite Hotel.
Dag 2-5: Kaapstad. Op een afgesproken tijd wordt uw
huurauto afgeleverd bij het hotel. U kunt de komende
dagen Kaapstad en omgeving gaan verkennen. Enkele
opties zijn: de Tafelberg, Kaap de Goede Hoop,
inclusief de pinguïnkolonie bij Boulders Beach, de
stranden van de buitenwijken van Kaapstad, het
Aquarium, Robbeneiland en het Kaapse wijngebied.

Dag 7-9: Wilderness. Dagen ter vrije besteding. Enkele
opties zijn: heerlijke strandwandelingen en een bezoek
aan Oudtshoorn met zijn struisvogelboerderijen, de
Cango Wildlife Ranch (krokodillen en jachtluipaarden)
en de Cango Grotten. In Knysna, het hart van de
Tuinroute, kunt u genieten van vers gevangen oesters,
een leuke boottocht op de lagune of een wandeling
langs de waterkant. Niet ver van Knysna zijn
Monkeyland en Bird’s Eden een waar paradijs, en niet
alleen voor kinderen.
Dag 10: Wilderness - Port Elizabeth ca. 310 km.
U rijdt verder via de Tuinroute, Plettenberg Bay
en het Tsitsikamma N.P. naar Port Elizabeth. Uw
appartementencomplex voor de komende dagen ligt in
een rustige buitenwijk, op slechts een kilometer afstand
van het strand. Nabij vindt u in een winkelcentrum,
diverse restaurants en uitgaansgelegenheden. In
het complex zelf is een zwembad met een ligweide,
tennisbanen en een speelkamer. 3 overnachtingen in
Brookes Hill.
Dag 11-12: Port Elizabeth. Dagen ter vrije besteding.
Enkele opties zijn: een prachtige dagtocht naar het
Addo Elephant N.P. (voor Zuid-Afrika kenners één
van de mooiste nationale parken van het land), relaxen
aan het strand en in een nabijgelegen privé park een
ritje op een olifant maken.
Dag 13: Port Elizabeth - Umhlanga. Voor uw
vlucht levert u op de luchthaven uw huurauto in.
Na een korte vlucht naar Durban (niet inbegrepen),
bereikt u de grootste havenstad van het land. Hier
haalt u uw huurauto op en u rijdt naar de buitenwijk
Umhlanga. Cabana Beach ligt direct aan het strand en
op loopafstand van het stadscentrum met winkels en
restaurants. Durban ligt op slechts 20 minuten rijden.
Het resort in mediterrane stijl biedt veel afwisseling
en entertainment met tennis- en squashbanen, fitness
centrum, sauna en 2 zwembaden. Tevens is er een
supermarkt en 4 restaurants. 4 overnachtingen in
Cabana Beach.
Dag 14-16: Umhlanga. Dagen ter vrije besteding.
Enkele opties zijn: Durban met zijn Golden Mile, de
Indiase markt en het waterparadijs uShaka Marine
World, waar u kunt snorkelen met dolfijnen. Umhlanga
heeft het grootste winkelcentrum van het land, zodat

u ook even kunt winkelen. Neem de moeite om
landinwaarts te rijden door de ‘Valley of 1000 Hills’,
een prachtig natuurgebied met adembenemende
vergezichten en watervallen. Langs de Midlands
Meander, ligt een route langs lokale ambachten en
kleine galerijen die geopend zijn voor bezoekers. Er
zijn ook een aantal museumdorpen waar meer over de
Zulu cultuur en de tradities te leren is. Maar natuurlijk
vindt u bij Umhlanga ook prachtige stranden (met
toezicht op haaien).
Dag 17: Umhlanga – Sun City/Pilanesberg N.P.
ca. 220 km. U levert vandaag uw huurauto in op
de luchthaven en vliegt naar Johannesburg (niet
inbegrepen). U rijdt in ca. 2 uur naar ‘het Las Vegas
van Zuid-Afrika’, Sun City. 3 overnachtingen in Sun
City Vacation Club.
Dag 18-19: Pilanesberg N.P./Sun City. Dagen ter
vrije besteding. Geniet van de vele faciliteiten van
Sun City: casino, paardrijden, watersporten en ook de
prachtige Valley of Waves, een imposant waterpark.
Het nabijgelegen Pilanesberg N.P. is ideaal voor safari’s
met uw eigen auto, maar ook voor begeleide safari’s in
een open safarivoertuig. Een ballonvaart is zeker aan
te raden om de omgeving op een bijzondere manier te
aanschouwen. Ook kunt u in de buurt kleine leeuwen
aaien.
Dag 20: Sun City - Johannesburg ca. 220 km.
Terug naar Johannesburg, waar u uw huurauto inlevert
op de luchthaven.
Vertrekdata: elke woensdag
Prijs per persoon vanaf: € 1500,- (min. 2 pers.)
Prijs per persoon vanaf: € 996,- (min. 4 pers.)
Inclusief: overnachtingen in appartementen met 1
slaapkamer (bij 2 pers.) of 2 slaapkamers (bij 4 pers.),
transfer bij aankomst en 12 of 20 dagen autohuur cat.
B (bij 2 pers.) of cat. V (bij 4 pers.) van Europcar met
classic plus verzekering.
Exclusief: vluchten, maaltijden, drankjes, one way, aflever- en contractkosten voor de huurauto (zie
pag. 8), brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven en
entreegelden.
Extra info: niet boekbaar in de Zuid-Afrikaanse
schoolvakanties!
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Dag 6: Kaapstad - Wilderness ca. 440 km. Vandaag
vertrekt u uit Kaapstad en begint u aan de beroemde
Tuinroute. Onderweg kunt u een stop maken in
Hermanus om de walvissen te zien (juli tot november).
Uw appartement ligt hoog op de duinen, direct
aan zee. Het complex heeft een klein zwembad en
een tennisbaan. Voor kinderen is er een speeltuin,
trampoline en een speelkamer. Er zijn restaurants in
de directe omgeving. In het seizoen ziet u misschien

hier ook de walvissen. 4 overnachtingen in Wilderness
Dunes.

15-Daagse autotour parels van het Noorden
Deze reis is uitermate geschikt voor
mensen, die op zoek zijn naar een uniek
gebied van Zuid-Afrika en de zuidelijke
route van Johannesburg naar Kaapstad al
eens hebben verkent. Tijdens deze reis gaat
u naar Namaqualand, wandelt u naar de
mooie Augrabies Watervallen, leert u meer
over de gewoontes van de Bosjesmannen
en gaat u op safari in het wonderschone
Kgalagadi N.P.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Na ontvangst op de luchthaven,
haalt u uw huurauto op bij het depot van Europcar.
Vervolgens rijdt u naar uw hotel in de moederstad van
Zuid-Afrika, Kaapstad. Een heerlijk weerzien voor
velen! 2 overnachtingen in St. James Manor.
Dag 2: Kaapstad (ontbijt). Dag ter vrije besteding om
te genieten van deze prachtige stad en haar omgeving.
Dag 3: Kaapstad – Langebaan, ca. 120 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u naar het idyllische Langebaan.
Geniet van deze heerlijke kustplaats en observeer in de
lagune de vele vogelsoorten, flamingo’s en pelikanen.
Ook een bezoek aan het West Coast N.P. behoort tot de
mogelijkheden. Overnachting in het Strandloper Ocean
Boutique Hotel.
Dag 4: Langebaan – Kagga Kamma, ca. 190 km
(ontbijt/diner). Na het ontbijt gaat de reis naar het
privé wildreservaat Kagga Kamma. Hier maakt u
een begeleide panoramatocht en kunt u genieten
van het unieke landschap. Na het diner kunt u de
waanzinnige sterrenhemel per telescoop bewonderen. 2
overnachtingen in Kagga Kamma (inclusief dagelijks 2
activiteiten).
Dag 5: Kagga Kamma (volpension). Deze dag
brengt u door in dit stukje paradijs op aarde, met haar
rotsformaties en prachtige vergezichten. U brengt een
bezoek aan de rotstekeningen van de Bosjesmannen.
Geniet tijdens een safari van het landschap met de
Cederbergen.
Dag 6: Kagga Kamma – Lamberts Bay, ca. 250 km
(ontbijt/diner). Na het ontbijt rijdt u naar de kustplaats
Lamberts Bay, het ‘Mekka van de Kreeft’ in Zuid-Afrika.
U vindt hier een uitbundig vogelleven met Jan van
Gents en Aalscholvers. U kunt een boottocht maken
op zoek naar walvissen, dolfijnen (beide in het seizoen
augustus-november) en zeehonden. Overnachting in
het Lamberts Bay Hotel.
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Dag 7: Lamberts Bay – Springbok, ca. 400 km
(ontbijt/diner). U vervolgt de westkust van Zuid-Afrika
en gaat naar uw romantische accommodatie, gelegen
zo’n 25 km vanaf het plaatsje Springbok. U verblijft in
de indrukwekkende Mountain Suites, een spectaculaire
belevenis. 2 overnachtingen in het Naries Namaqua
Retreat.
Dag 8: Naries Namaqua Retreat (ontbijt/diner). U
kunt mooie wandelingen in de omgeving maken. Een
bezoek aan het Goegap Natuurreservaat, met haar
uitgestrekte zandvlaktes en reuze keien, is ook zeker
de moeite waard. In augustus/september is dit een
populaire attractie, wanneer de 580 plantensoorten
zorgen voor een waar bloementapijt.
Dag 9: Springbok – Augrabies N.P, ca. 300 km
(ontbijt). Na het ontbijt vervolgt u uw reis naar het
mooie Augrabies N.P, ‘Plaats van het grote Lawaai’.
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De Gariep Rivier (voorheen de Oranje Rivier) valt
hier met veel lawaai 56 meter naar beneden. Augrabies
is de op 6 na grootste waterval ter wereld. Rondom
de waterval kunt u wandelingen maken (vraag bij de
receptie naar een wandelkaart). Overnachting in het
Augrabies Restcamp.
Dag 10: Augrabies N.P. – Kgalagadi Transfrontier
Park, ca. 450 km. Via Upington gaat de reis naar het
bijzondere Kgalagadi Transfrontier Park (voormalig
Kalahari Gemsbok N.P.). Overnachting in het Twee
Rivieren Restcamp.
Dag 11: Kgalagadi Transfrontier Park, ca. 165 km.
Vandaag vroeg op om het wild te zien ontwaken.
Geniet van het landschap met haar duinen in al haar
kleurschakeringen. U treft vast de mooie gemsbokken
aan en misschien ziet u de Kalahari leeuw wel.
Overnachting in het Nossob Restcamp.
Dag 12: Kgalagadi Transfrontier Park, ca. 100 km
(lunch/diner). Bij Rooibrak parkeert u uw huurauto
en wordt u naar uw lodge gebracht, gelegen in het hart
van het Kgalagadi Park. In deze rustieke accommodatie
kunt u ten volle genieten van het spectaculaire
landschap, de stilte en zult u een overweldigende
woestijnervaring krijgen. In de namiddag gaat u per
open landrover op safari en kunt u bij zonsondergang
genieten van het kleurenspektakel van de woestijn.
2 overnachtingen in de !Xaus Lodge (inclusief
activiteiten).
Dag 13: Kgalagadi Transfrontier Park (volpension).
Vroeg op voor uw begeleide safari. Tevens maakt u
een wandeling en leert u meer over de tradities van
de Bosjesmannen en het overleven in de woestijn.
Na het diner zult u versteld staan van de weergaloze
sterrenhemel.

Dag 14: Kgalagadi Transfrontier Park – Upington,
430 km (ontbijt). Vandaag verlaat u deze unieke
plek en gaat de reis naar het plaatsje Upington.
Overnachting in Le Must River Residence.
Dag 15: Upington (ontbijt). Helaas, alweer de laatste
dag van uw verblijf in het schitterende Zuid-Afrika.
U rijdt naar de luchthaven van Upington, alwaar u uw
huurauto inlevert.
Prijs per persoon vanaf: € 1965,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet bij aankomst, 15 dagen autohuur cat.
B van Europcar met classic plus verzekering, safari’s
activiteiten volgens programma en uitgebreide
routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
oneway- en contractkosten voor de huurauto,
brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven, overige
safari’s/activiteiten en entreegelden (o.a. Augrabies &
Kgalagadi).
Toeslag/Korting:
Toeslag !Xaus Lodge: op aanvraag.
Korting St. James Manor: op aanvraag.
Verlenging Tswalu Kalahari Game Reserve
Wilt u deze reis spectaculair afsluiten, dan raden wij
een verblijf in het onvergetelijke Tswalu Kalahari Game
Reserve aan! U verblijft in een luxe suite o.a. voorzien
van een binnen- en buitendouche, openhaard en privé
terras. U maakt deze dagen safari’s per open landrover,
wandelsafari’s en eventueel begeleide tours per paard.
Geniet van de persoonlijke sfeer, het unieke landschap
en de uitstekende begeleiding!
Inclusief: 2 overnachtingen Motse Suite, volpension,
lokale drankjes, dagelijks 2 activiteiten, 2 dgn extra
autohuur cat. B.

17-Daagse huwelijksreis romantisch Zuid-Afrika & Mauritius
Deze schitterende huwelijksreis neemt u
mee naar het veelzijdige Zuid-Afrika en
het exotische Mauritius. In Zuid-Afrika
verblijft u in sfeervolle accommodaties
op unieke locaties. Zo gaat u heerlijk
relaxen in de romantische Serenity Lodge,
gaat u op safari in het wereldberoemde
Krugerpark, beleeft u een onvergetelijke
‘bush’ ervaring in het privépark Garonga,
verkent u de prachtige Panoramaroute en
brengt u een bezoek aan Pretoria. U sluit
uw romantische reis af met een heerlijk
verblijf in het Beachcomber Le Canonnier
Hotel op het tropische eiland Mauritius.
Een absolute droomreis!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg. Op de luchthaven wordt u
opgewacht door een vertegenwoordiger van onze
lokale agent. Uw hotel ligt op loopafstand van de
aankomsthal. Overnachting in de Johannesburg
Airport City Lodge.
Dag 2: Johannesburg - Malelane (ontbijt/diner).
Vandaag haalt u op de luchthaven bij het depot van
Europcar uw huurauto cat. B op. Hiermee rijdt u naar
de prachtig gelegen Serenity Lodge. U verblijft in een
romantische suite, omringd door een groene oase
van bomen, struiken en beekjes met watervallen. 2
overnachtingen in de Serenity Lodge.
Dag 3: Malelane (ontbijt/diner). Deze dag brengt
u door in dit prachtige natuurreservaat. U kunt een
mooie wandeling maken, genieten van een romantische
picknick, een uitstapje naar Swaziland maken, relaxen
bij het zwembad of u kunt zich laten verwennen in het
welnesscentrum.
Dag 4: Malelane - Krugerpark (ontbijt). Vandaag
rijdt u naar het nabijgelegen Krugerpark. U kunt hier
met uw eigen huurauto op zoek gaan naar het wild.
Overnachting in het Satara Restcamp.
Dag 5: Krugerpark – Privé park (diner). U rijdt
naar het schitterende Garonga Safari Camp. Deze
kleinschalige Tented Lodge is gelegen in het Makalali
Reserve en is absoluut één van de meest romantische
lodges in Zuid-Afrika. In de middag maakt u uw
eerste safari in een open landrover. Een onvergetelijke
ervaring! Geniet vervolgens van een romantisch
diner onder de sterrenhemel. 2 overnachtingen in het
Garonga Safari Camp.
Dag 6: Privé park (volpension). Vandaag vroeg op
voor de ochtendsafari. Na deze fantastische ervaring
staat er een heerlijke brunch voor u klaar, waarna u
kunt genieten van een siësta bij het zwembad, een
heerlijke massage of u kunt de dieren bij de waterplaats
gaan observeren. In de middag wordt de “high tea”
geserveerd. Daarna gaat u opnieuw een geweldige
safari maken. Uw verblijf in Garonga zal ongetwijfeld
een onvergetelijke indruk op u maken!

Dag 8: Ohrigstad (ontbijt/diner). Vandaag gaat u
de beroemde Panoramaroute verkennen. Eventueel
kunt u vooraf een picknickmand bestellen voor een
romantische lunch onderweg. Er zijn hier diverse
watervallen en een bezoek aan de Bourke’s Luck
Potholes mag niet ontbreken! De Blyde River Canyon
strekt zich uit over een lengte van 26 km en is één van
de natuurwonderen van Afrika. Bij de Drie Rondavels
heeft u een adembenemend uitzicht. Een prachtige dag!
Dag 9: Ohrigstad - Pretoria (ontbijt). U rijdt vandaag
naar de stijlvolle Irene Country Lodge, die tussen
Johannesburg en Pretoria aan een prachtig meer ligt.
Overnachting in de Irene Country Lodge.
Dag 10: Pretoria - Mauritius (ontbijt/diner). Na het
ontbijt rijdt u naar de luchthaven van Johannesburg en
vliegt u naar Mauritius (vlucht niet inbegrepen). Privé
transfer naar uw hotel, gelegen in het noorden van
Mauritius, op loopafstand van het levendige plaatsje
Grande Baie. Uw hotel biedt diverse watersporten
aan, maar u kunt hier ook heerlijk relaxen. 7
overnachtingen in het Beachcomber Le Canonnier
Hotel.
Dag 11 – 16: Mauritius (volpension). Dagen ter vrije
besteding. U kunt relaxen bij het zwembad of aan het
strand en gebruik maken van de vele faciliteiten van het
hotel, een mooie dagtour maken over het eiland, een
romantische catamarantocht naar het eiland IIe Aux
Cerf maken, gaan winkelen in Curepipe, de hoofdstad
Port Louis verkennen of wandelen door de Botanische
Tuin van Pamplemousses. Kortom een heerlijk eiland
om te verblijven.
Dag 17: Mauritius (ontbijt). Transfer naar de
luchthaven van Mauritius.
Ook als u niet op huwelijksreis gaat, kunt u uiteraard
deze reis boeken. De prijs is dan op aanvraag bij Uniek
Afrika.
Prijs per persoon vanaf: € 1965,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet bij aankomst, 9 dagen autohuur cat. B
van Europcar met classic plus verzekering, entreegeld 1
dag Krugerpark, safari’s & lokale drankjes in Garonga
Safari Camp, privé transfers Mauritius en uitgebreide
routebeschrijving voor Zuid-Afrika.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contractkosten van de huurauto (zie pag. 8),
brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven en overige
entreegelden.
Extra info: de reis dient binnen 1 jaar van de
trouwdatum plaats te vinden en u dient uw
trouwboekje bij de incheck te laten zien. De boeking
dient 30 dagen voor vertrek te worden geboekt.
Honeymoon extra’s: fles wijn bij aankomst in Garonga,
heerlijke massage van 45 minuten per persoon in
Garonga, fles wijn bij aankomst in Iketla, kleine fles
champagne en fruit bij aankomst in Canonnier.
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Dag 7: Privé park - Ohrigstad (volpension). Vroeg
in de morgen maakt u nog een laatste safari. Na de
brunch rijdt u naar de sfeervolle Iketla Lodge. De 8
mooie cottages van deze lodge zijn gelegen in een 540
ha groot natuurreservaat. U kunt hier schitterende
wandelingen maken of relaxen bij het zwembad. 2
overnachtingen in de Iketla Lodge.
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Ontdek “De wereld in één land” met een camper
23-daagse camperrondreis met vooraf
geboekte campings
Ervaar met deze reis “De wereld in
één land”. Wij boeken voor u vooraf de
campings op de mooiste plaatsen. Tijdens
deze reis bezoekt u een groot aantal
nationale parken. U kunt de reis ook in
Kaapstad beginnen.
Reisprogramma: (Wijzigingen onder voorbehoud).
Dag 1: Johannesburg.- Middelburg (165km).
Op een afgesproken tijd transfer naar het depot om
uw camper op te halen. U rijdt via de N12 en N4 naar
Middelburg. Overnachting: Pienaars Camping.
Dag 2: Middelburg - Sabi (220km). U rijdt u naar
Sabi, uitgangspunt van Panorama Route. Overnachting:
Merry Pebbles.
Dag 3: Blyde River Canyon. Vandaag rijdt u de
schitterende Panoramaroute met o.a. de Blyde River
Canyon. Overnachting: Forever Resorts Swadini.
Dag 4: Blyde River Canyon-Krugerpark (ca. 140
km). U rijdt vandaag naar het wereldberoemde Paul
Krugerpark. Waarschijnlijk ziet u vandaag de Big Five
en vele andere diersoorten. Overnachting: Skukuza Rest
Camp.
Dag: 5: Krugerpark. Leg uw camera en verrekijker
maar vast klaar. U gaat de hele dag door het park rijden.
Overnachting: Berg & Dal Rest Camp.

Dag 15: Middelburg – Addo Elephant N.P. (285km).
U rijdt vandaag naar het Addo Elephant N.P. U rijdt zelf
door het park op zoek naar de vele olifanten die hier
leven. Overnachting: Camping in Addo Elephant N.P.

Dag 6: Krugerpark - Mlilwane Wildlife Sanctuary
(230km). Na de grensformaliteiten rijdt u Swaziland
binnen via de Pigg’s Peak Pass en Mbabane, de
hoofdstad van Swaziland. Overnachting: Mlilwane
Wildpark Camping.

Dag 16: Addo Elephant N.P. – Tsitsikamma N.P.
(250km). Na het ontbijt rijdt u richting Tuinroute.
Aan deze prachtige route ligt het Tsitsikamma N.P. 2
overnachtingen: Storms River Camping.

Dag 7: Mlilwane – Hluhluwe Umfolozi GR. (300 km).
U rijdt verder door het Koninkrijk van Swaziland terug
naar Zuid-Afrika. Overnachting: Bushbaby Lodge.
Dag 8: Hluhluwe Umfolozi GR- iSimanga Wetland
Park (120km). Na een heerlijk ontbijt in uw camper
rijdt u naar Cape Vidal, dit ligt verscholen tussen de
duinen aan de Indische Oceaan. Overnachting: Cape
Vidal.
Dag 9: iSimangaliso W.P. – Ballito (240km). Vandaag
rijdt u langs de prachtige kust van de Indische Oceaan
naar Ballito. Overnachting: Dolphin Holiday Resort.
Dag 10: Ballito – Winterton (260km). Van Ballito gaat
u naar de machtige Drakensbergen van Kwazula Natal.
2 Overnachtingen: Mountain Splendour.
Dag 11: Winterton Geniet van de pracht van de
Drakensbergen.
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Dag 12: Winterton - Golden Gate National Park
(147km). U verlaat de provincie Kwazulu Natal op weg
naar het prachtige Golden Gate Highlands NP. in de
provincie Vrijstaat. Overnachting: Glen Reeenen.
Dag 13: Golden Gate National Park – Ladybrand
(175km). U rijdt door de Vrijstaat via Fouriesburg en
Ficksburg naar Ladybrand. Overnachting: Little Rock.
Dag 14: Ladybrand – Middelburg (450km). Vandaag
verlaat u de Vrijstaat en rijdt via Bloemfontein, Ehrlich
Park, Springfontein en Colesberg naar Middelburg.
Overnachting Carochalet Camping.
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Dag 17: Tsitsikamma N.P.
Dag 18: Tsitsikamma N.P. – Wilderness N.P. (170
km). U vervolgt de Tuinroute met haar vele bruggen
over de diepe rivieren. U rijdt over prachtige wegen
omgeven door bossen en lagunes. Overnachting: Ebb &
Flow Camping.
Dag 19: Wilderness N.P. – Swellendam (230km).
U kunt via de N2 rijden naar Swellendam. Een mooiere
route is langs de kust. U doet er wel langer over maar
het is de moeite waard. Overnachting: Camping
Swellendam.
Dag 20: Swellendam – Hermanus (150km). Een
mooie route is om via Bredasdorp naar L ‘Agulhas te
rijden en vervolgens langs Pearly Beach en Gans Bay
naar Hermanus. Overnachting: Onrus Campsite.
Dag 21: Hermanus – Melkbosstrand (128km). U rijdt
door het beroemde wijngebied naar Kaapstad, één van
de mooiste steden ter wereld. 2 overnachtingen: Skip
Camping.
Dag 22: Kaapstad.
Vandaag kunt u tour maken naar bv. Kaap de Goede
Hoop.
Dag 23: Kaapstad. Aan het eind van de dag levert u uw
camper in. Transfer naar luchthaven. Einde reis!!!
Prijs per persoon vanaf: €1.345,- (met 4 personen).
Campertype Discoverer-Fun € 1.930,Discoverer-4 € 2.148,-

Extra persoon v.a. € 430,Discoverer-6 met 4 personen v.a. € 1.345,- p.p.
Inclusief: 23 dagen camperhuur, met All Inclusive
verzekering, transfer naar depot, transfer van depot
naar de luchthaven, campingplaatsen, route beschrijving
en kaartmateriaal.
Exclusief: Internationale vluchten, benzine, gas,
tolgelden, parkfees, entreegelden, persoonlijke uitgaven
zoals drankjes en fooien.

16-daagse groepsreis van Johannesburg naar Kaapstad
Een reis in internationaal gezelschap door het
prachtige Zuid-Afrika.
Maandag: Johannesburg. (ontbijt). U gaat op
eigengelegenheid naar het hotel. U kunt de rest van de
dag de omgeving verkennen of een optionele stadstour
boeken. Om 18.30 uur ontmoet u, in het hotel uw
medereizigers en krijgt u van uw gids een briefing
over de tour. Geniet samen van een heerlijk diner (
exclusief). Overnachting in het Crown Plaza, Rosebank
of gelijkwaardig hotel.
Dinsdag: Johannesburg-Hazyview 500 km (ontbijt
en diner). Na het ontbijt reist u, via de schitterende
Panoramaroute naar Hazyview. Overnachting in het
Casa do Sol Hotel & Resort of gelijkwaardig.
Woensdag: Krugerpark (ontbijt en diner). Vandaag
brengt u de hele dag door in het wereldberoemde Paul
Krugerpark. Overnachting in het Casa do Sol Hotel &
Resort of gelijkwaardig.
Donderdag: Hazyview-Malelane 200 km (ontbijt
en diner). Na een vroeg ontbijt rijdt u weer naar het
Krugerpark. Overnachting in de Pestana Kruger Lodge
of gelijkwaardig.
Vrijdag: Maelelane-Hluhluwe 420 km (ontbijt). Na
de grensformaliteiten rijdt u Swaziland binnen. Een,
prachtig op zichzelf staand koninkrijk. Overnachting in
de DumaZulu Lodge & Cultural Vilage of gelijkwaardig.
Zaterdag: Hluhluwe (ontbijt). Na het ontbijt gaat u
weer op safari in een open voertuig. Hierna kunt u
genieten van alle activiteiten die er in deze omgeving
worden aangeboden. (optioneel). Overnachting in de
DumaZulu Lodge & Cultural Vilage of gelijkwaardig.
Zondag: Hluluwe-San Lameer 465 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u naar St Lucia. U maakt hier een
boottocht.. Hierna rijdt u naar San Lameer, aan de
warme Indische Oceaan. Overnachting in het Peermont
Modazur Resort of gelijkwaardig.
Maandag: San Lameer-Mthatha 300 km (ontbijt en
diner). U rijdt via de Mmandela Route door Bhisho.
U vervolgt de N2 naar Mthatha. Overnachting in het
Garden Court Mthatha Hotel of gelijkwaardig.

Zondag: Stellenbosch-Kaapstad 100 km (ontbijt). Na
het ontbijt maakt u een wandeling door Stellenbosch. U
vindt hier de Kaap Hollandse huizen. Overnachting in
het Radisson Blu Le Vendome of gelijkwaardig.
Maandag: Kaapstad (ontbijt). Vandaag bent u vrij om
deze prachtige, voor vele de mooiste stad van de wereld
te verkennen. Overnachting in het Radisson Blu Le
Vendome of gelijkwaardig.
Dinsdag: Kaapstad. Vandaag komt er een eind aan deze
tour. U neemt afscheid van uw medereizigers en uw
gids. U kunt vandaag nog gebruiken om (optioneel) de
Tafelberg te bezoeken. Einde reis….
Prijs per persoon vanaf: € 1.895.Vertrekdata: op aanvraag.
Inclusief: Alle genoemde overnachtingen en genoemde
maaltijden, alle entreegelden en service van een ervaren
gids.
Exclusief: Internationale vluchten, niet genoemde
maaltijden, transfers van/naar de luchthaven, Visum
Swaziland, persoonlijke uitgaven zoals optionele
excursies, drankjes en fooien.
Mededeling: 1 koffer en 1 schoudertas.

Dinsdag: Mthatha-Port Alfred 365 km (ontbijt en
diner). Vandaag rijdt u na het ontbijt via Qunu naar
Port Alfred. Overnachting in het Royal St. Andrews
Lodge of gelijkwaardig in Port Alfred.
Woensdag: Port Alfred-Plettenberg Bay 380 km
(ontbijt). Als het weer het toelaat maakt u een
boottocht over de Kowie River. Hierna rijdt u naar de
Garden Route. Overnachting in The Dunes Hotel &
Resort of gelijkwaardig.
Donderdag: Plettenberg Bay (ontbijt). Vandaag bent u
vrij om deze prachtige omgeving te verkennen. U kunt
een (exclusief) tour naar Knysna maken. Overnachting
in The Dunes Hotel & Resort of gelijkwaardig.
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Vrijdag: Plettenberg Bay-Oudtshoorn 160 km
(ontbijt). Na een heerlijk ontbijt rijdt u naar
Oudtshoorn. Overnachting in het Hotel Riempie Estate
of gelijkwaardig.
Zaterdag: Oudtshoorn-Stellenbosch 410 km
(ontbijt). Via route 62 rijdt u langs, steeds wisselende
landschappen, valleien, bergketens , rivieren, fijnbos
en bruggen door de Kleine Karoo. Overnachting in het
Protea Hotel Stellenbosch of gelijkwaardig.
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20-Daagse South African Explorer Groepsreis

Een mooie en aantrekkelijk geprijsde
kampeer/accommodatie rondreis langs
de vele hoogtepunten van Zuid-Afrika,
Lesotho en Swaziland. U ontdekt tijdens
deze reis de enorme diversiteit van
Zuid-Afrika en kunt deelnemen aan vele
activiteiten.

Dag 8: Cintsa (volpension). Dag ter vrije besteding.
Zo kunt u o.a. een tocht per kano of kajak maken of
gaan quadbiken.

Reisschema:: (wijzigingen voorbehouden).

Dag 10: Lesotho (volpension). Na het ontbijt brengt
u een bezoek aan een lokaal dorp. U heeft vandaag de
mogelijkheid om onder begeleiding een wandeling
of tocht per pony te maken in de bergen van Lesotho
(optioneel).

Dag 1: Kaapstad – Somerset West, ca. 45 km
(lunch). Vertrek om 08.00 uur vanaf het kantoor van
Nomad. In Somerset West brengt u een bezoek aan de
Kraal Gallery en heeft u de gelegenheid om zelf een
weefkunstwerk te maken. Na de lunch heeft u vrije tijd
in Stellenbosch, alvorens u ’s middags gaat genieten van
een wijnproeverij op een wijnboerderij. Overnachting
in het Lord Charles Hotel.
Dag 2: Somerset West – Oudtshoorn, ca. 400 km
(volpension).Via de beroemde ‘Route 62’ gaat u naar
de struisvogelhoofdstad Oudtshoorn, gelegen in de
Kleine Karoo. Hier maakt u een begeleide tour door
de Cango grotten. Optioneel: kunt u een tour maken
naar een struisvogelboerderij. Overnachting: camping /
Kleinplaats Holiday Resort.
Dag 3: Oudtshoorn – Plettenberg Bay, ca. 150 km
(ontbijt/lunch). Via de prachtige Outeniqua pas (de
man die honing op zijn rug draagt) rijdt u naar Knysna.
Tijd ter vrije besteding. Zo kunt u een boottocht maken
over de lagune of gezellig winkelen bij het Waterfront.
Overnachting: camping / The Dunes of Forever Resort.
Dag 4: Plettenberg Bay – Tsitsikamma N.P, ca. 70
km (volpension). Het meest mysterieuze woud van
Zuid-Afrika is zeker het Tsitsikamma N.P. U wandelt
vandaag de eerste kilometers van de beroemde Otter
Trail. 2 overnachtingen: camping Tube ’n Axe /
Tsitsikamma Inn.
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Dag 5: Tsitsikamma N.P. (ontbijt/diner). Dag ter
vrije besteding in dit prachtige gebied. De waaghalzen
kunnen een bungeejump maken van 216 meter of een
Canopy tour maken (optioneel).
Dag 6: Tsitsikamma N.P. - Addo Elephant N.P, ca.
210 km (volpension). U reist verder naar het Addo
Elephant N.P, waar u in de middag op safari gaat.
In dit 120.000 ha. grote park leven ca. 550 olifanten.
Overnachting: camping / Kudu Ridge Lodge (tent).
Dag 7: Addo Elephant N.P. – Cintsa, ca. 320 km
(volpension). Na het ontbijt maakt u nog een safari
door het park. Daarna gaat u via Port Elizabeth naar
Cintsa, gelegen aan de Wild Coast. 2 overnachtingen:
camping / Areena Resort.
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Dag 9: Cintsa – Lesotho, ca. 500 km (volpension). Na
het ontbijt gaat u op weg naar Lesotho. U verlaat ZuidAfrika en rijdt één van de hoogst gelegen koninkrijken
ter wereld binnen (1000 meter boven de zeespiegel). 2
overnachtingen: camping / Malealea Lodge.

Dag 11: Lesotho – Drakensbergen, ca. 370 km
(volpension). Weer terug in Zuid-Afrika rijdt u naar
het Ukhahlamba Drakensberg N.P. De Drakensbergen
zijn de hoogste bergen van Zuid-Afrika. U heeft 2
dagen om van deze adembenemende bergen met haar
uitzichten te genieten. 2 overnachtingen: camping /
Drakensville Resort.
Dag 12: Drakensbergen (volpension). Na het ontbijt
trekt u uw wandelschoenen aan om in deze bergketen
een begeleide wandeling te maken. U gaat onderweg de
rotstekeningen van de San bewonderen.
Dag 13: Drakensbergen – Durban, ca. 265 km
(ontbijt). U verlaat het berglandschap en rijdt naar de
havenstad Durban. Overnachting in het Garden Court
South Beach Hotel.
Dag 14: Durban - iSimangaliso Wetland Park ca. 240
km (volpension). Via de kust van KwaZulu Natal reist
u naar het iSimangaliso Wetland Park. U maakt een
prachtige boottocht bij zonsondergang, op zoek naar
de nijlpaarden, krokodillen en vele vogelsoorten. 2
overnachtingen in het Shonalanga Hotel.
Dag 15: Hluhluwe Umfolozi N.P. (volpension).
Vandaag maakt u een spectaculaire safari per open 4x4
voertuig door het Hluhluwe Umfolozi N.P. Misschien
komt u de ‘Big Five’ wel tegen. Terug in St. Lucia neemt
u deel aan een culturele Zulu avond en leert u meer
over de gewoonten en gebruiken van deze Afrikaanse
stam.
Dag 16: St. Lucia – Swaziland, ca. 335 km
(volpension). Het Mliliwane Wildlife Sanctuary is het
oudste reservaat van Swaziland. In dit park komen geen
roofdieren voor, dus u kunt hier veilig een wandeling
maken en zo de schoonheid van dit landschap
ontdekken. Overnachting: camping / Mlilwane Wildlife
Sanctuary (Beehive hut).

Dag 17: Swaziland – Krugerpark, ca. 230 km
(ontbijt/diner). U keert weer terug naar ZuidAfrika en vervolgt uw weg naar het wereldberoemde
Krugerpark. U verblijft 2 dagen in dit park en u gaat
op zoek naar olifanten, leeuwen, neushoorns, buffels
en de vele andere prachtige dieren. ’s Middags gaat
u op safari per truck. 2 overnachtingen: camping /
Nkambeni (tent).
Dag 18: Krugerpark (ontbijt/diner). Vandaag gaat u
in een open landrover op safari. Vergeet uw verrelijker
en uw fototoestel niet.
Dag 19: Krugerpark – Timbavati, ca. 130 km
(ontbijt/diner). U verlaat het beroemde park en rijdt
naar het Timbavati gebied. Tijdens het Zuid-Afrikaanse
diner kunt u genieten van traditionele zang en dans.
Overnachting: camping / Timbavati Safari Lodge.
Dag 20: Timbavati – Johannesburg, ca. 515 km
(ontbijt/lunch). De Panoramaroute heeft veel
hoogtepunten, zoals de Blyde River Canyon, God’s
Window en Bourke´s Luck Potholes. Na deze
enerverende dag rijdt u terug naar Johannesburg, waar
u in het begin van de avond aankomt.
Vertrekdata: op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: € 1196,- (min. 2 pers.)
Inclusief: rondreis van Kaapstad naar Johannesburg
per safari truck, overnachtingen kamperen: 15
kampeerovernachtingen (tent: 2,2m x 2,2m x 1,8m
met matras) en 4 nachten in een guesthouse /
overnachtingen rondreis: 19 nachten in guesthouses,
maaltijden volgens het reisprogramma, entreegelden en
Engelstalige reisbegeleiding.
Exclusief: drankjes, overige maaltijden, fooien,
optionele excursies en persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 18 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. U dient zelf
een slaapzak en kussen mee te nemen.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Guesthouse- en kampeerreizigers reizen samen in één
voertuig! Alle maaltijden worden samen genuttigd bij
de truck.
In de beschrijving van de tour zijn wij er vanuit gegaan
dat u het excursiepakket heeft bijgeboekt.
U kunt de reis ook in omgekeerde volgorde maken
(vertrekdata en tarieven op aanvraag).

14-Daagse wandelrondreis Zuid-Afrika
Unieke groepsrondreis waarbij u het
Afrikaanse landschap veelal te voet gaat
verkennen. U gaat op zoek naar het wild
in het Krugerpark, u verkent de prachtige
Panoramaroute, u bezoekt Swaziland en
het Isimangaliso N.P, u gaat uiteraard de
bergwereld van de Drakensbergen beleven
en maakt in totaal 8 wandelingen in de
meest spectaculaire gebieden!
Reisschema:: (wijzigingen voorbehouden).
Dag 1: Johannesburg - Graskop, ca. 400 km (lunch/
diner). U vertrekt rond 06.30 uur richting Mpumalanga.
’s Middags bezoekt u het mijnwerkersstadje Pilgims Rest
en het uitkijkpunt God’s Window. U maakt een korte
wandeling naar Mac Mac Pool (2-3 km, max. 1 uur,
makkelijk). Overnachting in Graskop Mogodi Lodge.
Dag 2: Graskop - Privé wildreservaat, ca. 140
km (volpension). Blyde River Canyon is uw
eerste lange ochtendwandeling (ca. 3,5 uur, matige
moeilijkheidsgraad). U loopt vanaf de rand de kloof
in, met uitzicht op de Three Sisters en de rivier. Na de
lunch gaat u naar een privé wildreservaat, waar u op
safari gaat. ’s Avonds bij het kampvuur ervaart u het
echte Afrikagevoel! Overnachting op de camping van
Karongwe Conservancy (koepeltenten voorzien van
matras en slaapzak. De tenten worden voor u opgezet).
Dag 3 – 4: Kruger N.P, ca. 240 km (volpension). Eén
van de hoogtepunten van deze reis is een wandelsafari
met een lokale gids (3-4 uur, makkelijk). Na deze
opwindende ervaring gaat u naar het Kruger N.P. U gaat
’s morgens en in de namiddag op safari. Misschien ziet
u de ‘Big Five’ wel, de leeuw, de olifant, het luipaard, de
neushoorn en de buffel. U leert deze dagen veel over de
ecologie, flora en fauna in de ‘bush’. Na de lunch kunt u
heerlijk relaxen bij het zwembad. 2 overnachtingen in
een chalet in het Kruger N.P.
Dag 5 – 6: Swaziland, ca. 200 km (volpension). U
rijdt het Koninkrijk Swaziland binnen en vervolgt uw
reis door een landschap met weelderige fruitbomen
richting de bergen. U maakt een prachtige wandeling
door het heuvelachtige reservaat naar een schitterende
waterval (4-6 uur, uitdagende moeilijkheidsgraad). 2
overnachtingen in mountain chalets in het Malolotja
Nature Reserve.
Dag 7 – 8: Isimangoliso Wetland Park, ca. 380 km
(2x ontbijt/2x lunch/1x diner). Het volk van Swaziland
heeft een rijk cultureel verleden. U bezoekt een
handwerk- en medicijnmarkt in de hoofdstad Mbabane.
Eenmaal terug in Zuid-Afrika, gaat u naar het hart van
Zululand. ’s Ochtends gaat u op safari in het Hluhluwe
Game Reserve, waar het behoud van de neushoorn
voorop staat. In de namiddag maakt u een geweldige
wandeling bij False Bay door het bos en langs de kust
en leert u meer over de Wetlands (2-3 uur, makkelijk).
Isimangoliso is uniek door de bijzondere combinatie
van meren, de subtropische kustlijn, bossen en wilde
dieren. 2 overnachtingen in de Shonalanga Lodge.

Dag 9 – 10: Zululand, ca. 310 km (ontbijt/lunch).
U verlaat de kustlijn en reist door het wonderschone
heuvellandschap van Zululand naar het stadje Dundee.
Hier werden de oorlogen gevoerd tussen de Zulu’s, de
Britten en de Boeren. U bezoekt het interessante Tulana
Museum. De middag is ter vrije besteding. De volgende
ochtend bezoekt u het slagveld van Islandlwana.
’s Middags volgt u tijdens uw wandeling het pad
van twee Britse vluchtelingen door de heuvels van
Zululand naar de Buffalo Rivier (4-5 uur, uitdagende
moeilijkheidsgraad). Tevens bezoekt u Rourkes Drift. 2
overnachtingen in Battlefields Country Lodge.
Dag 11 – 12: Drakensbergen, ca. 180 km (volpension).
Laat u verwonderen door de grandeur van de
Drakensbergen of Ukhahlamba “Barrière van speren”.
U gaat een hele dag wandelen in deze magnifieke
bergwereld (5-6 uur, matige moeilijkheidsgraad). De
beloning is groot: een verfrissende duik in de heldere
bergstromen van het Royal Natal N.P. De kraakheldere
berglucht is verkwikkend en de lodge is een geweldige
plek om te ontspannen en te genieten van de grootste
pracht van de berggezichten. 2 overnachtingen in
Sungubala chalets.
Dag 13: Drakensbergen, 120 km (ontbijt/lunch).
Na een vroeg ontbijt gaat u naar Witsieshoek, gelegen
aan de voet van de overweldigende Sentinel Peak.
U maakt vandaag een prachtige wandeling en komt
via een kettingladder op de top van het Drakensberg
Amfitheater en de prachtige Tuleka Watervallen
(3000 meter). De wandeling (3-4 uur, uitdagende
moeilijkheidsgraad) biedt ongeëvenaarde uitzichten
over KwaZulu Natal. Overnachting in Witsieshoek (de
hoogst gelegen lodge in de Noordelijke Drakensbergen).
Dag 14: Drakensbergen - Johannesburg, ca. 360 km
(ontbijt/lunch). We beginnen de dag rustig. Vervolgens
gaat de reis terug naar Johannesburg, alwaar u rond
17.00 uur aankomt.
Prijs per persoon vanaf: € 1585,- (min. 2 pers.)
Inclusief: rondreis van/naar Johannesburg per
safari truck, 12 overnachtingen in Guesthouses en
1 kampeerovernachting, maaltijden volgens het
reisprogramma, genoemde wandelingen en activiteiten,
koffie/thee/vruchtensapjes bij het ontbijt en diner,
entreegelden nationale parken en 2 Engelstalige
chauffeurs/reisbegeleiders.
Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon in
zachte reistassen, fototas en handbagage.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken. Indien u als alleenreizende een kamer wilt
delen met een andere reiziger van hetzelfde geslacht,
dan vervalt de eenpersoonstoeslag.
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20-Daagse Kampeerrondreis van Kaapstad naar Victoria Falls
Deze avontuurlijke en zeer scherp
geprijsde kampeerrondreis neemt u
mee van Kaapstad naar de Victoria
Watervallen in Zimbabwe. Naast deze 2
hoogtepunten van Zuidelijk Afrika, maakt
u onderweg kennis met de bijzondere
bezienswaardigheden van Namibië en
Botswana. Een unieke reis door 4 landen
voor een lage prijs!

Dag 18: Nata – Chobe N.P. (volpension), ca. 315 km.
Na het ontbijt rijdt u naar het Chobe N.P, ongetwijfeld
één van de mooiste natuurreservaten van Botswana.
In de namiddag maakt u een boottocht over de Chobe
Rivier. Geniet van het wild langs de oever en de mooie
zonsondergang. Overnachting: Thebe River Safaris
Camping.
Dag 19: Chobe N.P. - Victoria Falls (ontbijt/lunch),
ca.100 km. Na aankomst in Victoria Falls brengt u
een bezoek aan de machtige Victoria Watervallen
(The smoke that thunders). Eén van de zeven
wereldwonderen. Overnachting: Victoria Falls Rainbow
Hotel.

Reisschema:(wijzigingen voorbehouden).
Dag 1:Kaapstad - Cederbergen (lunch/diner), ca. 270
km. Vandaag ontmoet u uw medereizigers en verlaat
u Kaapstad, maar niet voor u een foto heeft genomen
van de Tafelberg vanaf Table View. Van Kaapstad reist
u naar de Cederbergen. Vanavond kunt u genieten
van wijnproeverij en een heerlijk Afrikaans diner.
Overnachting: Marcuskraal Camping.
Dag 2: Namaqualand - Gariep Rivier (volpension),
ca. 500 km. Na een vroeg ontbijt rijdt u via het afgelegen stadje Springbok, bekend om de lentebloemen,
naar de Namibische grens, waar u overnacht aan de
rivier. Overnachting:: Fiddlers Creek Camping.
Dag 3: Gariep Rivier - Fish River Canyon
(volpension), ca. 180 km. Na het ontbijt kunt u
optioneel een kanotocht maken over deze prachtige
rivier. Na de lunch rijdt u naar de prachtige Fish
River Canyon in Namibië. Na een wandeling langs
de rand van de canyon, geniet u van een diner en een
spectaculaire zonsondergang. Overnachting: Hobas
Camping.
Dag 4: Fish River Canyon - Namib Naukluft
(volpension), ca. 520 km. U rijdt vandaag naar
het Namib Naukluft Park, waar u een wandeling
maakt door de Sesriem Canyon. Het diner is onder
de oneindige sterrenhemel en de stilte wordt
alleen verbroken door een roep van een jakhals.
Overnachting: Sesriem Camping.
Dag 5: Sossusvlei Dunes - Namib Naukluft
(volpension), ca. 150 km. Vroeg op voor een
spectaculaire belevenis: beklim Dune 45 bij
zonsopgang en geniet van de prachtige kleuren. Verder
brengt u een bezoek aan Sossusvlei en maakt u met
een lokale gids een wandeling en leert u meer over dit
unieke gedeelte van de woestijn. Overnachting: Desert
Shelter Chare Camping.
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Dag 6: Namib Naukluft - Swakopmund (ontbijt/
lunch), ca. 250 km. U rijdt na het ontbijt via
Walvisbaai naar de gezellige badplaats Swakopmund. 2
overnachtingen in Gruner Kranz Courtyard.
Dag 7: Swakopmund (ontbijt). U bent vandaag
vrij om Swakopmund zelf te gaan verkennen. U
kunt natuurlijk ook één van de vele avontuurlijke
excursies boeken, zoals een boottocht bij Walvisbaai,
sandboarden en quad biken (optioneel).
Dag 8: Swakopmund - Spitzkoppe (volpension),
ca. 80 km. U verlaat de kust en reist door het droge
landschap naar Spitzkoppe. Met uw gids maakt u
’s middags een wandeling om de indrukwekkende
rotsformaties te verkennen. Overnachting: Spitzkoppe
Community Camping (bushcamp).
Dag 9: Spitzkoppe - Kamanjab (volpension), ca.
340 km. Bijzonder is vandaag het bezoek aan de
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Himba’s nabij Kamanjab. U zult meer leren over dit
nomadenvolk, dat grotendeels nog volgens traditionele
wijze leeft. Overnachting: Etotongwo Camping.

Dag 20: Victoria Falls (ontbijt). Na het ontbijt eindigt
de tour en neemt u afscheid van uw medereizigers.
U kunt de reis ook in omgekeerde volgorde maken
(vertrekdata en tarieven op aanvraag).
Na afloop van de reis kunt u in 2 dagen naar
Johannesburg reizen, vertrek iedere dinsdag en
zaterdag (Reisschema: op aanvraag)

Dag 10: Kamanjab - Etosha N.P. (volpension),
ca. 170 km. Via het plaatsje Outjo rijdt u naar het
Etosha N.P, één van de hoogt punten van uw reis. U
gaat de komende 2 dagen op zoek naar het vele wild.
2 overnachtingen Namutoni, Okaukuejo of Halali
Camping.

Vertrekdata: op aanvraag

Dag 11: Etosha N.P. (volpension). Vandaag gaat u
de hele dag per truck op safari in dit bijzondere park,
op zoek naar het vele wild. Vergeet niet uw camera en
verrekijker!

Inclusief: rondreis van Kaapstad naar Victoria Falls
per safari truck, 15 kampeerovernachtingen (tent:
2,2m x 2,2m x 1,8m met matras) en 4 nachten in een
guesthouse, maaltijden volgens het reisprogramma,
entreegelden en Engelstalige reisbegeleiding.

Dag 12: Etosha N.P. - Windhoek (ontbijt/lunch),
ca. 450 km. Nog een safari voor u weer vertrekt naar
Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Onderweg
maakt u een stop bij een lokale markt. In Windhoek
maakt u een korte stadstour. Overnachting: Areb Busch
Lodge.
Dag 13: Windhoek - Ghanzi (volpension), ca. 520
km. Vroeg op voor uw reis naar Ghanzi in Botswana.
Hier maakt u kennis met de lokale San bevolking en
kunt u genieten van traditionele dansen. Overnachting:
Ghanzi Trail Blazers Camping.
Dag 14: Ghanzi - Maun (volpension), ca. 300 km.
Vandaag rijdt u naar Maun. ’s Middags heeft u de
gelegenheid om een rondvlucht over de Okavango
Delta te maken (optioneel). Overnachting: Sitatunga
Camping.
Dag 15: Maun - Okavango Delta (volpension). Per
4x4 rijdt u vandaag de wereldberoemde Delta in. Per
mokoro (kano) gaat de reis verder naar uw afgelegen
bushcamp in de adembenemende wildernis. Een
unieke ervaring! ’s Middags maakt u een wandeling
met een lokale gids. 2 overnachtingen ’bush’-Camping
(geen faciliteiten).
Dag 16: Okavango Delta (volpension). U vervolgt
uw mokoro tocht door de Delta. Vervolgens gaat u
per 4x4 voertuig op safari in het prachtige Moremi
Game Reserve. Geniet ’s avonds van de oneindige
sterrenhemel in uw bushcamp.
Dag 17: Okavango Delta - Nata (volpension), ca.
230 km. U verlaat de Delta en reist oostwaarts naar
Nata, nabij de Makgadikgadi zoutpannen. U brengt
een bezoek aan de zoutpannen en kunt het unieke
wildleven observeren. Overnachting: Nata Camping.

Prijs per persoon vanaf: € 1143,- (min. 2 pers.)
Toeslag: Camping: op aanvraag.
Guesthouses: op aanvraag.

Exclusief: drankjes, overige maaltijden, fooien,
optionele excursies en persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 24 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. U dient zelf
een slaapzak en kussen mee te nemen.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.

Eco Quest, uw leven wordt anders..

Het is nacht in de Afrikaanse Bush. In uw tent luistert
u gespannen naar het gebrul van de leeuwen. Op twintig
meter van uw slaapplek hebben zij ook hun kamp voor
de nacht opgeslagen. Verderop klinkt het gehuil van
een hyena. U valt als een blok in slaap. Dat er geen
omheining is, daaraan was u al gewend.

kudde olifanten raken zij die deze unieke ervaring
hebben beleefd nooit uitgesproken. Hoe kalm blijf je
als er op een meter of tien, twintig reusachtige kolossen
staan, die argwanend naar je kijken? En wat gebeurt er
als er eentje wild begint te klapperen met zijn oren en
langzaam op je afkomt?

Het is ochtend in de Afrikaanse bush. Uw ranger
fluistert: ‘in een rij blijven lopen. Praat niet met elkaar.
Blijf altijd rustig en verlaat de lijn niet.’ U loopt rustig op
met de anderen. Even later steekt de ranger zijn hand in
de lucht. Daar liggen ze! Op nog geen tien meter afstand
doet een tiental leeuwen zich te goed aan een zebra.
‘Blijf rustig staan. Foto’s nemen is geen probleem, maar
zorg dat de flitser uitstaat.’

De praktijk moet het uitwijzen, maar onder begeleiding
van iemand die zijn leven heeft toegewijd aan de natuur,
wordt het allemaal een stuk eenvoudiger en leerzamer.
Want er zijn wel degelijk eenvoudige regels om zelfs de
meest gevreesde wilde diersoorten op een respectabele
afstand te volgen en er is veel meer dan alleen die
exclusieve ontmoeting met een luipaard dat net een
impala heeft weten te verschalken en uithijgt bij zijn
prooi.

Het is avond in de Afrikaanse bush. Samen met uw
cursusgenoten warmt u zich op aan het kampvuur
en geniet u van de Afrikaanse sterrenhemel. De
tongen komen los. Een prachtige dag vol unieke
natuurbelevenissen zit erop. In nauwe samenwerking
met Eco Training hebben wij een wel heel unieke
kennismaking met de Afrikaanse bush ontwikkeld.
In een tijdsbestek van 14 dagen leert u hoe een
professionele ranger in de praktijk wordt opgeleid.
Het compacte programma combineert de praktijk
naadloos met de theorie. Onderwerpen als ecologie,
geologie, identifi catie van bomen en planten en hun
ecosystemen, sporen en spoorzoeken, gedrag van wilde
dieren, astronomie en oriëntatie en navigatie komen aan
bod. Iedere dag zijn er bushwandelingen en gamedrives,
waarbij al uw zintuigen geprikkeld worden.
Over de opwinding om oog in oog te staan met een

Met uw ranger komt de Afrikaanse natuur letterlijk
binnen handbereik. Iedere dag trekt u er samen
met hem op uit om in de praktijk te ervaren hoe
bijzonder deze wereld is. Hij informeert u over de
meest uiteenlopende zaken zoals: astronomie, klimaat,
ecologie, grassoorten, bomen, vogels, reptielen en
planten. Heeft u zich altijd al afgevraagd hoe een wild
dier zich gedraagt in zijn natuurlijke omgeving en
wat er met u gebeurt als u dit dier op een steenworp
afstand ziet? Op deze en vele andere vragen krijgt u een
antwoord tijdens deze unieke Eco training.
Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde
komen zijn onder andere: sterrenkunde, plant- en
boomherkenning, gedrag van dieren, sporen herkennen,
conservatiemanagement, weer en klimaat, het leren

rijden in een 4WD, wapengebruik, ecosystemen,
benaderen van gevaarlijke dieren, reptielen en insecten
enz. U absorbeert de natuur en leert hoe alles met elkaar
is verbonden.
Wij hebben een aantal interessante arrangementen voor
u geselecteerd. Algemene cursussen waarin alle facetten
van de flora en fauna van de bush aan de orde komen
en een aantal specifieke cursussen voor vogelaars,
fotografen en spoorzoekers.
Data op aanvraag.
Prijzen:
7 daagse Eco Quest of Tracking Experience v.a. € 934,p.p., 14 dagen v.a. € 1695,- p.p.
7-daagse cursus Birding in the Bush v.a. € 825,- p.p.
6-daagse cursus Wilderness Trails Skills € 475 p.p.
De prijs is inclusief,verblijf in bushcamps, alle
maaltijden,complete cursus.

ZUID-AFRIKA

27

c

Culinair Zuid-Afrika
CAPE GOURMET

CULINAIRE ERVARINGEN

Een geweldige 8-daagse privé reis waarbij u gaat genieten van de culinaire
hoogstandjes in het wijngebied, walvissen kan spotten in Hermanus en op zoek
gaat naar de ‘Big Five’ in een malariavrij privé park.

Maak uw verblijf in Kaapstad helemaal compleet met één van deze culinaire
belevenissen!

Dag 1: Kaapstad – Franschhoek (diner). Bij aankomst transfer naar uw schitterende
hotel in Franschhoek. Vanavond gaat u genieten van een 8-gangen gourmet diner
(inclusief heerlijke wijnen) in het beroemde Tasting Room Restaurant. Een ware
culinaire belevenis van ca. 3 ½ uur door gerechten en smaken, die samengaan met
exclusieve wijnen. 2 overnachtingen in het Le Quartier Français Hotel in Franschhoek
(Auberge kamer).
Dag 2: Franschhoek (ontbijt). Dit is een schilderachtige stadje dat tussen 1688
en 1690 door Franse Hugenoten is ontwikkeld. Het Hugenotenmonument en het
Hugenotenmuseum symboliseren en gedenken hun verblijf in dit gebied. U wordt
door uw privé gids/chauffeur opgehaald voor een bijzondere wijntour. U rijdt
door dit adembenemende landschap en proeft de mooie wijnen, chocolade en de
verrukkelijke kazen van dit gebied.
Dag 3: Franschhoek – Hermanus (ontbijt). Na het ontbijt transfer naar het plaatsje
Hermanus. Uw hotel is uniek gelegen aan de kust en vanaf deze locatie kunt u
de reusachtige walvissen observeren. 2 overnachtingen in The Marine Hotel in
Hermanus (luxury seaview kamer).
Dag 4: Hermanus (ontbijt). Dag ter vrije besteding om Hermanus en
omgeving te verkennen. Het vissersdorpje Hermanus is al jaren een populaire
vakantiebestemming. Dit komt mede door de walvissen, die hier in grote aantallen
te zien zijn van juni tot november. Bijzondere kenmerken van deze badplaats zijn
de uitstekende restaurants, de bergen en de fraaie stranden. Het is mogelijk om een
boottocht te maken en de walvissen van nog dichterbij te observeren. U kunt vanuit
Hermanus ook het Fernkloof Nature Reserve bezoeken.
Dag 5: Hermanus – Pumba Game Reserve (ontbijt/diner). Transfer naar de
luchthaven van Kaapstad voor uw vlucht naar Port Elizabeth (niet inbegrepen).
Hier wordt u weer opgewacht en naar het privé park gebracht. In de namiddag gaat
u op safari en kunt u onder het genot van een drankje genieten van een prachtige
zonsondergang. 3 overnachtingen in het Pumba Game Reserve (Impala kamer).
Dag 6 – 7: Pumba Game Reserve (volpension). In dit malariavrije gebied maakt u ’s
morgens en in de namiddag begeleide safari’s per open landrover. U vindt hier ca. 250
vogelsoorten, variërende landschappen en dit gebied is het thuis van de bijzondere
witte leeuwen. Bij terugkomst van de middagsafari wacht u een heerlijk diner en kunt
u bij het kampvuur genieten van alle geluiden van de ‘bush’.

Cape Malay Kookworkshop
De focus van deze tour ligt op de Kaapse Moslim bevolking met hun Zuidoost
Aziatische achtergrond, cultuur en kookkunst. Tijdens deze tour maakt u een
wandeling door het historische hart van Bo-Kaap, maakt u kennis met de lokale
bevolking en bezoekt u een lokale kruidenwinkel en slager. Het hoogtepunt van deze
tour is de kookworkshop en demonstratie bij een lokale familie, gevolgd door een
volledige traditionele lunch.
Vertrek: donderdag en zaterdag, 09.00-13.00 uur (overige dagen op aanvraag),
Bo-Kaap Museum (71 Whale Street). Prijs: vanaf €67 p.p.
Le Quartier Franςais Restaurant in Franschoek
Geniet in het beroemde Tasting Room Restaurant van een overheerlijk 8-gangen
gourmet diner, inclusief voortreffelijke wijnen. Een ware culinaire belevenis van ca.
3 ½ uur door gerechten en smaken, die samengaan met exclusieve wijnen.
Vertrek: dinsdag t/m zaterdag. Prijs: vanaf €125 p.p.
Culinair genieten in Stellenbosch
U maakt een wandeling door het historische plaatsje Stellenbosch. Geniet onderweg
van de lunch, door bij verschillende lokale restaurants een specialiteit te proeven. U
ontmoet getalenteerde koks, die u de verhalen achter hun producten vertellen. Uw
lunch bestaat o.a. uit een variëteit heerlijke gerechten en wijnen uit dit gebied. Ook
wordt u verwend met eigengemaakte chocolade en ijs. Laat u elke keer weer verrassen
door het exclusieve gerecht.
Vertrek: maandag t/m zaterdag, 13.00-16.00 uur, Stellenbosch 360 offices (36 Mark
Road). Prijs: vanaf €38 p.p.
Tintswalo Atlantic Restaurant in Hout Bay
Dit restaurant staat bekend om haar uitstekende culinaire maaltijden en prima
selectie wijnen. Het restaurant is gelegen aan de kust en biedt een waanzinnig uitzicht
op Hout Bay, gelegen aan het begin van de Chapman’s Peak Drive.
Cape Gourmet: dinsdag t/m zaterdag Prijs: vanaf €69 p.p.

Dag 8: Pumba Game reserve - Port Elizabeth (ontbijt). Na een laatste ochtendsafari
en het ontbijt wordt u teruggebracht naar de luchthaven van Port Elizabeth.
Prijs per persoon vanaf: € 2519,- (min. 2 pers.)
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10-Daagse prive reis stijlvol Zuid-Afrika
Deze privé reis neemt u mee naar 3 fascinerende gebieden
van Zuid-Afrika. U verblijft 4 nachten in de moederstad van
Zuid-Afrika, Kaapstad. U proeft de heerlijke Zuid-Afrikaanse
wijnen in het beroemde wijngebied. En u gaat op safari in het
Sabi Sands Game Reserve, waar u verblijft in het luxueuze privé
park Savanna.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Transfer van de luchthaven van Kaapstad naar uw hotel. 4
overnachtingen in het Vineyard Hotel en Spa (Mountain Facing kamer).
Dag 2 – 4: Kaapstad (ontbijt). Deze dagen brengt u door in Kaapstad. U kunt
een prachtige tocht naar het Kaapse schiereiland maken. Maar ook een bezoek
aan de Botanische tuin Kirstenbosch is de moeite waard. Hier groeien meer dan
6000 inheemse planten-, boom- en palmsoorten, zoals protea, erica, geraniums
en varens. Ook kunt u een bezoek brengen aan de beroemde Tafelberg, mits
het weer het toelaat. Per kabelbaan gaat u dit beroemdste oriëntatiepunt van
Zuidelijk Afrika bereiken. Kasteel de Goede Hoop, is één van de oudste Europese
gebouwen in Zuid-Afrika en symboliseert het begin van de westerse beschaving
op het subcontinent. Tevens kunt u een boottocht naar Robbeneiland maken,
het “Alcatraz” van Zuid-Afrika. Eén van de belangrijkste gevangenen was Nelson
Mandela.
U kunt tevens een bezoek brengen aan één van de talloze musea die Kaapstad rijk
is. Een bezoek aan de Public Gardens is een must voor de plantenliefhebbers. U
vindt hier maar liefst meer dan 8000 verschillende plantensoorten.
Dag 5: Kaapstad - Stellenbosch (ontbijt). Na het ontbijt wordt u naar het
historische plaatsje Stellenbosch gebracht. 2 overnachtingen in het Oude Werf
Hotel (Superior kamer).
Dag 6: Stellenbosch (ontbijt). Dag om het Kaapse wijngebied te verkennen.
Stellenbosch staat voor de kwaliteitswijnen die er vandaan komen en staat bekend
om haar sierlijke Kaaps-Hollandse gebouwen met rieten daken en trapgevels. Oom
Samie se Winkel heeft ook nu nog een enorme uitstalling van levensmiddelen,
curiosa e.d. en is zeker een bezoek waard. Het dorp heeft een groot aantal
uitstekende restaurants, bistro’s en pubs. Er zijn tal van winkeltjes, antiekzaakjes,
galerieën en winkels met verse producten uit de omgeving. Een bezoek aan het
dorpsmuseum, het oudste wijn- en brandy museum en het universiteitsmuseum
neemt u mee in de tijd en de interessante geschiedenis van het dorp. Wandelen is
de beste manier om Stellenbosch te verkennen. U kunt via de receptie of vooraf
ook een begeleide excursie regelen. U bezoekt dan enkele wijnboerderijen en gaat
de heerlijke wijnen proeven.
Dag 7: Stellenbosch – Sabi Sands Private Game Reserve (volpension). Na het
ontbijt wordt u naar de luchthaven van Kaapstad gebracht voor uw vlucht naar
Mpumalanga (vlucht niet inbegrepen). Bij aankomst wordt u opgewacht en naar
het Sabi Sands Private Game Reserve gebracht. Hier heeft u nog tijd om heerlijk
te ontspannen voor u op safari gaat. Na uw safari kunt u genieten van een heerlijk
diner en kunt u onder het genot van een drankje luisteren naar de geluiden van de
‘bush’. 3 overnachtingen in de prachtige Savanna Lodge (Luxury Suite).
Dag 8 – 9: Sabi Sands Private Game Reserve (volpension). Deze dagen vroeg
op om het wild te zien ontwaken. U maakt, onder leiding van een ervaren ranger,
prachtige ochtend- en middagsafari’s. Uw ranger kan u alles vertellen over het
Afrikaanse wildleven, de sterrenhemel en de natuur. U kunt er ook voor kiezen om
een begeleide wandelsafari te maken. Zo staat u nog dichter bij de natuur. Zeer de
moeite waard! Uw verblijf in Savanna zal ongetwijfeld een onvergetelijke indruk op
u maken.
Dag 10: Sabi Sands Private Game Reserve - Nelspruit (ontbijt). Na een laatste
ochtendsafari en heerlijk ontbijt wordt u naar de luchthaven van Nelspruit
gebracht.
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Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 2499,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden, meet & greet bij aankomst,
genoemde transfers, safari´s in Savanna Lodge en entreegelden Sabi Sands Private
Game Reserve.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes, eventuele excursies en
persoonlijke uitgaven.
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ZAMBIA

Namibië

Steeds meer mensen ontdekken Namibië in zuidelijk
Afrika als fascinerende reisbestemming. Namibië
biedt zijn bezoekers namelijk een contrastrijke
wereld: grandioze landschappen, veel dieren- en
plantensoorten, opwindende outdoor activiteiten en een
bijzondere mengelmoes van Afrikaanse en Europese
invloeden.
Namibië staat vooral bekend om zijn prachtige natuur,
eindeloze vergezichten en leegte. De vele pasteltinten
van het landschap en de spectaculaire zonsondergangen
zijn onvergetelijk! U vindt hier de unieke Namib
Woestijn, de oudste woestijn ter wereld, met zijn
weergaloze duinenlandschap. Verder kent het land
rotsformaties, de indrukwekkende Fish River Canyon
en het wereldberoemde Etosha National Park, waar
u veel diersoorten in het wild kunt ontdekken, zoals
olifanten, bergzebra’s, de zwarte neushoorn, leeuwen en
antilopen.
Namibië heeft een lange kustrook met zandstrand,
maar het land staat niet bekend als strandbestemming.
Swakopmund is een heerlijke kustplaats en vanuit het
nabijgelegen Walvisbaai kunt u een prachtige boottocht
maken en de vele dolfijnen, zeehonden, flamingo’s en
pelikanen observeren.
De gastvrije bevolking is kleurrijk en kent een grote
verscheidenheid, waaronder Bosjesmannen, blanken,
Himba’s, Herero’s en Ovambo’s.
Namibië is sinds 1990 onafhankelijk van Zuid-Afrika.
De hoofdstad van Namibië is Windhoek. Namibië
grenst aan Angola, Botswana, Zambia en Zuid-Afrika.
U kunt uw reis uitstekend combineren met een bezoek
aan bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Botswana of de Victoria
Watervallen.
Laat u betoveren door dit land vol contrasten!
Beste reistijd
Namibië is een vakantiebestemming, die u
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probleemloos het hele jaar door kunt bezoeken.
Namibië ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de
seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. Van
december tot en met maart is het regenseizoen en
in deze zomermaanden kan de temperatuur in het
binnenland behoorlijk oplopen. Van eind maart tot en
met november is het aangenaam vertoeven in Namibië.
Reisdocumenten
Voor een reis naar Namibië van maximaal 3 maanden
dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat na
terugkomst in Nederland nog minimaal 6 maanden
geldig is (en minimaal 2 lege pagina´s heeft).
Kinderen hebben een eigen paspoort nodig
(bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn
niet meer rechtsgeldig) en moeten vanaf juni 2015 een
officiële geboorteakte kunnen overleggen. Indien u
als ouder reist met uw kind zonder aanwezigheid van
de andere ouder, heeft u een Engelstalige verklaring
van instemming, contactgegevens en een kopie van het
paspoort van de afwezige ouder nodig.
Gezondheid/vaccinatie
De medische voorzieningen zijn in Namibië goed. U
vindt overal EHBO posten en ziekenhuizen. Medische
zorg dient altijd contant betaald te worden. Omdat het
land dun bevolkt is dient u er rekening mee te houden,
dat in sommige gebieden er niet altijd een ziekenhuis
in de nabije omgeving zal zijn. Neem een reisapotheek
mee met eerste hulp benodigdheden, zoals verband,
pijnstillers en insectenspray.
Wij raden u aan om tijdig voor vertrek contact op te
nemen met de GGD of huisarts. Er zijn geen verplichte
inentingen, maar vaak wordt een inenting tegen
Hepatitis A en DTP aanbevolen en is het slikken van
anti-malariatabletten raadzaam voor het noorden van
Namibië en het Etosha N.P.

Taal
Engels is de officiële taal in Namibië. Daarnaast wordt er
Afrikaans, Duits en talrijke inheemse talen gesproken.
Namibië behoort met zijn slechts 2,2 miljoen inwoners
tot het dunst bevolkte land van Afrika.
Accommodatie
Namibië beschikt over diverse hotels, lodges, guestfarms
en restcamps in de nationale parken. Tevens vindt u
hier diverse campingplaatsen. In verband met de grote
populariteit raden wij u aan om de restcamps/campings
in de nationale parken in ieder geval tijdig voor vertrek
vast te leggen.
Verkeer
In Namibië rijdt het verkeer links. De infrastructuur is
goed. De belangrijkste hoofdwegen zijn geasfalteerd,
de secundaire wegen zijn meestal van gravel, maar ook
goed te berijden. Veel routes zijn per normale auto te
bereizen, echter leent het land zich uitstekend voor een
tour met een stoere 4x4 auto.
Bestuurders dienen voor het huren van een auto/
camper in Namibië in het bezit te zijn van een geldig
nationaal én internationaal rijbewijs en een creditcard.
Een internationaal rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB
(u dient uw Nederlandse rijbewijs en recente pasfoto
mee te nemen).
Valuta
De munteenheid van Namibië is de Namibische Dollar
(NAD) en heeft dezelfde waarde als de Zuid-Afrikaanse
Rand. 1 NAD = ca. 0,078 (stand april 2015).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is het in Namibië 1 uur vroeger,
tijdens onze wintertijd is het in Namibië 1 uur later.

22-Daagse kampeeravontuur Namibië per 4WD
Beleef Namibië op avontuurlijke wijze,
geniet van de sterrenhemel bij uw
kampvuur, bereid uw eigen Afrikaanse
maaltijd en ervaar het leven in de natuur
van Namibië. Tijdens deze autorondreis
per 4WD en overnachtingen op vooraf
gereserveerde campings bezoekt u de
hoogtepunten van Namibië, zoals de
Kalahari Woestijn, Fish River Canyon,
Oranje Rivier, Lüderitz, Sossusvlei,
Swakopmund, Damaraland, Epupa Falls,
Etosha N.P en Waterberg Plateau Park.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek, ca. 50 km. Op de luchthaven wordt
u opgewacht en naar het depot van Britz gebracht, waar
u uw volledig ingerichte 4WD auto ophaalt. Vervolgens
rijdt u naar Windhoek. Hier heeft u de tijd om inkopen
te doen voor de komende dagen. Overnachting in
Pension Moni.
Dag 2: Windhoek - Kalahari, ca. 280 km (ontbijt). Na
het ontbijt rijdt u richting de Kalahari Woestijn. Uw
camping is gelegen in een privé-wildreservaat, nabij een
druk bezochte drinkplaats waar o.a. oryx, springbokken
en zebra’s komen drinken. In de namiddag kunt u een
rit door de natuur maken (optioneel). Overnachting op
de Kalahari Anib Lodge Camping.
Dag 3: Kalahari - Fish River Canyon, ca. 300 km. Na
het ontbijt rijdt u via eindeloze rotsachtige vlaktes naar
het Quiver Tree Forest. In dit gebied vindt u meer dan
250 soorten aloë’s. Vervolgens gaat u naar de Fish River
Canyon, één van de zeldzame natuurwonderen van de
wereld. 2 overnachtingen op de Canyon Roadhouse
Camping.
Dag 4: Fish River Canyon. Vandaag bent u in de
gelegenheid om deze schitterende Canyon te verkennen.
Dag 5: Fish River Canyon - Aus, ca. 320 km. Via de
Oranje Rivier rijdt u naar de woestijn met de meest
diverse flora op aarde, de Namib Desert. Uw camping
ligt in een gebied met adembenemende uitzichten en
geweldige variaties van landschappen. 2 overnachtingen
op de Klein Aus Vista Camping.
Dag 6: Aus. U kunt vandaag een bezoek brengen aan
Kolmanskop (een spookstad opgericht na het vinden
van de eerste diamanten in 1908), Lüderitz en Diaz
Cross (gedenkteken wat de eerste Portugese zeevaarder
hier heeft geplaatst). Misschien ziet u de wilde paarden
wel nabij Aus.
Dag 7: Aus - Naukluftgebergte, ca. 380 km. U rijdt
noordwaarts naar de Namib Woestijn, de oudste
woestijn op aarde. De camping is omgeven door de
Naukluft Mountains, één van de meest opvallende
bergketens in Namibië. ’s Middags kunt u deze
prachtige omgeving verkennen of een bezoek brengen
aan een nabijgelegen wijnboerderij. Overnachting op de
Tsauchab River Camp Camping.
Dag 8: Naukluftgebergte - Sossusvlei, ca. 100 km.
Vandaag rijdt u naar Sesriem, de uitvalsbasis voor
de hoogste zandduinen ter wereld van Sossusvlei en
de Sesriem Canyon. 2 overnachtingen op de Sesriem
Camping.

Dag 18: Etosha N.P, ca. 190 km U rijdt vandaag
naar het Etosha N.P, het beroemdste wildpark van
Namibië. U kunt met eigen huurauto op zoek gaan
naar het vele wild. Weer een hoogtepunt van uw reis! 2
overnachtingen op een camping in het Etosha N.P.

Dag 11: Swakopmund. Dag om Swakopmund te
verkennen, een idyllische stadje dat tussen de Namib
Desert en de Atlantische Oceaan ligt. Er zijn hier een
aantal unieke en leuke activiteiten zoals rondvluchten,
dolfijn boottochten, quadbiken, duinboarding,
parachutespringen en windsurfen.

Dag 19: Etosha N.P. Deze dag staat helemaal in het
teken van safari. U gaat op zoek naar wild en u zult
zeker genieten van deze bijzondere omgeving.

Dag 12: Swakopmund - Damaraland, ca. 450 km.
U rijdt vandaag naar Damaraland, één van de meest
geologisch diverse gebieden van Namibië en tevens het
thuis van o.a. neushoorns, woestijnolifanten en giraffen.
Bezoek in de namiddag de Verbrande Berg en de
Orgelpijpen. Overnachting op de Aba Huab Camping.
Dag 13: Damaraland - Kaokoveld, ca. 340 km. Begin
de dag met een excursie naar Twyfelfontein, waar u
meer dan 2500 rotstekeningen vindt. Reis verder naar
Kaokoland, een groot stuk ongerepte wildernis. Dit
is ook de thuisbasis van de Himba stam. Uw kamp
is gelegen langs een droge rivierbedding, die wordt
bewoond door een scala aan dieren, zoals de kudu en
de duiker. 2 overnachtingen op de Khowarib Schlucht
Camping.
Dag 14: Kaokoveld. Deze dag brengt u door in deze
prachtige omgeving.
Dag 15: Kaokaveld - Epupa Falls, ca. 320 km. Na een
schitterende zonsopgang rijdt u verder door de mopane
savanne, waar enorme baobab bomen staan. U zult
verbaasd zijn om dit waterrijke gebied aan te treffen
in dit dorre landschap. 2 overnachtingen op de Epupa
Camping.
Dag 16: Epupa Falls. U kunt vandaag deelnemen aan
diverse optionele activiteiten, zoals het bezoeken van
een traditioneel Himba dorp en mooie wandelingen
maken door dit gebied wat bekend staat om het rijke
vogelleven.

Dag 20: Etosha N.P. - Waterberg Plateau Park, ca.
380 km. Via Lake Otjikoto rijdt u naar Waterberg, één
van de mooiste locaties in Namibië en perfect voor
prachtige wandelingen. Overnachting op de Waterberg
Camping.
Dag 21: Waterberg - Windhoek, ca. 380 km. Geniet
in de vroege ochtend van een wandeling langs één van
de schilderachtige bergpaden, voordat u vertrekt naar
Windhoek. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan
de markt in Okahandja. Overnachting in Pension Moni.
Dag 22: Windhoek (ontbijt). Na het ontbijt rijdt u naar
de luchthaven.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 1648,- (min. 2 pers.)
Inclusief: 2 overnachtingen in een pension met
ontbijt, 19 vooraf gereserveerde campingplaatsen,
22 dagen huurauto Britz 4WD van uw keuze met
standaardverzekering, transfer van/naar luchthaven
naar depot en kaartmateriaal.
Exclusief: vluchten, drankjes, overige maaltijden,
fooien, optionele excursies, contractkosten en eventuele
all inclusive verzekering voor de huurauto (zie pag.
14/15), brandstof huurauto, eventuele uitgebreide
documentatiemap met routebeschrijvingen, prijs op
aanvraag, persoonlijke uitgaven en entreegelden.

Dag 17: Epupa Falls - Damaraland, ca. 450 km. U
rijdt richting het zuiden naar het oostelijke deel van
Damaraland. ’s Middags kunt u optioneel een rit door
de natuur maken, waar u meer inzicht krijgt in dit
dorre, wildrijke gebied. Overnachting op de Rustig
Toko Lodge Camping.
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Dag 9: Sossusvlei. Vroeg in de morgen kunt u het
meest genieten van het kleurenspektakel van Sossusvlei.
Beklim één van de hoge duinen, bezoek Death Vlei en
maak een wandeling door de Sesriem Canyon.

Dag 10: Sossusvlei - Swakopmund, ca. 340 km. Via
de prachtige en ruige Gaub en Kuiseb Pas gaat u naar
Swakopmund. Een bezoek aan de Welwitschia Vlakte
en het maanlandschap is een must. 2 overnachtingen in
het Fishreier Guesthouse of Orange House.
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18-Daagse autotour alle facetten van Namibië
Deze autorondreis door Namibië laat u
kennismaken met bijna alle hoogtepunten
van dit fascinerende land. Vanwege het
comfort hebben we gekozen voor een auto
met vierwielaandrijving, maar de route is
ook zeker mogelijk met een gewone auto.
U verblijft in sfeervol en uniek gelegen
accommodaties, die wij op basis van onze
persoonlijke ervaringen voor u hebben
geselecteerd.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek – Dordabis (diner). Na aankomst
op de luchthaven staat uw huurauto (cat. W, 4WD
double cab) bij het depot van Europcar voor u
klaar. Vervolgens rijdt u naar uw uniek gelegen
accommodatie, waar u heerlijk kunt relaxen.
Overnachting in Eningu Clayhouse.
Dag 2: Dordabis - Mariental (ontbijt). Na het ontbijt
rijdt u richting het zuiden naar Mariental. U ziet gelijk
de vergezichten van Namibië. U rijdt naar de rand van
de Kalahari woestijn. Optioneel kunt u deelnemen aan
een wandeling met Bosjesmannen. Overnachting in de
Bagatelle Lodge.
Dag 3: Mariental - Fish River Canyon (ontbijt). De
beroemde Fish River Canyon staat vandaag op het
programma. Ook een bezoek aan het ‘Quivertree Forest’
(kokerboomwoud) en ‘Giant’s Playground’ is de moeite
waard. 2 overnachtingen in het Cañon Road House.
Dag 4: Fish River Canyon (ontbijt). U bent vandaag in
de gelegenheid om de Fish River Canyon te verkennen.
Het is de 2de grootste canyon ter wereld. Ook een bezoek
aan de Ai-Ais warmwaterbronnen is aan te raden.
Dag 5: Fish River Canyon - Aus (ontbijt). Na het
ontbijt rijdt u naar het kleine plaatsje Aus. U kunt hier
prachtige wandelingen maken. 2 overnachtingen in
Klein Aus Vista (Desert Horse Inn).
Dag 6: Aus (ontbijt). U kunt vandaag een bezoek
brengen aan het spookstadje Kolmanskop en Lüderitz,
waar u het Goerke House en de Felsenkirche kunt
bezichtigen. Op de terugweg heeft u kans dat u, bij de
waterdrinkplaatsen, wilde paarden van de Namib ziet!
Dag 7: Aus - Sossusvlei (ontbijt/diner). Vandaag
rijdt u noordwaarts. Onderweg kunt u een bezoek
brengen aan Duwesib Castle, dat in 1909 door Baron
von Wolf voor zijn Amerikaanse bruid is gebouwd. De
vergezichten van de woestijn zullen een diepe indruk op
u maken. 2 overnachtingen in de Sossusvlei Lodge.
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Dag 8: Sossusvlei (ontbijt/diner). Vandaag is het aan
te raden om de dag vroeg te beginnen, zodat u kunt
genieten van het kleurenschouwspel in de duinen als
de zon opkomt. De kleuren variëren van lichtoranje
tot dieprood. Tip: bestel via de receptie tijdig een
picknickmand zodat u heerlijk in de duinen kunt
brunchen! Op de terugreis kunt u een wandeling maken
door de Sesriem Canyon.
Dag 9: Sossusvlei - Swakopmund (ontbijt). U rijdt
via de Kuiseb-pas, het Namib Naukluft Park, de
Welwitschia-vlakte en de Maanvallei naar de badplaats
Swakopmund (vergeet niet in Sossusvlei uw permit te
regelen 2 overnachtingen in Hotel Zum Kaizer.
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Dag 10: Swakopmund (ontbijt). Na het ontbijt rijdt
u naar het nabijgelegen Walvisbaai. U maakt hier
een boottocht door de lagune en ziet waarschijnlijk
flamingo´s, pelikanen, zeehonden en dolfijnen.
De boottocht wordt afgesloten met oesters, snacks
en een glaasje mousserende wijn. U rijdt na deze
indrukwekkende boottocht terug naar Swakopmund,
waar een bezoek aan het aquarium is aan te raden.
Dag 11: Swakopmund - Damaraland (ontbijt/diner).
U rijdt langs de Atlantische Oceaan naar Cape Cross, de
thuishaven van één van de grootste zeerobbenkolonies
op het zuidelijk halfrond. U rijdt terug naar Henties Bay
en dan via de oude mijnwerkersstad Uis naar Khorixas.
2 overnachtingen in de Vingerklip Lodge.
Dag 12: Damaraland (ontbijt/diner). De omgeving
van Twijfelfontein is de moeite waard om te verkennen.
U vindt hier de historische rotsschilderingen. Bijzonder
zijn ook de ´orgelpijpen´ (een geologische formatie),
het ´versteende woud´ en de ´vingerklip rots´.
Dag 13: Damaraland - Etosha N.P. (ontbijt). U
rijdt via Outjo naar het Etosha N.P. U vindt hier o.a.
zebra’s, giraffes, springbokken, olifanten en leeuwen.
Ook indrukwekkend is de enorme zoutvlakte. 2
overnachtingen in de Toshari Lodge.
Dag 14: Etosha N.P. (ontbijt). Vergeet uw camera en
verrekijker niet als u de hele dag op zoek gaat naar de
“bewoners” van dit nationale park.
Dag 15: Etosha N.P. (ontbijt/diner). Vandaag rijdt u
richting het oosten en geniet weer van alles wat dit park
u te bieden heeft. Overnachting in de Mushara Outpost.
Dag 16: Etosha N.P. - Waterberg (ontbijt). Vol
indrukken verlaat u Etosha en rijdt u via het
Otjikotomeer naar het Waterberg N.P, waar u prachtige
wandelingen kunt maken. Bijzonder is dat op deze
tafelberg voetafdrukken van dinosaurussen zijn
gevonden, die 200 miljoen jaar oud zijn. Overnachting
in de Waterberg Guestfarm.
Dag 17: Waterberg - Windhoek (ontbijt). Na het
ontbijt rijdt u terug naar Windhoek. Onderweg kunt
u een stop maken in Okahandja. Windhoek beschikt
over diverse uitstekende bezienswaardigheden om uw
fantastische reis goed af te sluiten. Overnachting in
Pension Palmquell.

Dag 18: Windhoek (ontbijt). U levert uw huurauto in
bij het depot van Europcar op de luchthaven.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 2609,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet op de luchthaven, boottocht in
Walvisbaai, 18 dagen autohuur cat. W (4WD double
cab) van Europcar met classic plus verzekering en een
uitgebreide routebeschrijving.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contractkosten voor de huurauto, brandstof huurauto,
persoonlijke uitgaven en entreegelden.
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13-Daagse Autotour onvergetelijk Namibië
zeerobbenkolonies op het zuidelijk halfrond. 2
overnachtingen in de Twijfelfontein Lodge.
Dag 7: Damaraland (ontbijt). In de omgeving van
Twijfelfontein vindt u bijzondere rotsschilderingen.
Sommige tekeningen dateren al van 300 jaar voor
Christus. Ten zuiden van Twijfelfontein vindt u nog 2
andere geologische bezienswaardigheden, namelijk de
Verbrande Berg en de ´orgelpijpen´.
Dag 8: Damaraland - Etosha N.P. (ontbijt). Vandaag
gaat de reis naar het Etosha N.P. U verblijft in het mooi
gelegen Okaukuejo Restcamp in het park, waar u bij de
waterplaats kunt genieten van de drinkende dieren en
de onvergetelijke ‘bush’ geluiden. 2 overnachtingen in
het Okaukuejo Restcamp.

Namibië is uitstekend geschikt om zelf te
ontdekken per huurauto. De belangrijkste
hoofdwegen zijn geasfalteerd, de
secundaire wegen zijn meestal van gravel,
maar ook goed te berijden. Tijdens deze
autorondreis kunt u genieten van de
belangrijkste bezienswaardigheden van
deze fascinerende bestemming. Indien u
de voorkeur geeft aan andere hotels of een
andere route, dan maken wij graag een reis
op maat voor u.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek – Dordabis (diner). Na aankomst
op de luchthaven staat uw huurauto bij het depot van
Europcar voor u klaar. Vervolgens rijdt u naar uw uniek
gelegen accommodatie, waar u heerlijk kunt relaxen.
Overnachting in Eningu Clayhouse.
Dag 2: Dordabis - Sossusvlei (ontbijt). Na het ontbijt
rijdt u naar de wereldberoemde Sossusvlei. U kunt via
de Spreethoogte-pas of de Remhoogte-pas rijden. 2
overnachtingen in Desert Homestead.
Dag 3: Sossusvlei (ontbijt). Vandaag kunt u een bezoek
brengen aan Sossusvlei. De beroemde duinen van
Sossusvlei behoren tot de hoogste ter wereld. Vooral
bij zonsopkomst kunt u genieten van de schakering
aan kleuren, variërend van lichtoranje tot dieprood.
Een paradijs voor fotografen! Op de terugweg naar de
lodge kunt u een bezoek brengen aan de 30 meter diepe
Sesriem Canyon.
Dag 4: Sossusvlei - Swakopmund (ontbijt). Na het
ontbijt rijdt u via de Kuiseb-pas naar het gezellige
plaatsje Swakopmund. Ook kunt u kiezen voor een
alternatieve route langs de Welwitschia-vlakte en
de Maanvallei (vergeet dan niet in Sossusvlei uw
permit te regelen). 2 overnachtingen in Swakopmund
Guesthouse.
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Dag 5: Swakopmund (ontbijt). Dag ter vrije besteding
om bijvoorbeeld te gaan quadbiken, het plaatsje
Swakopmund te gaan verkennen, een boottocht vanuit
Walvisbaai te maken of deelnemen aan diverse andere
excursies.
Dag 6: Swakopmund - Damaraland (ontbijt).
Vandaag rijdt u van Swakopmund naar Twijfelfontein.
Eventueel kunt u onderweg een bezoek brengen aan
Cape Cross, de thuishaven van één van de grootste
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Dag 9: Etosha N.P. (ontbijt). Na het ontbijt kunt u
per eigen huurauto het prachtige Etosha N.P. gaan
verkennen. Een onvergetelijke ervaring!
Dag 10: Etosha N.P. (ontbijt). U reist door het park
van de zuidelijke ingang naar de oostelijke ingang.
Onderweg kunt u van het wild en de natuur genieten.
Overnachting in het Namutoni Restcamp.
Dag 11: Etosha N.P. - Waterberg (ontbijt). De reis
gaat verder naar het Waterberg Plateaupark. Dit
indrukwekkende Tafelmassief heeft een breedte van
20 km en een lengte van 50 km en ligt op een hoogte
van 1900 meter. Vanaf uw accommodatie heeft u een
spectaculair uitzicht. Overnachting in de Waterberg
Camp.
Dag 12: Waterberg - Windhoek (ontbijt). Na het
ontbijt rijdt u terug naar Windhoek. Onderweg kunt
u een stop maken in Okahandja. ’s Middags heeft u de
gelegenheid om Windhoek te verkennen. Overnachting
in Pension Palmquell.
Dag 13: Windhoek (ontbijt). U levert uw huurauto in
bij het depot van Europcar op de luchthaven.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 1198,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet op de luchthaven, 13 dagen autohuur van
uw keuze van Europcar met classic plus verzekering en
een uitgebreide routebeschrijving.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contractkosten voor de huurauto (zie pag. 8), brandstof
huurauto, persoonlijke uitgaven en entreegelden.

15-Daagse autotour Namibië met het gezin
Namibië biedt alles voor een gezinsreis.
Laat uw kinderen kennismaken met
de Afrikaanse dieren en de oneindige
zandduinen. Wij hebben er bewust
voor gekozen om meerdere nachten in
hetzelfde hotel te verblijven, zodat de reis
comfortabel blijft voor de kinderen en
hun ouders. Geniet tijdens deze reis met
uw gezin van een onvergetelijk Afrika
avontuur!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek – Etango Guestfarm, ca. 5 km
(diner). Na aankomst op de luchthaven neemt u uw
huurauto van Europcar in ontvangst. Vervolgens rijdt
u naar de Etango Ranch Guestfarm, een 4300 ha grote
werkende ranch. De Guestfarm is onderdeel van het
125000 ha Namatanga Conservaat. Hier kunt u heerlijk
bijkomen van uw vlucht en genieten van de natuur
van Namibië. U kunt een wandeling maken en op zoek
gaan naar de eerste Afrikaanse dieren. Overnachting in
de Etango Guestfarm.
Dag 2: Etango Guestfarm – Okahandja, ca. 215
km (ontbijt/diner). Na het ontbijt gaat de reis
naar Okahandja. Uw overnachtingsplaats ligt
in de omgeving van Wilhelmstal. Hier worden
diverse optionele activiteiten georganiseerd. U kunt
paardrijden in de ’bush’ of een safari maken met
een ervaren ranger, die u alles kan vertellen over de
Afrikaanse dieren. 3 overnachtingen in Okomitundu
Guestfarm.
Dag 3 – 4: Okahandja (ontbijt/diner). Dagen ter
vrije besteding op deze karakteristieke Namibische
Guestfarm. U kunt relaxen bij het zwembad, genieten
van de omgeving of deelnemen aan de activiteiten.
Dag 5: Okahandja – Damaraland, ca. 375 km
(ontbijt). Na het ontbijt reist u verder naar het Erongo

Gebergte. Zorg dat u uw sportschoenen aan heeft,
zodat u op de adembenemende granietrotsen kunt
klauteren. 2 overnachtingen in de Ai Aiba Lodge.
Dag 6: Damaraland (ontbijt). In deze omgeving zijn
veel rotstekeningen gevonden. U kunt een begeleide
tour boeken om hier niets van te missen. Een prachtige
rit bij zonsondergang is ook zeer aan te bevelen.
Dag 7: Damaraland – Swakopmund, ca. 275 km
(ontbijt). Vandaag is het reisdoel Swakopmund. U kunt
deze geliefde plaats op 2 manieren bereiken: of u rijdt
op een niet-geasfalteerde weg via Uis en Cape Cross
of u kiest voor een asfaltweg via Karibib en Usakos. 3
overnachtingen in Orange House.

bezoek aan de kleine Sesriem Canyon te brengen.
Dag 12: Sossusvlei – Windhoek, ca. 390 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u terug naar Windhoek. Hier kunt u
de stad verkennen en genieten van een heerlijk diner in
één van uitstekende restaurants. Overnachting in Hotel
Pension Palmquell.
Dag 13: Windhoek - Gobabis, ca. 140 km (ontbijt/
diner). Na een rustige ochtend rijdt u naar uw
mooie lodge, die avontuur en recreatie biedt voor
de gehele familie middenin de Namibische ‘bush’.
Deze ranch is gelegen in een 15.000 ha reservaat en
biedt een onvergetelijk verblijf voor jong en oud. 2
overnachtingen in Okambara Elephant Lodge.

Dag 8 - 9: Swakopmund (ontbijt). Dagen ter vrije
besteding. Zo kunt u een begeleide tour naar de
duinen van Swakopmund boeken, waarbij u de
woestijn gaat verkennen en op zoek gaat naar de
kleine woestijnbewoners. Een andere aanrader is een
boottocht vanuit Walvisbaai. U zult ervan genieten om
de dolfijnen, pelikanen, flamingo’s en zeerobben van
dichtbij te kunnen zien. In de middag kunt u naar het
strand. Maar ook een bezoek aan het aquarium en het
centrum van Swakopmund is de moeite waard.

Dag 14: Gobabis (ontbijt/diner). Geniet nog van een
safari (optioneel) en ga op zoek naar o.a. olifanten,
giraffen, hyena’s, cheeta’s, zebra’s en neushoorns. Ook
de braai onder de eindeloze sterrenhemel zal voor het
hele gezin een blijvende herinnering zijn.

Dag 10: Swakopmund – Sossusvlei, ca. 455 km
(ontbijt). Vandaag een lange dag naar Sossuvlei. U
rijdt via de mooie Kuiseb Pas richting woestijn, waar
u gezellig bij uw accommodatie met elkaar om de
Braai (barbecue) kunt zitten. Het is verstandig om
voor de komende dagen boodschappen te doen. 2
overnachtingen in het Desert Camp.

Vertrekdata: dagelijks.

Dag 11: Sossusvlei, ca. 130 km (ontbijt). Vroeg
op vandaag! Zorg dat u vroeg in de morgen bij het
Namib Naukluft Park bent om te genieten van de
mooiste uren van de dag. U zult versteld staan hoe de
duinen elke keer van kleur veranderen. Een tour in
het duinengebied van de Sossusvlei kan alleen met een
terreinwagen. Er is ter plaatse een 4x4 pendeldienst
(tegen betaling). Vergeet niet op de terugweg een

Dag 15: Gobabis-Windhoek, ca. 100 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u op uw gemak terug naar de
luchthaven van Windhoek, waar u uw huurauto
inlevert.

Prijs per persoon vanaf: € 1678,- (min. 2 pers.)
Inclusief: 14 overnachtingen met vermelde maaltijden,
meet & greet op de luchthaven, 15 dagen autohuur
cat. S (Mitsubishi ASX of gelijkwaardig) van Europcar
met classic plus verzekering en een uitgebreide
routebeschrijving.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contractkosten voor de huurauto (zie pag. 8), brandstof
huurauto, persoonlijke uitgaven en entreegelden.
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18-Daagse autotour fascinerend Afrika
Tijdens deze 18-daagse autorondreis
bezoekt u maar liefst 3 landen: Namibië,
Botswana en Zambia. In Namibië brengt u
o.a. een bezoek aan de hoogste duinen ter
wereld en gaat u op zoek naar wild in het
Etosha N.P. Verder verkent u de bijzondere
groene Caprivistrook en het wildrijke
Chobe N.P. in Botswana. De reis eindigt
met een bezoek aan de ontzagwekkende
Victoria Watervallen. Een verrassend
veelzijdige route, die u prima zelf kunt
rijden.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek. Na aankomst op de luchthaven
haalt u bij het depot van Europcar uw huurauto, cat.
W (4x4 double cab), op en rijdt vervolgens naar uw
hotel in Windhoek. ’s Middags kunt u Windhoek gaan
verkennen. Overnachting in Olive Grove.
Dag 2: Windhoek - Sossusvlei (ontbijt/diner).
Vandaag rijdt u naar Sossusvlei. U kunt via de prachtige
Spreethoogte-pas rijden. Geniet ’s avonds van een
overheerlijk diner onder de sterrenhemel. Tip: regel
tijdig een picknickmand voor morgen, zodat u van een
brunch in de duinen kunt genieten. Overnachting in de
Sossusvlei Lodge.
Dag 3: Sossusvlei - Solitaire (ontbijt). Vandaag
vroeg op! Zorg dat u vroeg in de duinvelden bent
om de mooiste uren van de dag mee te maken. U
ziet de duinen van kleur veranderen. Vergeet niet
nog een bezoek te brengen aan de Sesriem Canyon.
Overnachting in de Rostock Ritz Lodge.
Dag 4: Solitaire - Swakopmund (ontbijt). Na
het ontbijt rijdt u via de Kuiseb-pas en Walvisbaai
naar Swakopmund. Of u kunt kiezen voor een
alternatieve route langs de Welwitschiavlakte en de
indrukwekkende Maanvallei. 2 overnachtingen in Hotel
Zum Kaizer.
Dag 5: Swakopmund (ontbijt). Deze dag brengt u door
in deze gezellige badplaats aan de Atlantische Oceaan. U
kunt het stadje verkennen, een strandwandeling maken,
een boottocht maken in Walvisbaai of deelnemen aan
één van de vele excursies.
Dag 6: Swakopmund - Twijfelfontein (ontbijt/diner).
Na het ontbijt rijdt u naar Twijfelfontein. Eventueel kunt
u onderweg nog een bezoek brengen aan de zeehonden
bij Cape Cross. Geniet vanuit uw schitterende lodge van
de prachtige omgeving. 2 overnachtingen in het mooie
Camp Kipwe.
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Dag 7: Twijfelfontein (ontbijt/diner). In de
omgeving kunt u de bijzondere gravures, van 300 jaar
voor Christus vinden, die in deze keiharde rosten
zijn gekerfd. Bezoek ook de Verbrande Berg en de
Orgelpijpen.
Dag 8: Twijfelfontein - Etosha N.P. (ontbijt).
Vandaag rijdt u via Outjo naar het beroemde Etosha
N.P. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan het
Versteende Woud, de bomen zijn in de loop van
miljoenen jaren veranderd in steen. Etosha is de
thuishaven van een grote verscheidenheid aan Afrikaans
wild en vele vogels. De kern van het park bestaat
uit een enorme zoutvlakte. Geniet ’s avonds bij de
waterplaats van het wild dat hier hun dorst komt lessen.
2 overnachtingen in het Okaukuejo Restcamp.
Dag 9: Etosha N.P. (ontbijt). Deze dag staat in het
teken van safari. U kunt de gehele dag met eigen

c 36

huurauto op zoek gaan naar het vele wild. Een
onvergetelijke ervaring!
Dag 10: Etosha N.P. (ontbijt). Het is aan te raden om
vroeg te gaan rijden om het wild te zien ontwaken.
U rijdt naar de oostelijke entree van het park.
Onderweg kunt u bij de diverse waterplaatsen stoppen.
Overnachting in het Namutoni Restcamp.
Dag 11: Etosha N.P. - Rundu (ontbijt/diner). Vandaag
rijdt u naar Rundu. Vlak buiten Grootfontein ligt
de Hoba meteoriet, één van de grootste meteorieten
die ooit gevonden is. Deze meteoriet is 3m lang, 1m
breed, weegt 50 ton en is zo´n 80.000 jaar geleden
neergekomen. U komt nu in een totaal ander Namibië:
groen en waterrijk. Overnachting in de Taranga River
Lodge.
Dag 12: Rundu - Divundu (ontbijt/diner). Na het
ontbijt rijdt u naar de Popa Falls stroomversnellingen.
In het Mahango N.P. kunt u onder leiding van een
ervaren ranger een game drive boeken (optioneel). In
dit kleine wildreservaat aan de Okavango Rivier leven
grote kuddes olifanten en red lechwes. Overnachting in
de River Dance Lodge.
Dag 13: Divundu - Mudumu N.P. (ontbijt). U gaat
vandaag naar het oostelijke gedeelte van de Caprivi
strook. Hier kunt u een safari maken in het Mudumu
N.P. (optioneel). Langs de rivier bestaat het landschap
uit moerasgebieden, met papyrusplanten en rivierbos,
de rest van het park bestaat uit mopane bomen,
grasland en savanne. Overnachting in Camp Kwando.
Dag 14: Mudumu N.P. - Chobe N.P. (ontbijt). Na de
grensformaliteiten rijdt u Botswana binnen waar u
overnacht in Kasane. In het nabijgelegen Chobe N.P.
kunt u met uw huurauto op safari gaan of u kunt via de
receptie een begeleide safari boeken. Het Chobe N.P.
is voornamelijk bekend vanwege haar spectaculaire
olifantenpopulatie. Hier leven zo’n 120.000 olifanten, de
grootste concentratie van heel Afrika. 2 overnachtingen
in de Chobe Safari Lodge.
Dag 15: Chobe N.P. (ontbijt). Vandaag wordt uw
huurauto opgehaald bij uw accommodatie. U kunt
optioneel een boottocht maken op de schitterende
Chobe Rivier of weer een safari boeken.
Dag 16: Chobe N.P. - Livingstone (ontbijt). Na het
ontbijt transfer van de Chobe Safari Lodge naar het
Zambezi Sun Hotel in Livingstone (Zambia). De
Victoria Watervallen liggen op loopafstand van het
hotel en het entreegeld is bij deze tour inbegrepen.
U kunt dit spektakel dus onbeperkt aanschouwen. 2
overnachtingen in het Zambezi Sun Hotel.

Dag 17: Livingstone (ontbijt) U kunt vandaag de
machtige Victoria Watervallen, Mosi-oa-Tunya
(donderende rook), verkennen. Een watergordijn van
1708m breed en 100m hoog! Bij het Activity Center
van uw hotel kunt u diverse excursies boeken, zoals een
helikoptervlucht boven de watervallen, raften of een
bungeejump.
Dag 18: Livingstone (ontbijt). Transfer naar de
luchthaven waar uw tour eindigt.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 2880,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
15 dagen autohuur cat. W (4WD double cab) van
Europcar met classic plus verzekering, transfers volgens
programma en entreegeld Victoria Watervallen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contract-, oneway- en grenskosten voor de huurauto
(zie pag. 8), brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven,
visumkosten Zambia en entreegelden.
Extra info: Voor deze reis heeft u een inenting tegen
gele koorts nodig, deze is verplicht!

15-Daagse autotour per 4wd van Kaapstad naar Windhoek

Onvergetelijke autotour van Kaapstad naar
Windhoek. Per 4WD verkent u comfortabel o.a. de omgeving van de wereldstad
Kaapstad, het mooie Augrabies Falls N.P,
het spectaculaire Kgalagadi Transfrontier
Park, de Fish River Canyon en de duinen
van Sossusvlei.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kaapstad. Na aankomst op de luchthaven haalt
u uw 4WD huurauto op bij het depot van Europcar en
rijdt naar uw hotel. 3 overnachtingen in het Fire & Ice
Hotel.
Dag 2-3: Kaapstad (ontbijt). Deze dagen bent u, voor
velen, in de mooiste stad ter wereld!. U kunt de hop-onoff bus nemen, die u de hele stad laat zien. Vergeet niet
een bezoek te brengen aan de Tafelberg. Of wat dacht u
van een mooie dagtocht door de prachtige wijngebieden. Of u kunt naar het Kaapse schiereiland gaan met
‘Kaap de Goede Hoop’, de pinguïns bij Boulders Beach
en de indrukwekkende Chapmans Peak Road!
Dag 4: Kaapstad - Calvina, ca. 390 km (ontbijt).
U rijdt vandaag via de Cederbergen naar Citrusdal. In
dit gebied groeien de meeste citrusvruchten en hier
wordt ook de beroemde Rooibos thee geproduceerd. U
rijdt verder via Clanwilliam en een adembenemende
bergroute naar Calvina. U kunt hier een bezoek brengen
aan het Calvina Agricultural Museum, waar u alles leert
over de historie van dit gebied. Overnachting in het
Rolbos Guesthouse.
Dag 5: Calvinia - Augrabies Falls, ca. 410 km (ontbijt). Na het ontbijt rijdt u via de Hantam en Rebunie
Bergen naar Augrabies Falls. De route van vandaag
neemt u mee door de prachtige landschappen van de
Noord Kaap Provincie, er zijn hier oneindig veel fotomomenten. U overnacht vandaag in Kakamas, een
stadje wat bekend staat om haar historie en gastvrijheid.
Een overheerlijk diner in het Carvery Restaurant is
zeker een aanrader. 2 overnachtingen in de Kalahari
Gateway Lodge.

Dag 8: Kgalagadi Transfrontier Park. Vandaag gaat
u de hele dag op zoek naar de kuddes gemsbokken,
springbokken, elanden en wildebeesten. Misschien treft
u een grote leeuw met zijn zwarte manen aan, liggend
onder de schaduw gevende Kameeldoornbomen. Maar
ook het luipaard en andere roofdieren kunt u hier
tegenkomen. Vanavond kunt u een diner boeken in het
restaurant en onder het genot van een drankje luisteren
naar de ‘bush’geluiden.
Dag 9: Kgalagadi Transfrontier Park - Fish River
Canyon, ca. 430 km. U verlaat het kamp en rijdt richting de grens van Namibië. Na de grensformaliteiten
rijdt u eerst nog door het rode zand van de woestijn,
maar dit gaat langzaam over in rotsachtig gebied en dan
ziet u de machtige bergreeksen tot u aankomt bij uw
accommodatie. Uw lodge is schitterend gelegen tussen
de granietrotsen. Geniet ’s avonds vanaf een graniet rots
van de zonsondergang onder het genot van een drankje
en het spectaculaire uitzicht. 2 overnachtingen in de
Canon Lodge.
Dag 10: Fish River Canyon (ontbijt). Vandaag is het
hoogtepunt het bezoek aan de beroemde Fish River
Canyon, na de Grand Canyon de grootste canyon
ter wereld. Met een lengte van 170 km en een diepte
van 550 meter, zorgt de canyon voor een spectaculair
uitzicht. Maak een mooie wandeling langs de rand.
Vroeg in de morgen heeft u een goede lichtval als de
schaduwen spelen met de Canyon.
Dag 11: Fish River Canyon - Aus, ca. 300 km (ontbijt)
Na het ontbijt reist u richting het westen. Uw lodge
biedt u een prachtig uitzicht op de woestijnvlaktes met
een kleed van bloemen en prachtige kleuren na de
winterregens. In deze prachtige woestijn, met de diverse planten, leven ook de wilde paarden van de Namib Woestijn. 2 overnachtingen in het Klein Aus Vista
Desert Horse Inn.

Dag 12: Aus, ca. 250 km (ontbijt). Deze dag kunt
u besteden aan een bezoek aan Lűderitz aan de
Atlantische oceaan. Vergeet niet de spookstad
Kolmankop te bezoeken, hier werden in 1908 de eerste
diamanten gevonden. Een ander hoogtepunt van dit
gebied is het Diaz Kruis. Diaz was de eerste Europese
zeevaarder die in 1488 langs dit punt voer en een kruis
neerzette als gedenkteken. Na een bezoek aan de stad
reist u terug naar de lodge.
Dag 13: Aus – Sossusvlei, ca. 350 km (ontbijt/diner). Na het ontbijt rijdt u via eindeloze vlaktes en
uitgestrekte bergreeksen naar de oudste woestijn ter
wereld, de Namib Woestijn. Uw lodge ligt nabij Sesriem,
de ingang naar de 2 hoogtepunten van dit gebied:
Sossusvlei, met de hoogste duinen ter wereld en de
Sesriem Canyon. 2 overnachtingen in de Sossusvlei
Lodge.
Dag 14: Sossusvlei, ca. 100 km (ontbijt/diner). De
beste tijd voor dit kleurenspektakel is rond zonsopgang.
De zon zorgt voor een kleurenpalet zonder weerga,
de duinen kleuren rood tegen de helblauwe hemel.
Na dit schouwspel kunt de hoogste berg, Big Daddy
beklimmen en een stop maken bij Death Vlei. Tip: regel
vooraf via de lodge een picknickmand en geniet van
een heerlijke brunch in deze spectaculaire omgeving.
Hierna kunt u nog een bezoek brengen aan de Sesriem
Canyon.
Dag 15: Sossusvlei – Windhoek, ca. 350 km (ontbijt).
Na het ontbijt kunt u via de prachtige Spreethoogte Pas
naar Windhoek rijden. Einde van een onvergetelijke
reis.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €1898,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden en
15 dagen autohuur cat. W van Europcar met classic plus
verzekering.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contract-, oneway- en grenskosten voor de huurauto
(zie pag. 8), brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven,
eventuele uitgebreide documentatiemap met routebeschrijvingen ad Euro 59 en entreegelden.
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Dag 6: Augrabies Falls N.P. ca. 80 km (ontbijt).
Vandaag rijdt u naar het prachtige Augrabies Fall N.P.
U bezoekt hier de watervallen, het water valt hier 65
meter naar beneden. Deze waterval behoort tot één van
de 6 grootste watervallen ter wereld en is de grootste
van Zuid-Afrika. U kunt hier ook diverse mooie
wandelingen maken. Het zal een geweldige dag worden!

Dag 7: Augrabies N.P. - Kgalagadi Transfrontier
Park, ca. 360 km (ontbijt). U vervolgt uw reis naar
de stad Upington, de uitvalsbasis voor een bezoek
aan de Kalahari Woestijn met het Kgalagadi Park. In
dit gebied vindt u een variëteit aan dieren, waaronder
antilopen en roofdieren. U heeft grote kans om de
dieren in hun natuurlijke omgeving waar te nemen
als u bij de waterdrinkplaatsen stopt. Vogelliefhebbers
kunnen hier ook hun hart ophalen. Het landschap
bestaat uit rode zandduinen, weinig begroeiing en
droge rivierbeddingen van de Nossob en Auob. 2
overnachtingen in het Twee Rivieren Kamp.

Ontdek Namibië
14-daagse groepsreis met als
hoogtepunten: Kalahari-woestijn, Fish
River Canyon, Lüderitz, Sossusvlei,
Swakopmund, Damaraland en het Etosha
National Park.
Tijdens deze groepsrondreisreis overnacht u in
lodges of guestfarms. U rijdt comfortabele door de
prachtige landschappen van Namibië. Vaak verblijft
u twee nachten in één hotel. Deze bijzondere reis,
met Engelssprekende gids, neemt u mee naar de
wereldberoemde rode duinen van de Namib woestijn,
de oudste woestijn ter wereld. U bezoekt rotstekeningen
uit een ver verleden en ervaart het Etosha National
Park, een wildparadijs. U bent in de gelegenheid om
kennis te maken met de levenswijze van de lokale
bevolking.
Reisprogramma (wijzigingen voorbehouden)
Vertrek zaterdag
Dag 1: Kalahari Desert (diner). Om 08.00 uur
verlaat u Windhoek en reist u naar de grootste zand
massa op aarde, de Kalahari woestijn. De Bushman
noemden dit de “Ziel van de Wereld “ een prachtige
beschrijving van dit gebied met diepe rode zandduinen
en eindeloze grasvlaktes, afgewisseld met acacia en
struiken. Met verbazing zult u zien hoe de dieren zich
hebben aangepast om te overleven. Overnachting:
Kalahari Anib Lodge of gelijkwaardig. (gamedrive in de
Kalahari).
Dag 2: Fish River Canyon (ontbijt en diner). U reist
verder door de Kalahari en brengt een bezoek aan
het Quiver Woud nabij Keetmanshoop. Hier maakt
u een korte stop. De lunch gebruikt u onderweg
(eigen rekening). Tijdens een wandeling om de benen
te strekken en te genieten van een drankje kunt u
genieten van een prachtige zonsondergang een drankje.
Overnachting: in de Canon Roadhouse of gelijkwaardig.
Dag 3: Aus (ontbijt en diner). De ochtend begint
aan de rand van de Fish River Canyon, Dit prachtige
geologische fenomeen is de tweede grootste Canyon
op aarde. Daarna reist u naar Aus. U heeft grote kans
dat u de wilde paarden van de Namib Desert ziet
bij de ingang van de Namib Desert. U kunt hier een
avondrit boeken (eigen rekening) om van een prachtige
zonsondergang te genieten. Overnachtingen in het
Klein Aus Vista, Deset Horse Inn of gelijkwaardig.
Dag 4:Namib Desert (ontbijt en diner). Na het ontbijt
vervolgt u uw weg via een schitterende route; de D707.
U bezoekt het Duwiseb Castle voor u in de vroege
namiddag aankomt in uw lodge. Overnachting in de
Hammerstein Lodge of gelijkwaardig.
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Dag 5: Namib Desert-Sossusvlei (ontbijt en diner).
Vandaag vroeg op. Het schouwspel van de eerste
stralen van de zonsopgang die de bergen van zand,
in een verscheidenheid van abrikoos, rood en oranje
schilderen in contrast met een heldere blauwe horizon
zal al onze zintuigen betoveren. Daarna bezoekt u de
Sesriem Canyon. Overnachting: in de Namib Naukluft
Lodge of gelijkwaardig.
Dag 6: Swakopmund (ontbijt en diner). Na het
ontbijt reist u via de verlaten, glooiende heuvels
van het Kuiseb Maan landschap naar de Atlantische
Oceaan. In Walvisbaai bezoek u de ondiepe lagune,
een van de belangrijkste waterrijke gebieden op het
Afrikaanse continent. Meer dan 80% van de Afrikaanse
flamingo’s voeden zich hier in deze lagune en geven
een adembenemend gezicht als zij met een paar
honderdduizenden het lagune roze kleuren. De rest van
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de dag bent u vrij in Swakopmund. Overnachting in het:
Brigadoon Guesthouse of gelijkwaardig.
Dag 7 en 8: Swakopmund (ontbijt). Deze dag bent
u in de gelegenheid om dit idyllische kustplaatsje te
verkennen. U kunt hier een wandeling maken langs
de zandstranden. Er wordt hier een breed scala aan
activiteiten aangeboden, variërend van dolfijn cruises,
woestijn tours, rondvluchten, fietsen, paragliden,
parachutespringen en kitesurfen. Overnachtingen in
het: Brigadoon Guesthouse of gelijkwaardig. Op dag 8 is
het diner inclusief.
Dag 9: Damaraland volpension).
Vanmorgen vertrekt u vroeg via Henties Bay naar
Damaraland. Onderweg bezoekt u Twyfelfontiein en de
Orgel Pijpen. Overnachting in de Twyfelfontein Lodge
of gelijkwaardig.
Dag 10: Damaraland (volpension)
De ochtend bent u vrij. U gebruikt de lunch in de
lodge. In de namiddag geniet u van de zonsondergang
in de Aba Huab Rivier. U heeft hier kans om olifanten
te zien. Overnachting in de Twyfelfontein Lodge of
gelijkwaardig.
Dag 11: Etosha National Park (ontbijt en diner). U
verlaat Damaraland. U bezoekt een klein dorpje bij
Twyfelfontein. Hier leert u meer over de leefwijze van
de lokale bevolking. Uw volgende stop is Outjo, hier
gebruikt u de lunch (eigen rekening) Hierna rijdt u
naar het Etosha National Park. Overnachting in het
Etosha Safari Camp of gelijkwaardig.
Dag 12: Etosha National Park (ontbijt en diner). Deze
dag staat geheel in het teken van safari. U kunt genieten
van de schitterende flora en fauna. Het Etosha N.P.
omringt de zoutpannen. Het park is de thuisbasis van de
Big Five: buffel, olifant, leeuw, luipaard en neushoorn.

De watergaten ondersteunen een rijke verscheidenheid
van vogels en zoogdieren, waaronder zeldzame soorten
zoals zwart-faced impala, cheetah, en Namibië kleinste
antilope, de Damara dik-dik.
Overnachting in het Etosha Safari Camp of
gelijkwaardig.
Dag 13: Etosha National Park (ontbijt en diner).
Vandaag gaat u op gamedrive door het park. U bezoekt
diverse drinkplaatsen, vergeet niet uw verrekijker en
camera mee te nemen. In de middag kunt u heerlijk
ontspannen in de lodges. U kunt hier, onder het genot
van een drankje genieten van een adembenemende
zonsondergang. Overnachting in de Mokuti Etosha
Lodge og gelijkwaardig.
Dag 14: Windhoek (ontbijt). Na een heerlijk ontbijt
rijdt u terug naar Windhoek. Hier bezoekt u de
ambachtelijke markten in de hoofdstad. Hierna wordt u
afgezet bij uw hotel of de luchthaven.
Eind reis.
Prijs per persoon vanaf € 3.367 (min. 2 pers.)
Inclusief
Genoemde overnachtingen met vermelde maaltijden,
comfortabele vervoer met een Engel/Duitssprekende
gids, water voor onderweg fooien voor de porters en
genoemde excursies met entreegelden.
Exclusief
Internationale vluchten, persoonlijke uitgaven zoals
fooien voor restaurants , drankjes, overige maaltijden en
optionele activiteiten.
Vertrek op Zaterdag.
Minimum aantal deelnemers: 2, Maximmaal aantal
deelnemers :10.

12-Daagse kampeersafari Namibië

Namibië is het land van contrasten
en het land waar landschappen zich
ononderbroken uitstrekken. Woestijnen
waar men in verwondering kijkt hoe
de dieren en planten overleven in deze
barre omgeving. Deze tour omvat alle
hoogtepunten van centraal en noordelijk
Namibië, maar concentreert zich ook op
“off the beaten track” routes en attracties.
Een avontuurlijke reis in sfeervol
groepsverband.

Dag 4-5: Swakopmund (volpension/ontbijt). De
reis gaat verder door het Namib Naukluft Park.
Onderweg bezoekt u het dramatische maanlandschap
en de eeuwenoude Welwitschia planten, voordat u
naar de kustplaats Swakopmund gaat. Deze dagen
kunt u Swakopmund en omgeving verkennen en
kunt u genieten van een (optioneel) diner in een
lokaal restaurant. U bent in de gelegenheid om deel
te nemen aan diverse activiteiten (optioneel), zoals
quadbiken, sandboarden, boottocht vanuit Walvisbaai,
Living Desert tour en Sky Diving. 2 overnachtingen
in het centraal gelegen, comfortabele Greenfire Lodge
Swakopmund.

wild in het beroemde Etosha National Park. Onder het
genot van een drankje kunt u, na een adembenemende
zonsondergang dieren, spotten bij de verlichte
waterplaats. Tijdens deze dagen maakt u uitgebreide
safari’s. 2 overnachtingen op de camping in het Etosha
N.P.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 6: Swakopmund - Spitzkoppe (volpension).
Vandaag rijdt u langs de barre Skeleton Coast, toneel
van vele scheepwrakken, om een bezoek te brengen aan
de zeehondenkolonie bij Cape Cross. Vervolgens gaat
de reis naar het binnenland en is de volgende stop bij
de indrukwekkende Spitzkoppe, waar u gaat kamperen
aan de voet van een majestueuze granieten rots.
Overnachting in de wildernis.

Vertrekdata: op aanvraag

Dag 1: Windhoek - Namib Desert (diner). Om 09.00
vertrekt u vanaf het Safari Hotel in Windhoek en reist
u zuidwaarts naar Rehoboth. Vervolgens gaat u de
echte woestijn in naar het Greenfire Desert Camp,
waar het kamp wordt opgezet. U kampeert hier in
de wildernis, met enkel de woestijnlandschappen,
rotsachtige bergen en torenhoge duinen om de groep
gezelschap te houden. De zonsondergang in de
woestijn is een lust voor het oog. U geniet van een
traditionele maaltijd onder de sterrenhemel voor
u in slaap valt met de geluiden van de woestijn. 2
overnachtingen in Greenfire Desert Camp.
Dag 2: Namib Desert (volpension). Al bij het ontbijt
kunt u genieten van het prachtige duinlandschap. Het
kamp is gelegen tegen een torenhoge rots uitstulping.
Tijdens het verblijf maakt u uitgebreide begeleide
wandelingen en safari’s om zo een beter inzicht te
krijgen in de woestijn flora en fauna.

Dag 8-9: Epupa Falls (volpension). Vandaag reist u
door het hart van het Kaokoveld . U kampeert aan de
oevers van de Kunene Rivier, bij de spectaculaire Epupa
Falls. Tijdens uw verblijf bent u in de gelegenheid om
kennis te maken met het nomadische Himba volk,
een stam die al jaren in deze onherbergzame streek
leeft met hun eigen cultuur en eeuwenoude tradities. 2
overnachtingen op de Epupa Camping.
Dag 10-11: Etosha N.P. (volpension / ontbijt, lunch).
Deze 2 dagen staat in het teken van het zoeken naar

Prijs per persoon vanaf: €1395,-(min. 2 pers.)

Inclusief: rondreis van/naar Windhoek, 9
kampeerovernachtingen (koepeltent en matras)
en 2 nachten in een lodge, maaltijden volgens het
reisprogramma, koffie/thee/vruchtensapjes bij het
ontbijt, entreegelden en Engelstalige reisbegeleiding.
Exclusief: overige drankjes, overige maaltijden,
fooien, eventueel huur slaapzak, optionele excursies en
persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 17 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 15 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. U dient zelf
een slaapzak en kussen mee te nemen.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
In de winter is het ‘s nachts onder nul en in de zomer
kunnen overdag de temperaturen de veertig graden
bereiken. Alleenreizenden delen tijdens de rondreis
een kamer/tent met een andere reiziger van hetzelfde
geslacht.
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NAMIBIË

Dag 3: Sossusvlei (volpension). Na een korte
ochtendwandeling pakt u met elkaar het kamp op
en gaat de reis verder door de woestijn naar de
Sesriem Canyon en de adembenemende Sossusvlei
Duinen. U gaat naar de duinen per 4x4 voertuig
en krijgt de gelegenheid om deze spectaculaire
duinen te beklimmen, voordat u naar het kamp gaat.
Overnachting in de woestijn.

Dag 7: Spitskop - Palmwag (volpension). Vandaag is
een lange dag. U brengt ’s morgens eerst een bezoek
aan de orgelpijpen en de rotstekeningen van de
Bosjesmannen bij Twijfelfontein. Vervolgens gaat u
naar Damaraland en rijdt u over de Grootberg, om
het kamp op te zetten nabij de oase van Palmwag. Dit
gebied is het thuis van de zeldzame woestijnolifanten.
Hopelijk bent u in de gelegenheid om ze van dichtbij te
zien. Overnachting op de Palmwag Camping.

Dag 12: Etosha N.P. - Windhoek (ontbijt, lunch).
Na een heerlijk ontbijt rijdt u terug naar Windhoek,
waar u afscheid neemt van uw medereizigers en uw
gids/chauffeur.

7-Daagse Fly In Safari het beste van Namibië

Combineer op comfortabele wijze drie
unieke gebieden van Namibië en verblijf
in luxueuze lodges op bijzondere locaties.
Tijdens deze reis overbrugt u de lange
afstanden aangenaam per propellervliegtuig en ervaart u de eindeloze horizon en
de contrasten van Namibië ook vanuit de
lucht. Zo combineert u het imponerende duinengebied van de Sossusvlei, het
onvergetelijke landschap in Damaraland
en het wildrijke Etosha N.P. met elkaar.
En dat alles binnen een week! Een ware
droombelevenis!
Reisschema (wijzigingen voorbehouden)

NAMIBIË

Dag 1: Windhoek - Sossusvlei (lunch/diner). U vliegt
van de luchthaven van Windhoek naar de Geluk Airstrip nabij uw lodge. In de namiddag kunt u deelnemen
aan één van de activiteiten, zoals een wandeling of een
rit over het eigen terrein. Het terrein is 37.000 ha groot
en ligt dichtbij het Namib Naukluft Park. Er zijn slechts
11 prachtige villas’s, ieder gebouwd op een houten
platform met geweldig uitzicht over de fascinerende
duinenwereld. De kamers hebben airconditioning,
een badkamer met binnen- en buitendouche, een
veranda met ‘plunge pool’ en ligbedden en op het
dak beschikt u over een ‘skybed’ om romantisch te
genieten van de adembenemende sterrenhemel. Het
elegante hoofdgedeelte heeft een eetgedeelte, bar,
lounge, bibliotheek, wijnkelder en een zwembad. 2
overnachtingen in Little Kulala.
Dag 2: Sossusvlei (volpension). Vandaag vroeg op
voor een bezoek aan de wereldberoemde Sossusvlei.
In de vroege ochtend komen de betoverende kleuren
van de duinen het best tot hun recht. De oranje duinen
tekenen zich duidelijk af tegen de helblauwe hemel. U
heeft de gelegenheid om één van de bekendste duinen,
Dune 45 of Big Daddy, te beklimmen. Verder brengt
u een bezoek aan Death Vlei. Een brunch gebruikt u
tussen de duinen. Hierna vertrekt u weer naar de lodge.
In de namiddag is er gelegenheid om een begeleide
rondrit te maken. U kunt (optioneel) een spectaculaire
ballonvaart maken over het indrukwekkende
duinenlandschap
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Dag 3: Sossusvlei - Damaraland (volpension). U
vliegt over de fascinerende duinen en via Swakopmund
naar uw volgende kamp. Als het weer gunstig is
kunt u zien hoe de duinen en de Atlantische oceaan
elkaar ontmoeten. ’s Middags maakt u een begeleide
safari. Het afgelegen Desert Rhino Camp ligt in een
rotsachtige schilderachtige omgeving. Het kamp heeft
een samenwerking met het Save the Rhino Trust, die
de zeldzame zwarte neushoorns behoeden voor het
uitsterven. Er zijn 8 ruime Meru-tenten, gebouwd
op een houten platform met een eigen badkamer en
veranda met mooi uitzicht. Vanuit het hoofdgedeelte
heeft u een ononderbroken uitzicht op het
woestijnlandschap met de bergen op de achtergrond. 2
overnachtingen in het Desert Rhino Camp.
Dag 4: Damaraland (volpension). Deze dag brengt
u door in dit spectaculaire landschap. De activiteiten
van het kamp bestaan uit het opsporen van neushoorns
(zowel te voet als per voertuig), een dagexcursie met
picknicklunch, observeren van vogels of een rondrit
na zonsondergang, waarbij u veel kunt leren over de
bijzondere ecologie in dit onherbergzame gebied.
De dieren die u hier tegen kunt komen zijn o.a. de
woestijnolifant, neushoorns, giraffen, gemsbokken,
bergzebra’s, luipaarden, cheeta’s en hyena’s.
Dag 5: Damaraland - Etosha N.P. (volpension).
Vandaag vliegt u naar het Ongava Private Game
Reserve. In de namiddag gaat u per open landrover
en onder ervaren begeleiding op safari. Het sfeervolle
Ongava Tented Camp ligt in een privéconsessie van
30.000 ha, grenzend aan het Etosha N.P. U vindt hier
veel diersoorten, zoals o.a. leeuwen, cheeta’s, gnoes en
waterbokken. Het kamp heeft 8 grote Meru-tenten met
een binnen- en buitendouche en een privéveranda.
In het hoofdgedeelte heeft u uitzicht op een
waterdrinkplaats. Hier kunt u heerlijk met een drankje
het wild observeren. 2 overnachtingen in het Ongava
Tented Camp.
Dag 6: Etosha N.P. (volpension). Deze dag staat in
het teken van safari’s. U gaat met een ervaren ranger
op safari in het nabijgelegen Etosha N.P. In uw kamp
kunt u ook nog een avondsafari maken of een begeleide
wandeling. Uw verblijf in het Ongava Tented Camp zal
ongetwijfeld een onvergetelijke indruk op u maken.

Dag 7: Etosha N.P. - Windhoek (ontbijt). U
vliegt vandaag terug naar Windhoek, waar deze
indrukwekkende reis eindigt.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf € 3.224,- (min. 2pers)
Inclusief: vluchten per klein vliegtuig tussen de
kampen en Windhoek volgens het programma,
6 overnachtingen, alle maaltijden, lokale drankjes,
vermelde activiteiten en entreegelden.
Exclusief: overige drankjes, fooien, optionele excursies
en persoonlijke uitgaven.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage.
De volledige reissom dient uiterlijk 8 weken voor
vertrek te zijn voldaan. Het kan zijn dat er tijdens de
vluchten een tussenstop wordt gemaakt.

3-Daagse Tok Tokkie Trail & Living Desert Dagexcursie
Het unieke van de Tok Tokkie Trail is dat
u zo veel verschillende aspecten van de
geweldige Namibische woestijn ervaart –
van bergachtig landschap tot zandduinen
en eindeloze grasvlakten. Naast de
fantastische landschappen is er een enorme
diversiteit aan wilde dieren; kuddes oryx
en springbokken. De woestijn herbergt
grote en kleine wonderen die u alleen te
voet kunt ontdekken.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: NamibRand Nature Reserve (diner). Bij
aankomst in het Tok Tokkie Farmhouse (gelegen ca.
2 uur ten zuiden van Sesriem), maakt u om 14.00
uur kennis met uw gids. Uw bagage wordt naar de
overnachtingplaats gebracht. Een korte, maar prachtige
rit brengt ons naar het startpunt van de wandeltocht.
Vervolgens wandelt u in 1-2 uur naar uw kamp in de
woestijn. Ons eerste kamp ligt in de serene natuurlijke
omgeving van het NamibRand Nature Reserve. Geniet
met een drankje van de zonsondergang, gevolgd door
een heerlijk 3-gangendiner en voel de overweldigende
schoonheid van de woestijn. 2 overnachtingen onder de
sterrenhemel in de woestijn.
Dag 2: Wandeldag (volpension). We ontbijten
voor zonsopkomst om in de koelte van de ochtend
te vertrekken (wandeltocht ca. 4 – 4,5 uur). Het
hoogtepunt van deze wandeling is het adembenemende
uitzicht op de duinen en vlakten. Met een beetje geluk
(en de getrainde ogen van onze gids) spotten we een
aantal speciale bewoners van de woestijn. Rond het
middaguur maakt u een stop voor lunch en siësta,
voordat u in de namiddag verder wandelt naar het
kamp (wandeltocht ca. 2 – 2,5 uur). De wandeling
voert ons door eindeloze duinlandschappen met op
de achtergrond het fabelachtige berglandschap. U zult
versteld staan over de schitterende kleuren als de zon
ondergaat!

Education Trust. Dit is een non-profit organisatie die de
inwoners van Namibië wil leren om verantwoordelijk
met het milieu om te gaan.
Vertrekdata: dagelijks (dec-feb niet mogelijk i.v.m.
warmte)
Prijs per persoon: €480,- (min. 2 pers.)
				
Inclusief: 2 overnachtingen in de open lucht (inclusief
comfortabele stretchbedden, longdrop toilet, mobile
douche en een wasbakje) met vermelde maaltijden,
service van een Engelstalige gids en ‘back-up crew’,
koffie/thee/fris/bier/wijn in het kamp en entreegelden.
Exclusief: vluchten, vervoer naar Tok Tokkie
Farmhouse, overige maaltijden, overige drankjes en
persoonlijke uitgaven.
Extra info: rugzakje voor persoonlijke spullen en
lunchpakket. Overige bagage voor de overnachtingen
wordt per auto vervoerd. Bagage die u niet nodig heeft
kunt u achterlaten in het Tok Tokkie Farmhouse.
De gids behoudt het recht voor om de trail in
omgekeerde volgorde te wandelen.
Minimum leeftijd is 8 jaar.
De maanden van april tot oktober zijn zeer geschikt
voor deze wandeltocht.Aantal deelnemers: min. 2,
max. 8 personen.

Verken de oudste woestijn ter wereld en
ontdek de wonderen die hier schuil gaan.
De Namib lijkt kaal en uitgestorven, maar
blijkt vol leven te zijn!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Deze tour vertrekt om 08.00 uur vanuit Swakopmund
en duurt ca. 4-5 uur. Een middagtour is eventueel
ook mogelijk. Tijdens deze tour verkent u het fragile
ecosysteem van de duinenrij tussen Swakopmund
en Walvisbaai. Dit gebied is beschermd en herbergt
verrassend veel leven. Uw gids stopt regelmatig om
sporen in het zand te zoeken en u uitgebreid uitleg
te geven over de planten en dieren. Een doorzichtige
gekko, een dansende spin of een kameleon met een
tong zo lang als zijn hele lichaam: u kunt het allemaal
tegenkomen! Uiteraard is er ook alle tijd om de
prachtige duinen te fotograferen.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon: €58,- (min. 2 pers.)
Inclusief: transfers van/naar accommodatie in
Swakopmund, frisdrank tijdens de tour en service van
een Engelstalige gids.
Aantal deelnemers: min. 2, max. 16 personen.

Dag 3: NamibRand Nature Reserve (ontbijt). U
wordt kort voor zonsopkomst wakker in het zachte
licht. Een wandeling van ca. 3 uur brengt u door het
golvende duinlandschap weer naar het Tok Tokkie
Farmhouse, waar u rond 11.30 uur arriveert. Als er tijd
voor is, bezoeken we het Namib Desert Environmental
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Botswana

Botswana is een safari bestemming bij uitstek! Laat u
bekoren door de afwisselende landschappen en vele
dierensoorten van deze waanzinnige bestemming.
Het land bestaat voor een groot deel uit wildreservaten, die garant staan voor een spectaculaire en
afwisselende wild ervaring. De Okavango Delta is
de grootste delta van het continent en is één van de
spectaculairste natuurgebieden van zuidelijk Afrika.
De lagunes en kanalen van de Okavango Delta zijn
een waar paradijs voor vogels. In dit gebied komen
maar liefst 500 verschillende vogelsoorten voor,
waaronder de ijsvogel, Pels visuil en de Afrikaanse
zeearend. Verken de vele kanalen, lagunes en rivieren
van de delta per boot of mokoro en geniet van de
grote verscheidenheid aan vogels, nijlpaarden, leeuwen, krokodillen, prachtige lechwe’s en vele andere
diersoorten.
In het Moremi Game Reserve kunt u tijdens de safari’s
per open landrover genieten van het mooie landschap
en de vele roofdieren. Het Chobe National Park is
voornamelijk bekend vanwege haar spectaculaire olifantenpopulatie. Naast olifanten kunt u ook uitkijken
naar het vele andere wild dat hier voorkomt, waaronder
buffels, leeuwen, wilde honden, hyena´s en vele antilopensoorten.

ZAMBIA

Savute is gelegen in het westen van het Chobe National
Park en is een bekend wildgebied, dat met zijn savannes
zorgt voor een bijzonder dynamisch wildleven. Maar
ook per quad over de zoutpannen van Makgadikgadi en
genieten van de serene rust en waanzinnige sterrenhemel is een belevenis op zich!
Botswana grenst aan Namibië, Zimbabwe, Zambia en
Zuid-Afrika en is uitermate geschikt in combinatie met
één van deze buurlanden.
Beste reistijd
Botswana kan het hele jaar door goed bezocht worden.
Botswana ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de
seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. De beste
maanden om te reizen zijn van mei tot en met november. In het droge seizoen van september tot en met
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november kunnen de temperaturen behoorlijk oplopen
en is het wild makkelijk te spotten bij de drinkplaatsen.
In de wintermaanden (juni tot en met augustus) kan het
’s nachts zeer afkoelen, maar zijn er overdag aangename
temperaturen en in deze periode is het waterpeil in de
Okavango Delta het hoogst. Het regenseizoen is van
december tot maart, waarbij er regelmatig buien vallen
in de middag.
Reisdocumenten
Voor een reis naar Botswana dient u in het bezit te zijn
van een paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig
is na vertrek uit Botswana (en minimaal 3 lege pagina’s
heeft). Een visum is niet nodig als u korter dan 90 dagen
in Botswana verblijft.
Kinderen hebben een eigen paspoort nodig (bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn niet meer
rechtsgeldig) en moeten vanaf juni 2015 een officiële
geboorteakte kunnen overleggen. Indien u als ouder
reist met uw kind zonder aanwezigheid van de andere
ouder, heeft u een Engelstalige verklaring van instemming, contactgegevens en een kopie van het paspoort
van de afwezige ouder nodig.
Gezondheid/vaccinatie
In Botswana vindt u alleen in de grote steden een goede
medische voorziening. Er zijn geen verplichte inentingen voor een reis naar Botswana, tenzij u uit een gebied
komt waar gele koorts voorkomt (o.a. Kenia & Zambia).
Dan dient u een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts
te kunnen overleggen. Wij raden u aan om tijdig voor
vertrek contact op te nemen met de GGD of huisarts.
Vaak wordt een inenting tegen Hepatitis A en DTP
aanbevolen en is het slikken van anti-malariatabletten
aan te bevelen. In uw reisapotheek mag muggenmelk
met DEET niet ontbreken. Draag tijdens zonsondergang
en –opgang bij voorkeur kledingstukken met lange
pijpen en mouwen.
Taal
Engels is de officiële taal in Botswana. Verder wordt er
Setswana en Tswana gesproken.

Accommodaties
In de wildparken vindt u diverse luxueuze lodges,
waar u veelal verblijft op basis van volpension en 2
safari activiteiten per dag. In de steden vindt u hotels
en guesthouses.
De kampeerplaatsen in de wildparken dienen vooraf
te worden gereserveerd en variëren van kwaliteit.
Verkeer
In Botswana rijdt het verkeer links. Bestuurders dienen
voor het huren van een auto/camper in Botswana in het
bezit te zijn van een geldig nationaal én internationaal
rijbewijs en een creditcard. Een internationaal rijbewijs
kunt u kopen bij de ANWB (u dient uw Nederlandse
rijbewijs en recente pasfoto mee te nemen).
Valuta
De munteenheid in Botswana is de Botswaanse Pula
(BWP). BWP 1 = ca. € 0,09 (stand januari 2015).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil en tijdens
onze wintertijd is het in Botswana 1 uur later.

10-Daagse kampeersafari hoogtepunten van Botswana
Tijdens dit 10-daagse kampeeravontuur
bezoekt u de hoogtepunten van Botswana,
waaronder de magnifieke Okavango Delta,
het wildrijke Moremi G.R, het unieke
Savute gebied en het Chobe N.P. De safari
wordt afgesloten met een verblijf bij de
indrukwekkende Victoria Watervallen.
De reis zal een onvergetelijke indruk op
u maken met vele herinneringen aan het
spectaculaire wildleven en avonden onder
de magische Afrikaanse sterrenhemel.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Maun – Xakanaxa, Moremi G.R. (lunch/
diner). U wordt opgewacht op de luchthaven van Maun
en vliegt in ca. 30 minuten met een propellervliegtuig
naar Xakanaxa, gelegen in het hart van het Moremi
G.R. Geniet onderweg van het prachtige uitzicht over
de Okavango Delta. ´s Middags maakt u uw eerste safari
in dit wildrijke gebied. 8 overnachtingen op een privé
bushcamping.
Dag 2: Okavango Delta (volpension). Na een heerlijk
ontbijt gaat u de wereldberoemde Okavango Delta
per boot verkennen. U vaart over de kristalheldere
rivieren en lagunes van de Delta en gaat op zoek naar
het spectaculaire vogelleven, de nijlpaarden, krokodillen
en vele andere diersoorten. Na de picknicklunch keert
u terug voor een korte avondsafari, alvorens het diner
wordt geserveerd.
Dag 3: Xakanaxa – Khwai, Moremi G.R. (volpension).
U vervolgt uw safari door het Moremi G.R. naar het
Khwai-gebied. Ontdek zelf waarom het Moremi G.R.
wordt gezien als één van de beste wildreservaten ter
wereld.
Dag 4: Khwai (volpension). Vroeg in de morgen
maakt u een safari en u ziet het wild ontwaken. Na de
lunch en relaxte siësta maakt u weer een safari. Na een
spectaculaire zonsondergang keert u terug naar uw
kamp waar u kunt genieten van een heerlijk diner.
Dag 5: Khwai - Savute (volpension). Via de Khwai
Brug verlaat u het Moremi G.R. en gaat de reis door het
Mababe-dal naar het Savute gebied. ’s Middags gaat u
op safari langs de oever van het Savute Kanaal. Savute
staat bekend om de grote populatie mannetjes olifanten
en vele leeuwen.
Dag 6: Savute (volpension). Vroeg op voor de
ochtendsafari. Tevens heeft u de mogelijkheid om de
bosjesmantekeningen te bewonderen. Na de lunch en
siësta gaat u Savute verder verkennen. Geniet van het
diner onder de Afrikaanse sterrenhemel.

kunt hier optionele excursies maken, zoals een vlucht
over de Victoria Falls of een wandeling langs deze
indrukwekkende watervallen aan de Zambia kant.
Overnachting in het Waterfront Hotel (toeslag voor
Zambezi Sun Hotel is op aanvraag).
Dag 10: Livingstone (ontbijt). Na het ontbijt eindigt
de reis
Vertrekdata op aanvraag.
Prijs per persoon vanaf: € 2483 (min. 2 pers.)
Inclusief: vlucht Maun-Xakanaxa, rondreis van
Xakanaxa naar Kasane per speciaal ingericht
safari voertuig met maximaal 10 zitplaatsen, 8
kampeerovernachtingen, 1 overnachting in Zambezi
Waterfront, maaltijden volgens het reisprogramma,
koffie/thee bij het ontbijt, safari’s en activiteiten volgens
programma, entreegelden nationale parken en service
Engelstalige gids/chauffeur en campingassistentie.

Dag 7: Savute - Chobe N.P. (volpension). Na het
ontbijt gaat de reis langs de machtige Chobe Rivier,
na de Zambezi de grootste rivier in Zuidelijk Afrika.
Deze rivier is de drinkplaats van grote kuddes olifanten
en buffels. In dit gebied worden ook veel nijlpaarden,
krokodillen en leeuwen waargenomen. Uw kamp kijkt
uit over de rivier.

Exclusief: internationale vluchten, drankjes, overige
maaltijden, fooien, visumkosten Zambia, entreegeld
Victoria Watervallen, optionele excursies en
persoonlijke uitgaven.

Dag 8: Chobe N.P. (volpension). Vandaag maakt u een
rit langs de rivier, waar u de Chobe Bushbok en Puku
antilopen kunt observeren. Dit wildrijke gebied is een
must voor iedere dierenliefhebber! In de namiddag
heeft u de gelegenheid een boottocht te maken op de
Chobe Rivier (optioneel).

Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

Dag 9: Chobe N.P. - Livingstone, Zambia (ontbijt).
Na het ontbijt neemt u afscheid van het back-up team
en wordt u naar uw hotel in Livingstone gebracht. U

Er wordt niet van u verwacht dat u meehelpt bij de open afbouw van de tenten of in de keuken. Vanaf 2016
hebben alle tenten een en-suite badkamer.

Aantal deelnemers: min. 4, max. 10 personen per
voertuig (max. 2 voertuigen).

BOTSWANA

Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in een zachte reistas inclusief handbagage en fotouitrusting.
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14-Daagse kampeersafari wildside Botswana

U maakt op deze kampeersafari kennis
met de mooiste wildreservaten van
Botswana. Geniet van de fascinerende
dierenwereld van Afrika! U maakt een
mokoro tocht door de Okavango Delta,
een boottocht op de Chobe Rivier en ziet
het wild van dichtbij tijdens de safari’s per
open safarivoertuig in Moremi, Savuti en
Chobe. De reis wordt afgesloten met een
bezoek aan de indrukwekkende Victoria
Watervallen. Een avontuurlijke reis, die
garant staat voor een ware ‘bush’ervaring!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden).
Dag 1: Johannesburg - Khama (lunch/diner). Om
06.30 uur vertrekt u van de Road Lodge, Johannesburg,
naar Khama in de Kalahari. U bezoekt de Khama
Rhino Sanctuary, dit is een gebied waar de witte
neushoorn wordt beschermd. Overnachting op een
camping.
Dag 2: Khama - Maun (ontbijt/lunch). Na het ontbijt
reist u naar Maun. Na het opzetten van het kamp is er
tijd voor een ontspannen middag aan het zwembad.
Overnachting op een camping.
Dag 3 – 4: Maun - Okavango Delta (volpension). U
maakt deze dagen tochten met lokale gidsen in een
Mokoro (kano) over de kanalen om vanaf het water het
wild te observeren. Natuurlijk gaat u ook te voet door
dit prachtige gebied. Geniet van de adembenemende
zonsondergangen. 2 nachten wild kamperen op een
eiland midden in de Delta.

BOTSWANA

Dag 5: Okavango Delta - Maun (ontbijt/lunch).
Vandaag rijdt u terug naar Maun. Optioneel kunt u
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een rondvlucht maken over de Okavango Delta (op
aanvraag). De rondvlucht dient vooraf te worden
gereserveerd. Overnachting op een camping.
Dag 6 t/m 9: Maun – Moremi - Savuti (volpension).
U brengt 4 nachten door in deze prachtige reservaten.
U maakt diverse safari’s om zo de dieren te observeren.
In dit park kunt u wilde honden, olifanten, nijlpaarden,
buffels, leeuwen en vele andere diersoorten
vinden. Niet alleen het wild maar ook de prachtige
landschappen, zoals savannes, overstromingsgebieden,
bossen en lagunes, laten u genieten van het echte
Afrika. Het kamp wordt veelal opgezet in de nabijheid
van een drinkplaats. 4 nachten wild kamperen, een
onvergetelijke ‘bush’ervaring!
Dag 10: Savuti – Chobe Rivier (volpension). Na het
ontbijt rijdt u door het Chobe N.P. naar de Chobe
Rivier. Dit gebied staat bekend om zijn grote kuddes
olifanten, maar ook vele buffels en ander wild kunt u
hier observeren. Wild kamperen in het Chobe N.P.
Dag 11: Chobe Rivier – Kasane (ontbijt/lunch).
Vroeg in de morgen gaat u weer op safari om het
wild te zien ontwaken. Geniet in de namiddag van
een prachtige boottocht op de rivier met de vele
krokodillen en nijlpaarden. Dikwijls vindt u veel
wild aan de oever van de rivier. Overnachting op een
camping aan de rivier bij Kasane.
Dag 12: Kasane – Livingstone (ontbijt). Van Kasane
gaat u met de veerboot bij Kazungula naar Zambia. 2
overnachtingen op een camping aan de rand van de
Zambezi Rivier, nabij Livingstone.
Dag 13: Livingstone (ontbijt). Dag ter vrije besteding.
Een bezoek aan de indrukwekkende Victoria
Watervallen is uiteraard een must! Verder kunt u gaan
wildwater raften, bungeejumpen of een rondvlucht
boven de Victoria Falls maken (optioneel).
Dag 14: Livingstone (ontbijt). Na het ontbijt eindigt

uw reis, vol van ervaringen die u uw leven niet meer
zult vergeten. U neemt afscheidt van uw nieuwe
vrienden, waarmee u deze reis heeft beleefd.
Vertrekdata iedere 14 dagen, data op aanvraag.
Prijs per persoon vanaf: € 1585 pp (min. 2 pers.)
Inclusief: rondreis van Johannesburg naar
Livingstone per safari truck en open 4x4 voertuig, 13
kampeerovernachtingen (tent: 2,2m x 2,2m x 1,8m
met matras), maaltijden volgens het reisprogramma,
koffie/thee/vruchtensapjes bij het ontbijt en diner,
entreegelden nationale parken en 2 Engelstalige
chauffeurs/reisbegeleiders.
Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke
uitgaven, huur slaapzak en kussen (prijs op aanvraag).
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Indien u als alleenreizende een tent wilt delen met een
andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan vervalt de
eenpersoonstoeslag.

14-Daagse rondreis wild parks Botswana

Zeer aantrekkelijk geprijsde
accommodatie rondreis door de
mooiste wildreservaten van Botswana
en een bezoek aan de machtige Victoria
Watervallen! Verken de beroemde
Okavango Delta per mokoro en maak
spectaculaire begeleide wandelingen.
Geniet van een boottocht op de Chobe
Rivier en ga op zoek naar het vele wild
tijdens de safari’s per open safarivoertuig
in Moremi en Chobe. Een onvergetelijke
reis door een unieke Afrikaanse wildernis!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden).
Dag 1: Johannesburg - Khama (lunch/diner). Om
06.30 uur vertrek van de Road Lodge, Johannesburg,
naar Khama in de Kalahari. U bezoekt de Khama
Rhino Sanctuary, dit is een gebied waar de witte
neushoorn wordt beschermd. In dit reservaat leven
o.a. ook zebra’s en gnoes. In de namiddag maakt u uw
eerste safari. Overnachting in een chalet (per chalet
2 x tweepersoonskamer met gemeenschappelijke
badkamer).

zonsondergangen. 2 nachten wild kamperen op een
eiland midden in de Delta.
Dag 5 - 7: Okavango Delta – Moremi (volpension).
U rijdt per open 4x4 voertuig naar het Moremi Game
Reserve. U maakt diverse safari’s in Moremi en in het
privé reservaat. Ervaar het echte Afrika! In dit park
kunt u o.a. olifanten, nijlpaarden, buffels en leeuwen
vinden. 3 overnachtingen in Hyena Pan Bushlodge,
exclusief tented bush lodge, grenzend aan het Moremi
Game Reserve.
Dag 8: Moremi – Maun (ontbijt/lunch). Vandaag
keert u in de middag terug naar Maun. Overnachting
in het Crocodile Camp.
Dag 9: Maun – Makgadikgadi Pans (ontbijt/lunch).
Na het ontbijt gaat de reis verder naar Nata. U ziet hier
de eindeloze witte zoutpannen van Makgadikgadi.
Wanneer er regen valt in dit droge gebied, vindt er een
drastische wijziging plaats als duizenden wildebeesten
en zebra’s naar de zoete graslanden trekken. Ook
prachtige flamingo’s kleuren dan het water roze.
Overnachting in een luxe tent in de Nata Lodge of in
een Bakalanga hut in Planet Baobab.

Dag 12 -13: Chobe N.P. – Victoria Falls (ontbijt).
Na het ontbijt staan de Victoria Falls, “The smoke
that thunders” op het programma. Deze machtige
watervallen zijn één van de zeven wereld wonderen.
Verder kunt u optioneel deelnemen aan diverse
activiteiten, zoals wildwater raften, bungeejumpen
van 111 meter of een spectaculaire ‘flight of angels’
boven de Victoria Falls maken. 2 overnachtingen in het
Rainbow Hotel, waar u gratis WiFi heeft.
Dag 14: Victoria Falls (ontbijt). Na het ontbijt eindigt
uw onvergetelijke rondreis.
Vertrekdata zijn zeer regelmatig, data op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: € 1995 (min.2 pers.)
Inclusief: rondreis van Johannesburg naar Victoria
Falls per safari truck en open 4x4 voertuig, 11
overnachtingen in lodges of tented camps (waarvan
1 nacht met gemeenschappelijke faciliteiten) en 2
kampeerovernachtingen (inclusief slaapzak en kussen),
maaltijden volgens het reisprogramma, koffie/thee/
vruchtensapjes bij het ontbijt en diner, entreegelden
nationale parken en 2 Engelstalige chauffeurs/
reisbegeleiders.

Dag 2: Maun (ontbijt/lunch). Na het ontbijt reist u
naar Maun, de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek
aan de Okavango Delta. ’s Middags kunt u relaxen bij
het zwembad of een optionele rondvlucht over de Delta
maken (prijs op aanvraag). De rondvlucht dient vooraf
te worden gereserveerd. Overnachting in het Crocodile
Camp.

Dag 10: Makgadikgadi Pans - Chobe N.P. (ontbijt/
lunch). Na het ontbijt vervolgt u uw weg naar het
Chobe N.P. Dit gebied staat bekend om de vele
olifanten, die hier in dit park leven. De olifanten
komen vaak in grote getale drinken bij de rivier,
net zoals buffels en ander wild. ’s Middags is er een
optionele safari. 2 overnachtingen in Thebe River
Safaris (WiFi beschikbaar).

Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten, optionele excursies en persoonlijke
uitgaven.

Dag 3 – 4: Maun - Okavango Delta (volpension). U
maakt deze dagen tochten met lokale gidsen in een
Mokoro (kano) over de kanalen om vanaf het water het
wild te observeren. Natuurlijk gaat u ook te voet door
dit prachtige gebied. Geniet van de adembenemende

Dag 11: Chobe N.P. (ontbijt/lunch). U gaat vroeg in
de ochtend op safari om het wild te zien ontwaken
en u maakt ’s middags een onvergetelijke boottocht
op de Chobe Rivier, waarbij u tevens van een
adembenemende zonsondergang kunt genieten.

Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. Indien
u als alleenreizende een tent wilt delen met een
andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan vervalt de
eenpersoonstoeslag.

Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
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Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

21-Daagse Desert & Delta rondreis
Deze onvergetelijke kampeerrondreis
begint met een bezoek aan de
indrukwekkende Victoria Watervallen in
Zambia. Daarna gaat u de hoogtepunten
van Namibië en Botswana verkennen. Dit
is niet zomaar een reis, maar een avontuur
door één van de meest spectaculaire
gebieden van zuidelijk Afrika.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1 - 2: Livingstone. Om 14.00 uur maakt u kennis
met uw medereizigers in de Waterfront Lodge. Deze
2 dagen kunt u Livingstone en de beroemde Victoria
Watervallen verkennen. Zo kunt u o.a. gaan wildwater
raften, bungeejumpen, een olifantensafari of een
helikoptervlucht maken. 2 overnachtingen op een
camping.
Dag 3: Livingstone - Caprivi (volpension) ca. 300
km. Na het ontbijt rijdt u naar de Caprivi, een smalle
strook van Namibië gelegen tussen Angola, Zambia
en Botswana. Vandaag begint het genieten van de
Afrikaanse dierenwereld. U overnacht op een camping.
Dag 4: Caprivi (volpension) ca. 200 km. Vandaag
maakt u een boottocht om vanaf de rivier de dieren
te observeren. Tevens bezoekt u de Popa Falls. U
overnacht op een camping
Dag 5: Caprivi - Rundu (volpension) ca. 210 km. ’s
Ochtends kunt u genieten van het rijke vogelleven bij
de rivier, alvorens u uw reis vervolgt langs de Kavango
Rivier. U komt langs dorpjes met grashutten en u
kunt zich verbazen over de bijzondere plaatselijke
ambachten. U stopt voor de overnachting in Rundu en
kunt genieten van een schitterende zonsondergang aan
de rivier. U overnacht op een camping.
Dag 6 - 7: Rundu - Etosha N.P. (volpension) ca. 420
km. Deze 2 dagen staan in het teken van safari. In het
Etosha N.P, “de grote witte plaats van droogwater”,
maakt u een safari langs de diverse waterplaatsen
op zoek naar het vele wild. ’s Avonds kunt u het
wild observeren bij de verlichte waterplaats. 2
overnachtingen op een camping in het park.

BOTSWANA/NAMIBIË

Dag 8: Etosha N.P. - Ugab (volpension) ca. 600 km. De
volgende stop is bij Brandberg, waar u gaat overnachten
naast de droge bedding van de Ugab Rivier. Dit gebied
is het thuis van de zeldzame woestijnolifanten. U
maakt een wandeling met een lokale gids en bekijkt
de prachtige rotstekeningen. Overnachting op een
camping.
Dag 9: Ugab - Spitzkop (volpension) ca. 170 km.
Vandaag rijdt u in zuidelijke richting, door een prachtig
woestijngebied naar Spitzkop. Het kamp wordt opgezet
aan de voet van deze massieve rots. Na een wandeling
kunt u genieten van de stilte en de adembenemende
zonsondergang. U overnacht op een camping.
Dag 10 - 11: Spitzkop - Swakopmund (ontbijt/1 x
lunch) ca. 250 km. U rijdt via Cape Cross, met zijn vele
zeerobben, naar Swakopmund. Dag ter vrije besteding
om deze stad te verkennen. Zo kunt u sandboarden,
skydiving, quadrijden, oceaansafari maken of een
boottocht maken (alles optioneel). 2 overnachtingen in
Dunedin Star Guesthouse.
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Dag 12 - 13: Swakopmund - Namib Desert
(volpension) ca. 350 km. U brengt een bezoek aan het
mysterieuze maanlandschap bij Swakopmund, alvorens
u naar Sossusvlei gaat. De volgende dag brengt u een
bezoek aan het adembenemende duinlandschap van
Sossusvlei en beklimt u ’s werelds hoogste zandduin.
Tevens maakt u een wandeling door de Sesriem
Canyon. Geniet van de prachtige kleurschakeringen bij
zonsondergang. 2 overnachtingen op een camping.
Dag 14: Namib Desert - Windhoek (ontbijt/lunch)
ca. 345 km. De charme van Windhoek ligt in de
smeltkroes van culturen en de gastvrije bevolking. De
rest van de middag is ter vrije besteding. Overnachting
in Klein Windhoek Guesthouse (WiFi aanwezig).
Dag 15: Windhoek - Kalahari (volpension) ca. 550
km. Na het ontbijt reist u naar de grens van Botswana.
U maakt een wandeling onder leiding van een San
Bosjesman, die u alles vertelt over het leven in de
‘bush’. U overnacht op een camping in het hart van de
Kalahari.
Dag 16: Kalahari - Maun (ontbijt/lunch) ca. 300
km. U vervolgt uw reis naar Maun. Optioneel kunt u
een rondvlucht maken over de Okavango Delta (prijs
op aanvraag). De rondvlucht dient vooraf te worden
gereserveerd. Overnachting op een camping.
Dag 17 – 18: Okavango Delta (volpension). U maakt
deze dagen tochten met lokale gidsen in een Mokoro
(kano) over de kanalen om vanaf het water het wild
te observeren. Natuurlijk gaat u ook te voet door dit
prachtige gebied. Geniet van de adembenemende
zonsondergangen. 2 nachten wild kamperen op een
eiland midden in de Delta.
Dag 19: Okavango Delta - Makgadikgadi Pans
(ontbijt/lunch) ca. 320 km. Na uw spectaculaire Delta
belevenis, gaat de reis naar de immense vlakte van de
Makgadikgadi zoutpannen. De sterrenhemel is hier
onbeschrijflijk mooi! Overnachting op een camping.
Dag 20: Makgadikgadi Pans – Chobe (ontbijt/lunch)
ca. 300 km. U brengt vandaag een bezoek aan het
beroemde Chobe N.P. In dit park leven grote kuddes
olifanten en buffels. Ook maakt u een boottocht op de
Chobe Rivier. U overnacht op een camping in Kasane.
Dag 21: Kasane - Livingstone (ontbijt) ca. 100 km.
Vandaag komt er een einde aan een prachtig avontuur,
u bent oneindig veel ervaringen en vrienden rijker.
De reis eindigt rond 12.00 uur op de luchthaven van
Livingstone.
Genoemde reis is ook mogelijk als rondreis met verblijf
in guesthouses. Exact programma op aanvraag.
Vertrekdata iedere 14 dagen
Prijs per persoon vanaf: € 1950,- (min 2 pers.)
Inclusief: rondreis van/naar Livingstone
per speciale safari truck, overnachtingen
kampeerrondreis: 3 overnachtingen in guesthouses
en 17 kampeerovernachtingen (tent: 2,2m x 2,2m
x 1,8m met matras) / overnachtingen rondreis: 18
overnachtingen in guesthouses/tented camps (waarvan
3 nachten met gemeenschappelijke faciliteiten) en 2
kampeerovernachtingen (inclusief slaapzak en kussen),
maaltijden volgens het reisprogramma, koffie/thee/
vruchtensapjes bij het ontbijt en diner, entreegelden
nationale parken en 2 Engelstalige chauffeurs/
reisbegeleiders.

Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke uitgaven,
huur slaapzak en kussen (prijs op aanvraag).
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon in
zachte reistassen, fototas en handbagage.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Indien u als alleenreizende een tent/kamer wilt delen
met een andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan
vervalt de eenpersoonstoeslag.

11-Daagse luxueuze kampeersafari Botswana Experience
Deze luxueuze kampeersafari van Maun
naar Livingstone biedt u een onvergetelijke
kennismaking met het natuurparadijs
Botswana. U overnacht in comfortabele Meru
tenten met bedden en een en-suite badkamer,
die voor u aankomt in uw kamp zijn opgezet en
ingericht. De maaltijden worden bereid door
een kok. Geniet overdag van de schitterende
safari’s onder deskundige begeleiding van uw
gids/chauffeur, laat u verrassen door culinaire
maaltijden en ervaar het ‘Out of Africa’ gevoel
als u bij zonsondergang van uw drankje geniet.
Moge de magie van het continent Afrika naar
uw hart stijgen, als dat al niet het geval was!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Maun – Xakanaxa, Moremi G.R. (diner).
U wordt op de luchthaven van Maun opgewacht door
uw deskundige gids/chauffeur. Vervolgens gaat de
reis naar het Xakanaxa gebied in het Moremi G.R. U
arriveert in de namiddag in uw kamp. ’s Avonds kunt
u genieten van een uitstekend diner en vervolgens de
adembenemende sterrenhemel aanschouwen bij het
kampvuur. Xakanaxa ligt in het hart van het Moremi
G.R. en bestaat uit Mopane bossen, moerasgebieden
en vele waterwegen. De natuur is hier weergaloos
mooi en zeer wildrijk. Luipaarden en cheeta’s worden
hier vaak gespot en het vogelleven is zeer gevarieerd. 2
overnachtingen op een bushcamping in het Xakanaxa
gebied.
Dag 2: Xakanaxa (volpension). Verken deze
fantastische omgeving! Vroeg op voor de ochtendsafari,
waarna u kunt genieten van een heerlijke brunch.
Na de siësta en snack gaat u wederom op safari. Na
zonsondergang keert u terug naar het kamp waar
een voortreffelijk diner onder de sterrenhemel wordt
geserveerd.
Dag 3: Xakanaxa – Khwai, Moremi G.R. (volpension).
Vandaag gaat de reis naar Khwai, gelegen in het oosten
van het prachtige Moremi G.R. Onderweg geniet u
van een heerlijke lunch. In de namiddag maakt u nog
een safari door het Khwai gebied, alvorens het diner
wordt geserveerd. Het Moremi G.R. staat bekend als
één van de fraaiste wildparken van zuidelijk Afrika.
2 overnachtingen op een bushcamping in het Khwai
gebied.
Dag 4: Khwai (volpension). Vandaag staat in teken van
onvergetelijke safari’s. Door de totaal andere vegetatie
treft u in dit gebied weer andere diersoorten. Bij de
rivier treft u vaak vele olifanten en nijlpaarden aan.
Dag 5: Khwai – Savute (volpension). Via een safari
door de grazige vlaktes van de Mababe vlakte bereikt u
het kamp. De lunch gebruikt u onderweg. Savute heeft
één van de dichtste roofdierpopulaties in Afrika en
staat bekend om haar imposante olifantenmannetjes. 2
overnachtingen op een bushcamping in Savute.
Dag 6: Savute (volpension). U gaat vandaag het mooie
Savute gebied verkennen. Tijdens de safari’s kunt u
genieten van de prachtige natuur, het vele wild en de
bijzondere Baobab bomen.

Dag 9: Chobe Rivier – Livingstone, Zambia (ontbijt).
Na het ontbijt neemt u afscheid van uw gids/chauffeur
en steekt u per ferry de Chobe Rivier over. Vervolgens
transfer naar het prachtige Zambezi Sun Hotel, gelegen
op loopafstand van de indrukwekkende Victoria
Watervallen. 2 overnachtingen in het Zambezi Sun
Hotel.
Dag 10: Livingstone (ontbijt). Dag ter vrije besteding
in Livingstone. U kunt uitgebreid de machtige
watervallen bezoeken, een helikoptervlucht maken,
bungeejumpen, relaxen aan het zwembad af deelnemen
aan één van de vele activiteiten. (optioneel)
Dag 11: Livingstone (ontbijt). Transfer naar de
luchthaven van Livingstone.

Vertrekdata op aanvraag.
Prijs per persoon vanaf: € 4156,- (min. 2 pers.)
Inclusief: rondreis van Maun naar Kasane per open
4x4 voertuig, transfers van Kasane-Zambezi Sun
en van Zambezi Sun-Livingstone luchthaven, 6
kampeerovernachtingen in comfortabele Meru tenten,
4 overnachtingen in een hotel, maaltijden volgens het
reisprogramma, koffie/thee/frisdrank/water op dag
1 t/m 8, safari’s en activiteiten volgens programma,
boottocht Chobe Rivier, entreegelden nationale
parken en service Engelstalige gids/chauffeur, kok en
campingassistentie van dag 1 t/m 8.
Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten Zambia, optionele excursies en
persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 10 personen per
voertuig.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in een zachte reistas.
Er wordt niet van u verwacht dat u meehelpt bij de open afbouw van de tenten of in de keuken.
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Dag 7: Savute – Chobe Rivier (volpension). U verlaat
het droge Savute gebied en rijdt naar de mooie Chobe
Rivier. Dit gebied staat bekend om haar grote olifantenen buffelpopulatie en rijke vogelfauna. De lunch
gebruikt u onderweg. ’s Middags maakt u een prachtige
safari door het Chobe N.P, alvorens u naar uw hotel in
Kasane gaat. 2 overnachtingen in een hotel in Kasane,
nabij het Chobe N.P.

Dag 8: Chobe Rivier (volpension). Vroeg op voor een
safari in het Chobe N.P. Observeer de vele olifanten
en andere dieren die bij de rivier hun dorst komen
lessen. In uw hotel geniet u van de brunch en de
siësta. ’s Middags biedt een onvergetelijke boottocht
op de Chobe Rivier weer een nieuwe dimensie: de
dierenwereld van Afrika vanaf het water!

21-Daagse autorondreis Namibië en Botswana per 4wd

Deze avontuurlijke autorondreis neemt u
mee naar de hoogtepunten van Namibië
en Botswana. Per comfortabele 4WD
gaat u op safari en maakt u kennis van de
vele facetten van deze bestemmingen. Zo
ziet u de magnifieke kleurschakeringen
in Namibië en gaat u op zoek naar wild
in het beroemde Etosha N.P. Vervolgens
rijdt u door de Caprivi, het groene deel
van Namibië. De reis wordt afgesloten met
spectaculaire safari’s in Botswana. U rijdt
zelf door Chobe, Savute en Moremi/
Khwai en vliegt vervolgens voor een
3-daagse verblijf naar de imponerende
Okavango Delta. Een absolute droomreis
voor ’off the road’ liefhebbers en reizigers
die op zoek zijn naar avontuur.

BOTSWANA

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Windhoek, ca. 45 km. Na aankomst
in Windhoek staat uw huurauto van Europcar
(4WD double cab) voor u klaar. Vervolgens kunt u
boodschappen doen in Windhoek en de hoofdstad
verkennen. Overnachting in A: Pension Moni / B:
Heinitzburg Hotel.
Dag 2: Windhoek – Etosha N.P, ca. 410 km (ontbijt).
Na het ontbijt rijdt u via het handwerkersplaatsje
Okahandja naar het beroemde Etosha N.P. U verblijft
in een restcamp in het park, zodat u ook ’s avonds bij de
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verlichte waterplaats van het wild kunt genieten. U kunt
vandaag uw eerste safari maken. Overnachting in A & B
(incl. diner): Okaukuejo Restcamp.
Dag 3: Etosha N.P. (ontbijt). Deze dag staat in
teken van onvergetelijke safari’s. U gaat per eigen
4WD op zoek naar het vele wild. Vooral bij de
diverse drinkplaatsen kunt u vaak vele verschillende
diersoorten aantreffen. U rijdt door het park naar de
oostelijke ingang van het park. U kunt in het park
overnachten of in een prachtig tented camp in een
privé concessie, waar u eventueel ook een begeleide
safari kunt bijboeken. Overnachting in A: Namutoni
Restcamp / B (incl. diner): Onguma Tented Camp.
Dag 4: Etosha N.P. – Rundu, ca. 375 km (halfpension).
U laat het wildrijke Etosha N.P. achter u en gaat op weg
naar Rundu. ’s Middags kunt u eventueel een boottocht
maken (optioneel). Overnachting in A: Kaisosi River
Lodge / B: Taranga Safari Lodge.
Dag 5: Rundu – Popa Falls/Bagani, ca. 230 km
(halfpension). Vandaag rijdt u langs de Okavango
Rivier naar de stroomversnellingen van de Popa
Falls. ’s Middags kunt u een boottocht maken of een
bezoek brengen aan een cultureel dorp (optioneel).
Overnachting in A: Ndhovu Safari Lodge / B: Divava
Okavango Lodge.
Dag 6: Popa Falls/Bagani – Mudumu N.P, ca. 230
km (ontbijt). U vervolgt uw reis door de bijzondere
Caprivistrook, het groene deel van Namibië. U verblijft
nabij het Mudumu N.P. of in het Nkasa Lupala N.P. 2
overnachtingen in A: Camp Kwando / B (incl. diner)
Nkasa Lupala Tented Camp.

Dag 7: Mudumu N.P. (ontbijt). Dag ter vrije besteding.
Vanuit uw kamp kunt u een boottocht maken, vissen of
een begeleide safari maken per open landrover in het
West Caprivi Game Park (optioneel).
Dag 8: Mudumu N.P. – Chobe N.P, ca. 250 km
(ontbijt). Na het heerlijke ontbijt gaat de reis verder
door de Caprivi naar het plaatsje Kasane, gelegen nabij
het Chobe N.P. 3 overnachtingen in A: Chobe Safari
Lodge, rivier- of safarikamer / B (incl. volpension,
lokale drankjes, wasservice & 2 begeleide safari’s per
dag): Chobe Game Lodge.
Dag 9: Chobe N.P. (ontbijt). Vandaag kunt u het mooie
Chobe N.P. per eigen 4WD gaan verkennen. U zult
ongetwijfeld de vele olifanten en buffels tegenkomen,
die bij de rivier hun dorst komen lessen. Ook een
boottocht op de Chobe Rivier is een absolute aanrader
(optioneel bij de Chobe Safari Lodge, bij de Chobe
Game Lodge zijn de activiteiten inclusief).
Dag 10: Victoria Falls, ca. 180 km (ontbijt). Vandaag
kunt u een dagexcursie maken naar de Victoria
Falls maken (optioneel). Maak een wandeling langs
de vele prachtige uitzichtpunten en bewonder deze
indrukwekkende watermassa. Wij raden u aan om een
retourtransfer via uw lodge te boeken, zodat u extra
kosten en verzekeringen voor uw huurauto voorkomt.
Het visum voor Zimbabwe kunt u bij de grens
aanschaffen.
Dag 11: Chobe N.P. – Savute, ca. 180 km (volpension,
lokale drankjes, wasservice & 2 safari’s per dag).
U verlaat de Chobe Rivier en reist naar het droge en

dynamische Savute Gebied, gelegen in het hart van
het Chobe G.R. Geniet onderweg van het wild dat u
tegenkomt. ’s Middags maakt u een begeleide safari,
mits u tijdig arriveert. 2 overnachtingen in A: Camp
Savute / B: Savute Safari Lodge.
Dag 12: Savute (volpension). ’s Morgens vroeg op
voor de spectaculaire begeleide safari. Na de lunch en
siësta tijd, staat er wederom een begeleide safari op het
programma. Een onvergetelijke ervaring!
Dag 13: Savute – Moremi / Khwai G.R, ca. 170 km
(volpension). Vandaag rijdt u via zandwegen naar
het wildrijke Moremi Game Reserve (wij raden u aan
om vroeg te vertrekken, aangezien uw reistijd zonder
stops ca. 6-7 uur bedraagt). Moremi is HET gebied
voor spectaculaire safari’s per open landrover (het
Xakanaxa Camp biedt ook boottochten aan en het
Sango Camp in het Khwai Gebied biedt wandelsafari’s).
2 overnachtingen in A (incl. lokale drankjes &
wasservice): Sango Camp / B (incl. lokale drankjes,
wasservice & 2 safari’s per dag): Xakanaxa Camp.
Dag 14: Moremi / Khwai G.R. (volpension). Na een
heerlijk ontbijt kunt u deelnemen aan de begeleide
safari’s en boottochten van het Xakanaxa Camp of de
safari’s en bushwandelingen in het Sango Camp. Het zal
een onvergetelijke dag worden!

Dag 17: Okavango Delta (volpension). Geniet van de
adembenemende Okavango Delta tijdens de mokoroen boottochten. Een ware belevenis!
Dag 18: Okavango Delta – Maun – Ghanzi, ca. 300
km (ontbijt). Vandaag vliegt u terug naar Maun, waar
u auto nog op u staat te wachten. U rijdt vervolgens
naar Ghanzi. Overnachting in A & B: Kalahari Arms
Hotel.
Dag 19: Ghanzi – Gobabis, ca. 240 km (halfpension).
Na de grensformaliteiten van Botswana en Namibië
rijdt u naar uw volgende accommodatie. ’s Middags
kunt u een excursie maken met Bosjesmannen en meer
leren over hun manier van overleven in onherbergzame
gebieden (optioneel). Overnachting in A & B: Zelda
Guestfarm.
Dag 20: Gobabis – Windhoek, ca. 330 km
(ontbijt). Na het ontbijt gaat de reis naar Windhoek.
Overnachting in A: Pension Moni / B: Heinitzburg
Hotel.
Dag 21: Windhoek, ca. 45 km (ontbijt). Helaas de
laatste dag van uw avontuurlijke reis. U rijdt terug naar
de luchthaven van Windhoek, alwaar u uw huurauto
weer inlevert.

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €5.516,- (min.2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
21 dagen autohuur cat. W (4WD double cab) van
Europcar met classic plus verzekering, 3-daagse fly in
safari Okavango Delta, genoemde safari-activiteiten en
routebeschrijvingen.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
contract- en grenskosten voor de huurauto,
brandstof huurauto, persoonlijke uitgaven, eventuele
visumkosten Zimbabwe en entreegelden.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Opmerking: Let op: wij raden deze reis af in de
periode begin december tot eind april, in verband met
de regentijd niet aan te raden. U heeft dan een grote
kans om vast te komen zitten. Uiteraard kunt u wel
de reis maken tot en met Kasane en daar de huurauto
inleveren. Vervolgens kunt u een fly in safari boeken
naar de diverse mooie parken in Botswana en vanaf
Maun terugvliegen.
Deze reis is eventueel ook mogelijk met een 4WD met
een daktent. Wel is het raadzaam om de campings in de
parken dan in ieder geval vooraf reeds vast te leggen.
De plaatsen zijn beperkt en reserveringen voor de
parken in Botswana zijn verplicht.
De reis dient minimaal 30 dagen voor vertrek te
worden geboekt.
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Dag 15: Moremi / Khwai G.R. – Maun, ca. 140 km
(ontbijt). Vandaag rijdt u naar Maun. Overnachting
in A: Maun Lodge, river room / B (incl. diner): Royal
Tree Lodge.
Dag 16: Maun – Okavango Delta (volpension, lokale
drankjes, wasservice & 2 safari’s per dag). Vandaag
staat één van de hoogtepunten van uw reis op het
programma. Per klein vliegtuig vliegt u in ca. 20 min.

naar het hart van de Okavango Delta. Hier gaat u deze
waterrijke omgeving verkennen per mokoro en boot.
2 overnachtingen in A: Moremi Crossing / B: Xugane
Island Lodge.

8-Daagse Fly-In Safari Wild en Natuur Botswana
Tijdens deze fantastische fly-in safari
gaat u de bijzondere landschappen van
Botswana verkennen. Zo gaat u een spectaculaire boottocht maken op de Chobe
Rivier, safari’s per open landrover maken
in het Chobe N.P. en het wildrijke Moremi
Game Reserve en gaat u de kanalen van
de Okavango Delta ontdekken. Uiteraard
zal een bezoek aan de machtige Victoria
Watervallen in Zimbabwe niet ontbreken. U legt de afstanden tussen de lodges
comfortabel af per kleine vliegtuigjes. Een
unieke reis met een prima prijs/kwaliteit
verhouding!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Kasane – Chobe N.P. (diner). Transfer van
Kasane naar de Chobe Safari Lodge of de Chobe Bush
Lodge in Kasane. De Chobe Safari Lodge ligt direct aan
de machtige Chobe Rivier. Vanuit de Chobe Bush Lodge
heeft u een geweldig uitzicht op de bush. Geniet in de
namiddag van een prachtige boottocht op de Chobe
Rivier. Het is een fantastische ervaring om het wild
van dichtbij te observeren, terwijl zij hun dorst komen
lessen bij de rivier. 3 overnachtingen in de Chobe Safari
Lodge of Chobe Bush Lodge.
Dag 2: Chobe N.P. (volpension). U begint de dag met
een wandeling door een dorp en leert meer over de gewoonten en gebruiken van de lokale bevolking. ’s Middags maakt u onder ervaren begeleiding een safari in
het mooie Chobe Game Reserve. U zult zich verbazen
over de vele olifanten en buffels die hier leven. Uiteraard
kunt u ook vele andere diersoorten tegenkomen.
Dag 3: Chobe N.P. (volpension). Na een heerlijk
ontbijt gaat u met uw Engelssprekende gids naar de
beroemde Victoria Falls, ook wel ’de rook die dondert’
genoemd. Bij hoogwater (ca. juni tot en met augustus)
stort hier een enorme watermassa in een ravijn van
meer dan 1700 m breed en 100 m diep. Vanaf de diverse
uitzichtpunten kunt u dit ware schouwspel uitstekend
bewonderen. Onderweg komt u langs het standbeeld
van Livingstone en de waterval ’Devil’s Cataract’. Na
de lunch bezoekt u een lokale markt, alvorens u terug
wordt gebracht naar uw lodge.
Dag 4: Chobe N.P. – Moremi G.R. (volpension). Na
een prachtige ochtendsafari wordt u naar de luchthaven
van Kasane gebracht. Per klein toestel vliegt u over de
Savute naar uw bijzonder gelegen kamp. Moremi Crossing ligt op de zuidpunt van het zeer wildrijke Chief ’s
Island. U maakt hier wandelsafari’s met een ervaren
ranger en onvergetelijke mokoro- en boottochten. Uw
verblijf in deze omgeving zal ongetwijfeld een diepe
indruk op u maken. 2 overnachtingen in Camp Moremi
Crossing.
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Dag 5: Moremi G.R. (volpension). Een onvergetelijke
safari dag in een spectaculaire omgeving! Ga te voet en
per boot op zoek naar de vele dieren.
Dag 6: Moremi G.R. – Okavango Delta (volpension).
Na het ontbijt vliegt u in ca. 15 min. naar één van de
mooiste plekjes in de Okavango Delta , het Pom Pom
Camp. Tijdens uw verblijf kunt u safari’s maken per
open landrover (ook zijn avondsafari’s mogelijk), een
mokorotocht maken of een wandelsafari onder ervaren
begeleiding. 2 overnachtingen in het Pom Pom Camp.
Dag 7: Okavango Delta (volpension). U gaat de hele
dag de adembenemende Okavango Delta verkennen.
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Dag 8: Okavango Delta – Maun (ontbijt). Na het
ontbijt wordt u per klein toestel van het Pom Pom
Camp naar Maun gevlogen (vliegtijd ca. 20 minuten).
Hier komt een einde aan een onvergetelijk avontuur!
Prijs per persoon vanaf: € 2798,- ( min 2 pers.)
Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten van Kasane
tot Maun, genoemde transfers, 7 overnachtingen
in lodges of tented camps, genoemde maaltijden,
activiteiten volgens programma, lokale drankjes en
wasservice (geen ondergoed) in Pom Pom Camp en
Moremi Crossing, entreegelden nationale parken
(m.u.v. Chobe) en ervaren Engelstalige gids/chauffeurs.
Exclusief: internationale vluchten, overige drankjes,
fooien, visumkosten, parkgelden Chobe (prijs op
aanvraag), optionele excursies en persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 2 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in een zachte reistas, inclusief fototas en handbagage.
Toeslag voor transfer vanaf Victoria Falls (ca. 1,5 uur
van Kasane) of Livingstone op aanvraag.

5-Daagse Fly-In Safari met Kwando Safaris
Een onvergetelijke fly in safari met
verblijf in de uiterst comfortabele,
kleinschalige Kwando kampen. U verblijft
tijdens deze exclusieve safari 2 nachten
in het wildrijke Linyanti gebied en 2
nachten in de bijzondere Okavango
Delta. Doordat u overnacht in 2 totaal
verschillende gebieden en deelneemt aan
een verscheidenheid aan activiteiten, zult
u de enorme veelzijdigheid van Botswana
ervaren! De Kwando Kampen liggen
in privé concessies, waardoor er ook
wandelsafari’s en nachtsafari’s mogelijk
zijn. Uiteraard is deze fly in safari slechts
een selectie van de mogelijkheden. Wij
kunnen een safari geheel op maat voor u
samenstellen.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kasane – Linyanti (lunch/diner). U vliegt per
klein toestel in ca. 1,5 uur van Kasane naar het Kwando
Lebala Camp. Het kamp is prachtig gelegen aan de
Kwando Rivier in de Linyanti Wetlands. De 8 ruime
en comfortabele tenten zijn gebouwd op een houten
plateau en beschikken over een mooie badkamer met
sfeervolle buitendouche. ’s Middags maakt u uw eerste
safari onder deskundige begeleiding. 2 overnachtingen
in de Kwando Lebala Camp.

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 3.225,- (min. 2 pers.)
Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten
van Kasane tot Maun, genoemde transfers, 4
overnachtingen in lodges, genoemde maaltijden,
activiteiten volgens programma, lokale drankjes en
wasservice (geen ondergoed), entreegelden nationale
parken en ervaren Engelstalige gids/chauffeurs.
Exclusief: internationale vluchten, overige drankjes
(buitenlands gedistilleerd), fooien en persoonlijke
uitgaven.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in een zachte reistas, inclusief fototas en handbagage.
Toeslag voor transfer vanaf Victoria Falls (ca. 1,5 uur
van Kasane) of Livingstone op aanvraag.
Kwando Safaris bieden speciale programma’s voor
kinderen.

Dag 2: Linyanti (volpension). Deze dag staat in teken
van safari. Lebala betekent in het Setswana ‘open
ruimte’. In dit spectaculaire gebied van waterwegen
en open vlaktes gaat u op zoek naar de kuddes klein
wild en de vele roofdieren. Deze omgeving is bekend
om o.a. zijn vele olifanten. Tijdens uw verblijf kunt u
deelnemen aan wandelsafari’s en dag- en nachtsafari’s
per open landrover.
Dag 3: Linyanti – Okavango Delta (volpension). Na
een prachtige ochtendsafari wordt u naar de airstrip
gebracht voor uw vlucht naar het uniek gelegen Kwara
Camp. Het mooie Kwando Kwara Camp bestaat uit
slechts 8 luxueuze safari tenten met privé faciliteiten en
is gelegen aan de Okavango Delta en het Moremi G.R.
Deze privé concessie is alleen toegankelijk voor gasten
van Kwando, waardoor u verzekerd bent van een pure
safari beleving! ’s Middags neemt u deel aan de eerste
safari-activiteit. 2 overnachtingen in het Kwando Kwara
Camp.
Dag 4: Okavango Delta (volpension). Deze dag brengt
u door in één van de mooiste gebieden van Botswana.
U kunt deelnemen aan mokorotochten, wandelsafari’s,
boottochten en dag- en nachtsafari’s per open
landrover (maximaal 6 personen per landrover). Ook
is het mogelijk om te vissen (niet toegestaan in januari/
februari). Uw verblijf in het Kwando Kwara Camp zal
ongetwijfeld een onvergetelijke indruk op u maken.
Dag 5: Okavango Delta – Maun (ontbijt). Na een
laatste safari-activiteit en het heerlijke ontbijt wordt u
per klein toestel naar Maun gevlogen.
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9-Daagse Fly In Safari Veelzijdig Botswana
Ontdek tijdens deze unieke fly in safari de veelzijdigheid van
de safari bestemming Botswana. Verken het wildrijke Moremi
Game Reserve, de bijzondere waterwereld van de Okavango
Delta, het droge Savute gebied en het beroemde Chobe National Park en ervaar zo de grote veelzijdigheid van Botswana.
U vliegt comfortabel van het ene kamp naar het volgende en
verblijft in uiterst sfeervolle, luxueuze lodges op spectaculaire
locaties.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Maun – Moremi G.R. (diner). Vandaag vliegt u in ca. 25 min. per klein
vliegtuig naar Camp Moremi, gelegen in het Moremi G.R. Moremi wordt gezien
als één van de mooiste wildreservaten van Afrika. ’s Middags maakt u uw eerste
safari in deze wildrijke omgeving. 2 overnachtingen in Camp Moremi.
Dag 2: Moremi G.R. (volpension). Deze dag staat in teken van spectaculaire
safari’s. In de ochtend en middag kunt u deelnemen aan de activiteiten. Ga op
zoek naar het vele wild tijdens een safari per open landrover. Uw ervaren ranger
zal u alles vertellen over de flora en fauna. Van november tot april is Moremi een
waar vogelparadijs!.
Dag 3: Moremi G.R. – Okavango Delta (volpension). Een korte vlucht (ca. 10
min.) brengt u vandaag naar het hart van de Okavango Delta. U gaat de Delta per
mokoro (traditionele kano) of boot verkennen en u maakt natuurwandelingen
met een ervaren gids. Ook hier is een uitbundig vogelleven. 2 overnachtingen
Camp Okavango, Xugana Island Lodge of Xakanaxa Camp.
Dag 4: Okavango Delta (volpension). Geniet van de unieke waterwereld van de
Delta tijdens de activiteiten die worden georganiseerd.
Dag 5: Okavango Delta – Savute (volpension). Na een heerlijk ontbijt vliegt
u in ca. 40 minuten naar de Savute Safari Lodge, gelegen aan de oever van het
opgedroogde Savute Kanaal in het Chobe N.P. Dit gebied staat bekend om de
vele olifantenstieren en roofdieren. Ook leven hier zebra’s, wilde honden, gnoes,
buffels, cheeta’s, luipaarden en antilopen. 2 overnachtingen in Savute Safari
Lodge.
Dag 6: Savute (volpension). Vandaag staat in teken van het verkennen van het
Savute Gebied. U maakt prachtige safari’s in de ochtend en namiddag en u kunt
een bezoek brengen aan de eeuwenoude San rotstekeningen.
Dag 7: Savute - Chobe N.P. (volpension). U vliegt naar Kasane en wordt
aansluitend per auto en boot naar de Chobe Savanna Lodge in Namibië
gebracht. of per auto een transfer naar de Chobe Game Lodge, de enige lodge
in het Chobe N.P. ’s Middags maakt u een safari. 2 overnachtingen in Chobe
Savanna Lodge of Chobe Game Lodge.
Dag 8: Chobe N.P. (volpension). U gaat vandaag tijdens een prachtige boottocht
de vele olifanten en ander wild observeren vanaf het water. Ook kunt u per open
landrover op zoek gaan naar wild.
Dag 9: Chobe N.P. – Kasane (ontbijt). Na het ontbijt transfer naar Kasane, waar
uw onvergetelijke safari eindigt.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: 3.854,- ( min. 2 pers)
Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten van Maun naar Kasane, genoemde
overnachtingen, genoemde maaltijden, activiteiten volgens programma, lokale
drankjes en wasservice (geen ondergoed), entreegelden nationale parken en
ervaren engelstalige gids/chauffeurs.
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Exclusief: internationale vluchten, overige drankjes (buitenlands gedistilleerd),
fooien en persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 2 Personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon in een zachte reistas,
inclusief fototas en handbagage.
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9-Daagse Fly In Safari Woestijn en Delta
Deze bijzondere fly in safari
neemt u mee naar de eindeloze
woestijn van de Kalahari en de
unieke waterrijke Okavango
Delta. Water is kostbaar in
de Kalahari Woestijn. Het
kleine beetje regen dat valt
van december tot eind mei
laat hier het leven ontwaken.
Een tegenstelling is de
waterrijke Okavango Delta
met haar kanalen en lagunes.
Geniet van de weergaloze
Afrikaanse sterrenhemel,
maak kennis met de levensstijl
van de Bosjesmannen en ga
op zoek naar het wild in de
contrasterende omgevingen.
Ervaar deze prachtige gebieden
en maak kennis met dit land van
uitersten!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Maun – Nxai Pan (diner). Vandaag
vliegt u per klein vliegtuig in ca. 40 min.
van Maun naar Nxai Pan. Het Nxai Pan
N.P. bestaat uit een aantal gefossiliseerde
zoutpannen, die zijn begroeid met kort
gras. Het kamp ligt aan de westkant van
de Nxai Pan en kijkt uit over de eindeloze
grasvlaktes. Vanaf het terras kunt u de
dieren observeren, die bij de waterplaats
van het kamp hun dorst komen lessen.
’s Middags maakt u uw eerste safari. 2
overnachtingen in het Nxai Pan Camp.
Dag 2: Nxai Pan (volpension). Deze dag
staat in het teken van safari. U kunt in
de ochtend en middag deelnemen aan
de diverse activiteiten, zoals safari’s per
open landrover, een bezoek aan de Khama
Khama Pan en de beroemde 7 Baobab
bomen die ook door ontdekkingsreiziger
Baines zijn vastgelegd, sterrenkijken en
natuurwandelingen met een Bosjesman.
In Nxai Pan vindt u het gehele jaar
gemsbokken, impala’s en springbokken,
leeuwen, luipaarden en wilde honden.
Zebra’s zijn er in overvloed tijdens het
regenseizoen.
Dag 3: Nxai Pan –Central Kalahari
(volpension). Vandaag vliegt u per klein
vliegtuig in ca. 50 min. naar het bijzondere
Central Kalahari Game Reserve. Tau Pan
heeft speciaal ontworpen chalets, die
vanaf een oude zandduin een werkelijk
adembenemend uitzicht bieden op de
beroemde Tau Pan. Geniet ’s middags van
een safari. 2 overnachtingen in het Tau Pan
Camp.

Dag 5: Central Kalahari – Makgadikgadi
(volpension). U vliegt in ca. 30 min. naar
het westelijke deel van het Makgadikgadi
N.P. De Leroo La Tau Lodge heeft 12
chalets en ligt aan de oever van de Boteti
rivierbedding. Met name in de droge
periode mei-september vindt u vele zebra’s
en wildebeesten bij de waterplaats voor
het kamp. ’s Middags gaat u op safari. 2
overnachtingen in de Leroo La Tau Lodge.
Dag 6: Makgadikgadi (volpension).
Geniet ook deze dag van de onwerkelijke
schoonheid van de Kalahari. Met name
in de zomermaanden kunt u hier volop
relaxen en genieten van het uitbundige
vogelleven. U kunt verder deelnemen
aan safari’s per open landrover (ook
nachtsafari’s in de privé concessie) en een
culturele excursie maken.
Dag 7: Makgadikgadi – Okavango Delta
(volpension). Na het ontbijt vliegt u per
klein vliegtuig in ca. 50 min. naar het
Moremi Game Reserve in de Okavango
Delta. Geniet onderweg van het magnifieke
uitzicht op de Delta. Uw kamp heeft één
van de beste safari locaties van Botswana.
In de namiddag gaat u deze prachtige
omgeving verkennen. 2 overnachtingen in
het Xakanaxa Camp.
Dag 8: Okavango Delta (volpension).
Een spectaculaire dag in de Okavango
Delta. U kunt vandaag op safari gaan, een
boottocht maken of de kanalen verkennen
per mokoro. Geniet van deze wildrijke
omgeving en ook vogelliefhebbers kunnen
hier hun hart ophalen.
Dag 9: Okavango Delta - Maun (ontbijt).
Na een laatste safari en een heerlijk ontbijt
vliegt u in ca. 15 min. terug naar Maun.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: 5.735,(min. 2 pers)
Inclusief: genoemde binnenlandse
vluchten van/naar Maun, genoemde
overnachtingen, genoemde maaltijden,
activiteiten volgens programma, lokale
drankjes en wasservice (geen ondergoed),
entreegelden nationale parken en ervaren
Engelstalige gids/chauffeurs.
Exclusief: internationale vluchten, overige
drankjes (buitenlands gedistilleerd), fooien
en persoonlijke uitgaven.

BOTSWANA

Dag 4: Central Kalahari (volpension).
Geniet vandaag van de vele activiteiten:
een spectaculaire safari per open landrover,
sterrenkijken, natuurwandeling met
een Bosjesman of een dagexcursie naar
Deception Valley, Piper en Passage Pan.
Dit grootste wildreservaat ter wereld

staat bekend om zijn Kalahari leeuwen
met mooie donkere manen. Maar ook
luipaarden en cheeta’s worden hier vaak
waargenomen. In de periode december
t/m maart kunt u hier grote kuddes gnoes,
antilopen en oryxen vinden die op zoek
zijn naar vers gras.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg
per persoon in een zachte reistas, inclusief
fototas en handbagage.
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7-Daagse luxueuze fly in safari Botswana
Tijdens deze unieke fly in safari verblijft u in uitstekende en luxueuze lodges en maakt
u safari’s in de meest fascinerende gebieden van Botswana. Alle lodges hebben hun
eigen unieke sfeer, maar kenmerken zich allemaal door een gunstige ligging, luxueuze
accommodatie en deskundige safaribegeleiding. De Premier Camps zijn bijzonder
weelderig en de kamers en veranda’s zijn zeer ruim opgezet. Soms heeft u zelfs een privé
‘plunge pool’. De kamers in de Classic Camps zijn nog altijd bijzonder comfortabel en
voorzien van alle gemakken, maar in vergelijking met de Premier Camps iets minder
luxueus.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Premier Camps
Dag 1 - 2: Victoria Falls - King’s Pool (vol pension).
U vliegt per klein vliegtuig van Maun naar King’s Pool,
gelegen in een privé reservaat in het Linyanti/Savuti
gebied, tegen het Chobe N.P. aan. Het gebied heeft
een divers wildleven, maar is vooral bekend vanwege
haar grote populatie olifanten. De 9 luxueuze canvas
kamers hebben een groot slaap- en zitgedeelte, een
privé ‘plunge pool’ en een ruime veranda met uitzicht
over de lagune vol nijlpaarden. De badkamer heeft een
dubbele douche en er is een buitendouche. U maakt
hier dag- en nachtsafari’s en begeleide wandelingen. 2
overnachtingen in Kings Pool.
Dag 3 - 4: King’s Pool - Jao Camp (vol pension).
Transfer per klein vliegtuig naar het Jao Camp, gelegen
op een afgelegen eiland in het westen van het Moremi
Game Reserve, in het hart van de Okavango Delta.
De 9 kamers van dit kamp hebben een badkamer met
een groot bad en een buitendouche. Het kamp heeft
een ‘plunge pool’, eetkamer en een ‘boma’ waar onder
de sterren gedineerd kan worden. Jao Camp heeft een
uitgelezen wijnkelder en een salon, waar men optioneel
massages kan boeken. De activiteiten bestaan uit
boottochten per mokoro en motorboot, vissen, dag- en
nachtsafari’s en begeleide wandelingen.
2 overnachtingen in het Jao Camp.
Dag 5 - 6: Jao Camp - Mombo (vol pension).
Na het ontbijt vliegt u naar het prachtige en hoog
aangeschreven Mombo Camp. Het heeft 9 luxueuze
tenten, die hoog boven de grond staan, zodat het wild
ook vrij spel heeft in het kamp. De ruime tenten zijn van
canvas en voorzien van alle faciliteiten. U maakt in de
ochtend en in de namiddag safari’s per open landrover.
De omgeving is zeer wildrijk en vooral leeuwen worden
hier regelmatig gespot. 2 overnachtingen in Mombo.

BOTSWANA

Dag 7: Mombo - Maun. Na een laatste ochtendsafari
en ontbijt vliegt u terug naar Maun, waar deze
onvergetelijke reis eindigt.
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Classic Camps
Dag 1 - 2: Victoria Falls – Savuti (vol pension).
Transfer van Victoria Falls naar Kasane. Vervolgens
vliegt u met een klein vliegtuig naar het Savuti
Camp. Het kamp heeft 7 tenten op verhoogde houten
platforms, eetgelegenheid, pub en een ‘plunge pool’ en
uitzicht op een waterdrinkplaats, dat grote aantallen
wild aantrekt. Activiteiten bestaan uit dag- en
nachtsafari’s in open landrovers en wandelingen. 2
overnachtingen in het Savuti Camp.
Dag 3 - 4: Savuti - Duba Plains (vol pension). Transfer
per vliegtuigje naar Duba Plains. Dit is wellicht het
meest afgelegen kamp in de Okavango Delta en ligt in
een privéreservaat van 30.000 ha. Het kleine intieme
kamp bestaat uit 6 tenten, elk met een aangrenzende
badkamer, buitendouche en een veranda met
schitterend uitzicht. U maakt hier dag- en nachtsafari’s
in een open Landrover. 2 overnachtingen in Duba
Plains.
Dag 5 - 6: Duba Plains -Kwetsani (vol pension).
Vandaag vliegt u naar Kwetsani. De 5 chalets bestaan
uit hout, glas en canvas en hebben een rieten dak.
De kamers zijn met verhoogde wandelpaden met het
hoofdgebouw verbonden en kijken uit over de prachtige
open vlakte voor het kamp. De safari’s vinden plaats
in een open Landrover, boot of in een traditionele
mokoro. Ook is het mogelijk om een nachtsafari of een
wandelsafari te maken. 2 overnachtingen in Kwetsani.

Dag 7: Kwetsani - Maun. Vandaag vliegt u naar Maun,
waar uw reis eindigt.
Vertrekdata: dagelijks
Prijzen
Premier Camps
Prijs per persoon vanaf: €8.511,- (min 2pers.)
Classic Camps
Prijs per persoon vanaf: vanaf €5.657,- (min 2pers.)
Inclusief: 6 overnachtingen, volpension en lokale
drankjes, dagelijks 2 safariactiviteiten, was service,
entreegelden en alle vluchten/transfers van Victoria
Falls naar Maun.
Exclusief: internationale vluchten, visum Zimbabwe,
overige drankjes en persoonlijke uitgaven.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: valt uw reis in 2 periodes, dan kan er
een andere prijs gelden. Tijdens uw vluchten mag
u maximaal 20 kilo bagage p.p. meenemen in een
zachte tas, inclusief handbagage en foto uitrusting. De
volledige reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te
zijn voldaan.Het kan zijn dat er tijdens de vluchten een
tussenstop wordt gemaakt.

Zimbabwe

Zimbabwe is een prachtige en zeer veelzijdige
bestemming. Na een periode met negatieve
ontwikkelingen, staat het land nu weer volop in de
belangstelling en kunt u de vele hoogtepunten van
dit land veilig verkennen. Het land staat o.a. bekend
om zijn mooie vergezichten, de indrukwekkende
Victoria Watervallen en de ongerepte wildparken.
U kunt prachtige safari’s maken in het dierrijke
Hwange N.P, het grootste wildreservaat van
Zimbabwe. De Mana Pools staan garant voor een
ongerepte wildernis ervaring met haar prachtige
natuur en grote concentraties wild. Bij Lake Kariba
treft u grote populaties nijlpaarden en krokodillen.
En aan de oevers kunt u veelal olifanten, buffels,
neushoorns en vele andere diersoorten en een
verscheidenheid aan vogels observeren.
Uw bezoek aan Zimbabwe is niet compleet zonder
een bezoek aan de magische Victoria Watervallen,
waar de Zambezi Rivier zo’n 100 meter in de diepte
stort. Andere hoogtepunten zijn het landschappelijk
prachtige Gonarezhou in het zuidoosten, de Matobo
Hills en de ruïnes van Great Zimbabwe.
Zimbabwe grenst aan Zambia, Mozambique, ZuidAfrika en Botswana. Een combinatie reis met één van
de buurlanden is zeer goed mogelijk.

Reisdocumenten
Voor een reis naar Zimbabwe dient u te beschikken
over een paspoort dat na terugkomst in Nederland

Taal
De officiële taal in Zimbabwe is Engels. Verder wordt er
Shona en Ndebele en diverse andere Afrikaanse talen
gesproken.

Vertrekbelasting
De internationale vertrekbelasting is reeds inbegrepen
in het vliegticket. De lokale vertrekbelasting is niet
inbegrepen: $ 25 per persoon per vlucht. Dit dient
u ter plaatse contant te betalen. Wijzigingen onder
voorbehoud.

Verkeer
In Zimbabwe wordt links gereden. Bestuurders
dienen voor het huren van een auto/camper in
Zimbabwe in het bezit te zijn van een geldig nationaal
én internationaal rijbewijs en een creditcard. Een
internationaal rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB (u
dient uw Nederlandse rijbewijs en recente pasfoto mee
te nemen).

Gezondheid/vaccinatie
De medische verzorging is niet van dezelfde kwaliteit
als in Nederland. Voor een reis naar Zimbabwe is een
verklaring ‘Cholera Not Indicated’ verplicht (dit dient
u voor vertrek vanuit Nederland te regelen). Er zijn
verder geen verplichte inentingen, tenzij u uit een
gebied komt waar gele koorts voorkomt (o.a. Kenia &
Zambia). Dan dient u een bewijs van vaccinatie tegen
gele koorts te kunnen overleggen. Wij raden u aan om
tijdig voor vertrek contact op te nemen met de GGD
of huisarts. Vaak wordt een inenting tegen Hepatitis
A en DTP aanbevolen en is het slikken van antimalariatabletten aan te raden.
In uw reisapotheek mag muggenmelk met DEET niet
ontbreken. Draag tijdens zonsondergang en –opgang
bij voorkeur kledingstukken met lange pijpen en
mouwen.

Accommodaties
Zimbabwe beschikt niet over een heel uitgebreid
hotelaanbod. De meeste hotels hebben een matige
kwaliteit, maar er zijn enkele mooie resorts en lodges.
In Victoria Falls treft u enkele comfortabele hotels. De
natuurparken bieden enkele zeer goede lodges, maar
hebben ook eenvoudige onderkomens.

Valuta
De valuta in Zimbabwe is de Zimbabwaanse Dollar
(ZWD), maar vanwege de geldontwaarding geven
wij geen wisselkoers. U kunt betalingen doen in USD
(coupures niet groter dan USD 20). Het gebruik van
creditcards is moeizaam (en in veel gevallen wordt
alleen een Visa kaart geaccepteerd).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil en
tijdens onze wintertijd is het in Zimbabwe 1 uur later.

ZAMBIA

Beste reistijd
Zimbabwe kan het hele jaar door goed bezocht worden.
Zimbabwe ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de
seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa (meiaugustus zijn de wintermaanden). Een uitstekende
reisperiode is van april tot en met november. De
regentijd is van december tot en met maart.

nog minimaal 6 maanden geldig is (en minimaal 2 lege
pagina’s heeft). Een visum is verplicht. Deze kunt u
voor $ 30 per persoon ter plaatse aanschaffen (of $ 45
per persoon voor een double entry).
Kinderen hebben een eigen paspoort nodig
(bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn
niet meer rechtsgeldig) en moeten vanaf juni 2015 een
officiële geboorteakte kunnen overleggen. Indien u
als ouder reist met uw kind zonder aanwezigheid van
de andere ouder, heeft u een Engelstalige verklaring
van instemming, contactgegevens en een kopie van het
paspoort van de afwezige ouder nodig.
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12 Daagse autotour hoogtepunten van Zimbabwe
Het is gelukkig weer mogelijk om met een
huurauto een rondreis te maken door het
schitterende Zimbabwe. Deze autoreis
neemt u mee naar de hoogtepunten van
het oosten van Zimbabwe, u brengt een bezoek aan de Great Zimbabwe ruïnes en de
nationale parken Matopo Hills en Hwange
waar u kunt genieten van al het wild en de
adembenemende zonsondergangen. De
reis eindigt bij de Victoria Watervallen.
U kunt voor deze reis kiezen uit verblijf in
standaard accommodaties of met een verblijf in luxe accommodaties.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Aankomst Harare. (ontbijt).
U haalt uw huurauto op bij het depot van Avis en rijdt
naar uw hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding.
Overnachting in een Garden Suite in de Armadale
Lodge.
Dag 2:Harare-Nyanga (diner en ontbijt).
Vandaag rijdt u in ca. 3.5 uur van Harare naar Nyanga.
Op deze prachtige route door de hooglanden van Zimbabwe vindt u niet alleen de stad Mutare maar ook de
Chimanimani bergketen en het Nyanda N.P. Onderweg
kunt u een bezoek brengen aan de vele Botanische
tuinen. 2 overnachtingen in het Troutbeck Resort.
Dag 3: Nyanga (diner en ontbijt).
Deze dag brengt u door in Nyanga. U kunt vandaag
deze prachtige omgeving gaan verkennen.
De oostelijke hooglanden in Zimbabwe bieden een
koel bergachtige gebied. Dit is een ware oase voor de
natuurliefhebber. Rijdend over de geasfalteerde wegen
ontdekt u adembenemende vergezichten‚ meren met
forellen en kristalheldere beekjes. In tegenstelling tot
het droge noorden en westen waant u zich hier in het
Schotland van Afrika. U kunt fantastische wandelingen
maken een mooie afwisseling in uw reis in combinatie
met de diverse safari’s. In het noorden van de oostelijke
hooglanden ligt het plaatsje Nyanga. Hier staat Mount
Nyangani‚ de hoogste berg van het land.
Dag 4:Nyanga - Masvingo (ontbijt).
Vandaag rijdt u ca. 5 uur naar Masvingo.
2 overnachtingen in het Norme Jeane’s Resort.
Dag 5: Masvingo
Bij een bezoek aan Zimbabwe mag een bezoek aan de
Great Zimbabwe Ruïnes niet ontbreken. Voor het jaar
1982 werd Masvingo ook wel Fort Victoria genoemd.
In de omgeving van de stad zijn diverse bezienswaardigheden te vinden. ‘Great Zimbabwe’, de stad waaraan
Zimbabwe zijn naam ontleend is er een van. Great
Zimbabwe is een ruïnestad en was ooit de hoofdstad
van het Zimbabwe..

ZIMBABWE

Dag 6: Masvingo - Matobo N.P. (diner en ontbijt).
U rijdt in ca. 3.5 uur naar het Matopas N.P.
2 overnachtingen in het Big Cave Camp.
Dag:7: Matobo N.P. (diner en ontbijt).
Dit prachtige gebied staat op de World Heritage lijst en
wordt beschouwd als de mooiste en meest spirituele
plaats in Zimbabwe. U bent hier in de gelegenheid om
gamedrives te maken of met een ervaren gids te gaan
wandelen. De rotsachtige omgeving is een ideale omgeving voor grote roofvogels zoals de zwarte adelaar en
luipaarden. Verschillende antilope soorten, bavianen,
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wildebeest, zebra’s en veel ander klein wild zult u hier
snel aantreffen. Het park herbergt ook een aantal ‘zeldzame’ diersoorten zoals de sabel antilope en de witte èn
zwarte neushoorn, welke tijdens een game drive meestal
wel kunnen worden gespot.

Dag 12: Victoria Falls
Alweer de laatste dag van deze prachtige reis. U rijdt
naar de luchthaven en levert uw huurauto in.

Dag 8: Matobo - Hwange N.P. (diner en ontbijt).
Na een heerlijk ontbijt rijdt u naar het Hwange N.P. U
rijdt deze afstand in ca.3.5 uur.
Het Hwange National Park is een bekend reservaat
in Zimbabwe en wordt regelmatig door National
Geographic Channel in beeld gebracht. Hwange ligt
in het westen van Zimbabwe en grenst aan Botswana.
Doordat er geen omheiningen zijn vormt het samen
met Botswana één groot natuurpark 2 overnachtingen
in de Hwange Safari Lodge.

Inclusief:
Alle genoemde overnachtingen, maaltijden en
gamedrives.

Prijs per persoon vanaf: €3163,- (min. 2 pers.)

Exclusief:
Vluchten, niet genoemde maaltijden en persoonlijke
uitgaven zoals drankje en fooien.
In het Hwange N.P. dient u de parkfee van US$ 20 per
persoon per dag cash te betalen.

Toeslag;
Dag 9:Hwange N.P. (diner en ontbijt).
Bij Cave Camp is er US$ 15 toeslag per persoon per
U kunt hier dag en avond safari’s maken en bij het
nacht op 3 t/m 6 april.
zwembad heerlijk relaxen. Vrijwel alle diersoorten van
Zuidelijk Afrika komt u tegen in Hwange. De Big Five:
buffel, olifant, neushoorn, luipaard en leeuw. Maar ook
de cheetah›s, giraffes, zebra›s en wilde honden kunt u
hier vinden. Meer dan 25.000 olifanten en 10.000 buffels
leven hier. Hwange is tevens rijk aan 400 vogelsoorten
Dag 10: Hwamge N.P. - Victoria Falls (ontbijt).
Na een ochtendgamedrive vertrekt u naar Victoria Falls.
De reis duurt ca. 2.5 uur.
2 overnachtingen in het The Sprayview Hotel.
Dag 11:
Vandaag kunt u een tocht maken naar de machtige
Watervallen. Ook is er een mogelijkheid om een vlucht
boven deze spectaculaire Falls te maken. (optioneel).

16-Daagse Zimbabwe & Botswana safari
Een rondreis door het prachtige
Zimbabwe en het dierrijke Botswana.
Een ervaring die men nooit zal vergeten!
Deze rondreis maakt u in een kleinschalig
gezelschap en onder begeleiding van
ervaren reisleiders. Men mag zijn deel
doen in de keuken, zodat men als een
hechte groep deze ervaring gaat delen.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Johannesburg - Krugerpark (lunch/diner).
U vertrekt om 06.30 uur uit Johannesburg naar het
noordelijk deel van het beroemde Krugerpark. U
maakt vandaag al gamedrives, hopelijk ziet u vandaag
al het eerste wild. U overnacht in een chalet in het
Krugerpark.
Dag 2: Krugerpark (volpension). Vandaag gaat
u de hele dag op safari, ook staat er een avond een
gamedrive op het programma. U overnacht weer in het
Krugerpark.
Dag 3: Krugerpark – Great Zimbabwe (volpension).
U gaat de grens over naar Zimbabwe bij Beitbridge. U
rijdt richting het noorden en bezoekt, onder leiding
van een lokale gids, de “Great Zimbabwe Monuments”
Overnachting in het Great Zimbabwe Hotel.
Dag 4: Great Zimbabwe - Matobo N.P. (volpension).
Vandaag rijdt u via Bulawayo naar het Matobo N.P.
Samen met de groep geniet u van een ‘sundowner’ met
uitzicht op het park. Overnachting in The Farmhouse
Lodge.
Dag 5 : Matobo Hills - Hwange N.P. (volpension).
‘s Morgens bezoekt u World’s View en het graf van
Cecil Rhodes en gaat u lopend door het Matobo N.P,
op zoek naar neushoorns. Ook vindt u hier prachtige
Bushman tekeningen. Daarna gaat u naar het Hwange
N.P. U maakt hier gamedrives in een open landrover
onder leiding van een ervaren ranger. 2 overnachtingen
in de Miombo Safari Lodge.
Dag 6: Hwange N.P. (volpension). Ook vandaag gaat u
weer op zoek naar wild. Het park staat bekend om zijn
grote olifantenpopulatie.
Dag 7: Hwange N.P. - Victoria Falls (ontbijt). Na het
ontbijt gaat u naar Victoria Falls.
U brengt een bezoek aan de prachtige watervallen. 2
overnachtingen in het Rainbow Hotel (gratis WiFi).

Dag 8: Victoria Falls (ontbijt). Vandaag bent u vrij in
Victoria Falls. U kunt (optioneel) wildwatervaren op
de machtige Zambezi rivier, gaan ‘bungeejumpen’, een
‘elephant back’ safari of een rondvlucht maken boven
de watervallen.

Genoemde reis is ook mogelijk als kampeersafari,
waarbij u overnacht in een koepeltent met matras.
U zet uw eigen tent op.

Dag 9: Victoria Falls - Chobe N.P. (volpension).
U rijdt vandaag naar Kasane in Botswana, gelegen aan
de grens van het Chobe N.P. Uw accommodatie ligt
aan de Chobe rivier, welke vloeit langs de noordgrens
van het Chobe N.P. Een geliefde drinkplaats van
grote kuddes olifanten. U maakt een boottocht op
de Chobe Rivier en kunt genieten van het wild en de
zonsondergang. Overnachting in Thebe River Safaris
(WiFi beschikbaar).

Prijs per persoon vanaf: €1.475,- (min. 2 pers.)

Dag 10: Chobe N.P. - Nata (volpension). Vroeg in de
morgen heeft u de gelegenheid om een safari in het
Chobe N.P. te maken (optioneel). Vervolgens rijdt u
in zuidelijke richting door het Kasane Forest Reserve
naar Nata, het gebied van de grote zoutpannen.
Overnachting in de Nata Lodge in luxe tenten.
Dag 11: Nata - Maun (ontbijt/lunch). Vandaag
rijdt u naar Maun. Uw accommodatie ligt aan de
Thamalakane Rivier. In de namiddag kunt u relaxen bij
het zwembad. Overnachting in het Crocodile Camp.
Dag 12: Maun - Okavango Delta (volpension). Na
het ontbijt rijdt u in een open safarivoertuig naar
de beroemde, waterrijke Okavango Delta. Per kano
vaart u naar een eiland middenin de Delta. Hier zult
u 2 nachten kamperen in koepeltenten, voorzien
van insectennet, matras, slaapzak en kussen. Een
onvergetelijke ervaring!

Vertrekdata:op aanvraag

Toeslag: $300 p.p. ter plaatse te voldoen aan de
reisleiding.
Inclusief: rondreis van/naar Johannesburg per
4x4 voertuig, overnachtingen rondreis: 12 x in een
chalet (waarvan 2 nachten met gemeenschappelijke
faciliteiten) en 2 x kamperen / overnachtingen
kampeersafari: 15 x op een camping, maaltijden
volgens het reisprogramma, koffie/thee/vruchtensapjes
bij het ontbijt en diner, entreegelden nationale parken
en 2 Engelstalige chauffeurs/reisbegeleiders.
Exclusief: overige drankjes & maaltijden, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke
uitgaven, huur slaapzak en kussen (prijs op aanvraag).
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. WiFi is niet
altijd beschikbaar.
Indien u als alleenreizende een tent/kamer wilt delen
met een andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan
vervalt de eenpersoonstoeslag.

Dag 13: Okavango Delta (volpension). Na het ontbijt
en een simpele “bush shower” gaat u de hele dag op
zoek naar wild, u wandelt en vaart door het park.
Dag 14: Okavango Delta - Maun (ontbijt/lunch). In
de middag gaat u terug naar Maun. Optioneel kunt
u een vlucht over de Delta maken (ca. $ 120 p.p.).
Overnachting in het Crocodile Camp.
Dag 15: Maun – Khama (volpension). Vandaag rijdt
u naar het zuiden door de Kalahari naar het Rhino
Sanctuary, een ’community-based Wildlife’-project van
de lokale bevolking. ’s Middags gaat u op safari op zoek
naar de witte neushoorns. U overnacht in het Khama
Rhino Sanctuary.
Dag 16: Khama - Johannesburg (ontbijt). Na het
ontbijt rijdt u terug naar Johannesburg, waar u om ca.
17.00 uur arriveert.
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20-Daagse kampeerrondreis Zimbabwe expeditie

ZIMBABWE

U bezoekt tijdens deze rondreis 6 nationale parken in Zimbabwe. U zult versteld
staan van de grote variatie aan landschappen van dit prachtige land. U maakt kennis
met de gastvrije bevolking, gaat op zoek
naar het wild tijdens de gamedrives en
begeleide wandelsafari’s en kunt genieten
van een boottocht op de Zambezi Rivier.
Great Zimbabwe Ruins, Matapo NP en de
beroemde Victoria Watervallen zijn slechts
enkele van de hoogtepunten van deze reis.

Dag 7: Lake Mutirikwi N.P. - Great Zimbabwe, 100
km (ontbijt/lunch). Na het ontbijt maakt u een rondrit
langs het meer. ’s Middags krijgt u een rondleiding langs
de ruïnes van Great Zimbabwe. U overnacht nabij Great
Zimbabwe.
Dag 8: Great Zimbabwe - Matopo N.P. 350 km
(volpension). Via Masvingo rijdt u naar Bulawayo,
met haar prachtige koloniale gebouwen. U heeft de
gelegenheid om te winkelen. U verblijft 2 nachten aan
de rand van het Matopo N.P.

Dag 17: Bushcamp - Antelope Park, 250 km (ontbijt/
lunch). Het kamp wordt vandaag opgezet op een
prachtige plek in een privé park. U kunt hier aan diverse
(optionele) activiteiten deelnemen.
Dag 18: Antelope Park - Lake Chivero N.P. 270 km
(volpension). Uw doel voor vandaag is Lake Chivero,
waar de tenten voor de komende 2 dagen worden
opgeslagen aan de oever van het meer. U verblijft in een
privé vogelreservaat.
Dag 19: Lake Chivero N.P. 60 km (volpension). U
maakt een ochtendsafari in het Lake Chivero N.P. waar
u op zoek gaat naar de zeldzame witte neushoorns en
andere wild.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 9: Matopo N.P. 70 km (volpension). Na het ontbijt
maakt u een wandeling naar de goed bewaard gebleven
rotstekeningen van de Bosjesmannen. Tevens brengt u
vandaag een bezoek aan ‘Worlds View’.

Dag 1: Harare – Shamiso Camp, 100 km (diner). Op
de luchthaven wordt u opgehaald en naar het kamp
gebracht. Hier ontmoet u uw medereizigers en kunt u
genieten van de prachtige omgeving met haar rijkdom
aan vogels.

Dag 10: Matopo N.P. - Hwange N.P. 380 km (ontbijt/
lunch). U rijdt richting het noordwesten, naar het
Hwange N.P. Het diner wordt geserveerd in de Hwange
Safari Lodge (voor eigen rekening). Geniet van het wild,
dat vaak bij de verlichte waterplaats komt drinken.

Dag 2: Shamiso Camp, 100 km (volpension) Na het
ontbijt neemt uw gids het reisprogramma met u door.
Verder maakt u een 3 - 4 uur durende wandeling in een
privé natuurreservaat.

Dag 11 - 12: Hwange N.P. (volpension). Deze dagen
staan in het teken van safari’s in dit schitterende park.
Naast begeleide safari’s per 4x4 voertuig, maakt u ook
een indrukwekkende wandelsafari.

Dag 3: Shamiso Camp - Juliasdale/Eastern Highlands,
230 km (volpension). Na het ontbijt rijdt u via een
prachtige route in oostelijke richting naar het Nyanga
N.P. U verblijft 2 nachten nabij Juliasdale.

Dag 13: Hwange N.P. - Victoria Falls, 160 km (ontbijt/
lunch). Na het ontbijt rijdt u naar Victoria Falls en
bezoekt u een krokodillenboerderij, waar u alles leert
over deze interessante dieren.

Dag 4: Nyanga N.P. 100 km (volpension). Vandaag
bezoekt u het Nyanga N.P. en maakt u een wandeling
naar de hoogste piek in Zimbabwe, de Inyangani
(2594 m), U heeft hier een prachtig uitzicht tot
aan Mozambique. U maakt een stop bij een lokaal
kunstnijverheidsdorp.

Dag 14: Victoria Falls (ontbijt/lunch). Bezoek aan de
spectaculaire Victoria Watervallen. Vanaf de diverse
uitzichtpunten kunt u prachtige foto’s maken van deze
watermassa. In de namiddag maakt u een boottocht op
de Zambezi Rivier en kunt u genieten van een mooie
zonsondergang.

Dag 5: Juliasdale/Eastern Highlands – Lake Mutirikwi
N.P. 400 km (volpension). Via de Birchenough-brug
steekt u de Save Rivier over. Onderweg passeert u lokale
winkeltjes waar u de prachtige, zelfgemaakte souvenirs
kunt kopen. U verblijft 2 nachten nabij Lake Mutirikwi.

Dag 15: Victoria Falls. Deze dag is ter vrije besteding.
Zo kunt u gaan wildwater raften, een olifant safari
maken, gaan bungeejumpen of een helikoptervlucht
maken.

Extra info: bagagebeperking: max. 15 kg per persoon in
zachte reistassen, fototas en handbagage.

Dag 16: Victoria Falls – Bushcamp, 300 km
(volpension). U rijdt over zandwegen door het
Matabele gebied. Onderweg stopt u bij de kleine dorpjes
om de lokale bevolking beter te leren kennen. Geniet ’s
avonds in uw bushcamp bij het kampvuur.

Voor kinderen (3-11 jaar) geldt een korting.
Op aanvraag.

Dag 6: Lake Mutirikwi N.P. (volpension). ’s Morgens
maakt u een geweldige wandelsafari onder ervaren
begeleiding. ’s Middags staat er een safari op het
programma. Misschien ziet u vandaag wel de witte
neushoorn.
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Dag 20: Lake Chivero N.P. – Harare, 50 km (ontbijt).
Na het ontbijt neemt u afscheid van uw medereizigers
en wordt u naar de luchthaven van Harare gebracht.
Vertrekdata: op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: €1.770,- (min. 2 pers.)
Toeslag: ca. $ 570 p.p. ter plaatse te voldoen aan de
reisleiding.
Inclusief: rondreis van/naar Harare per 4x4 safari
voertuig, luchthaventransfers aansluitend aan de
tour, 19 kampeerovernachtingen (tent: 2,5m x 2,5m
x 1,95m met matras en kussen), maaltijden volgens
het reisprogramma, entreegelden nationale parken en
Engelstalige gids/chauffeurs/kok.
Exclusief: overige maaltijden, drankjes, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke uitgaven,
huur slaapzak (€ 25 vooraf reserveren).
Aantal deelnemers: min.2, max. 12 personen
(6 personen per voertuig).

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.

3-Daags verlengingspakket Victoria Falls
Ideaal fly in pakket om bijvoorbeeld uw
Zuid-Afrika reis mee te verlengen. U vliegt
comfortabel met British Airways/Comair
van Johanhnesburg naar Victoria Falls
(Zimbabwe). U verblijft 2 nachten in het
hotel van uw keuze. Breng een bezoek aan
de machtige watervallen van Victoria Falls
en geniet van een mooie boottocht!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg – Victoria Falls. Vandaag vliegt
u met British Airways/Comair van Johannesburg naar
Victoria Falls. Op de luchthaven wordt u opgewacht
door een lokale vertegenwoordiger en naar uw hotel
gebracht. Bij zonsondergang gaat u genieten van een
boottocht op de Zambezi Rivier, onder het genot van
een hapje en een drankje. 2 overnachtingen in een hotel
naar keuze.
Dag 2: Victoria Falls (ontbijt). Vandaag brengt u
onder begeleiding van een gids een bezoek aan de
indrukwekkende watervallen van Victoria Falls. Vanaf
de diverse uitzichtpunten kunt u dit waterspektakel

aanschouwen. De middag heeft u ter vrije besteding.
Zo kunt u een helikoptervlucht boven de watervallen
maken, een bungeejump doen of gaan raften (optionele
activiteiten). U zult zich zeker niet vervelen!
Dag 3: Victoria Falls – Johannesburg (ontbijt). Na het
ontbijt transfer naar de luchthaven van Victoria Falls. U
vliegt terug naar Johannesburg.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min 2 pers.)
The Kingdom Hotel €590,Victoria Falls Hotel €776,Inclusief: genoemde vluchten Johannesburg-Victoria
Falls v.v, 2 overnachtingen in hotel van uw keuze,
dagelijks ontbijt, genoemde transfers, Sunset boottocht
en excursie naar de Victoria Watervallen.
Exclusief: luchthavenbelastingen (ca. Euro 280 p.p.),
overige maaltijden, drankjes, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.

4-daags ongerept Mana Pools avontuur
Zeer bijzonder fly in pakket om
bijvoorbeeld uw Zuidelijk Afrika reis mee
te verlengen. U vliegt vanaf Victoria Falls
of Harare naar het prachtige ongerepte
Mana Pools. Hier verblijft u in een zeer
comfortabel mobile tented camp aan
de oever van de rivier en gaat u per
open landrover en kano dit magnifieke
waterrijke gebied verkennen.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Victoria Falls of Harare – Mana Pools (diner).
Vandaag vliegt u per klein vliegtuig van Victoria Falls
of Harare naar Dandawa in Mana Pools (vluchtduur
ca. 2 uur). Transfer naar uw kamp, schitterend gelegen
aan de Zambezi Rivier. Geniet ’s avonds van de mooie
zonsondergang, onder het genot van een hapje en een
drankje. 3 overnachtingen in het Zambezi Lifestyle
Mobile Camp.

Dag 2 - 3: Mana Pools (volpension). Deze dagen
brengt u door in deze juweel van Zimbabwe. Geniet
van de safari activiteiten, die vanuit uw kamp worden
aangeboden. De beste manier om Mana Pools te
verkennen is per kano. Maar ook wandelsafari’s
en safari’s per open landrover behoren tot de
mogelijkheden. Ook vogelliefhebbers kunnen hier
hun hart ophalen. Dit wildrijke gebied is het thuis van
elanden, olifanten, wilde honden, buffels, luipaarden,
leeuwen, waterbokken en vele andere diersoorten.
Mana staat in de Shona taal voor ‘vier’ en refereert naar
de vier grote permanente meren in dit gebied. Hier
vindt u vele nijlpaarden, krokodillen en grote kuddes
olifanten.
Dag 4: Mana Pools - Victoria Falls of Harare
(ontbijt). Vandaag vliegt u van Dandawa luchthaven
naar Victoria Falls of Harare.

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers)
Van Victoria Falls naar Harare €2.877,Van/naar Victoria Falls €3.093,Van/naar Harare €2.659,Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten, 3
overnachtingen in Zambezi Lifestyles (comfortabele
tent met bed en en-suite badkamer), alle maaltijden,
lokale drankjes, wasservice (geen ondergoed), transfers,
entreegeld park en safari activiteiten.
Exclusief: luchthavenbelastingen ter plaatse (ca. USD
15 p.p. per vlucht), overige drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Aantal deelnemers: min. 2 personen
Extra informatie: het kamp is gesloten in de periode
16.11-31.03.
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Zambia
Waarom Zambia? Dat vertellen wij u graag.
Het zijn de vriendelijke mensen, met hun
aanstekelijke vrolijkheid. Het zijn de prachtige
natuurlandschappen met heuvels, valleien, rivieren,
meren, hoge plateaus, bossen en savannes en de
natuurreservaten met een rijk wildbestand. Het is het
gevoel van welzijn en rust, dat op u inwerkt na een
dag vol belevenissen in de ‘bush’, als de zon de hemel
vuurrood kleurt.

Het South Luangwa N.P. is een paradijs voor
wildliefhebbers en behoort tot de mooiste
wildreservaten ter wereld. Het ruige North Luangwa
N.P. is alleen toegankelijk met een speciale licentie.
Het Kafue N.P. is het grootste nationale park van het
land, waar u in het noorden de bijzondere Busanga
Plains aantreft. Een uniek en ongerept natuurgebied,
waar u van juni tot en met oktober kunt genieten van
de vele buffels, leeuwen, mooie antilopensoorten en veel
ander wild.

In het Lower Zambezi N.P. kunt u grote kuddes
olifanten langs de rivier observeren. In het uiterste
westen ligt het ongerepte Liuwa Plain National
Park. Zambia is bekend om zijn avontuurlijke en
spectaculaire wandelsafari’s. Ook de majestueuze
Victoria Watervallen op de grens met Zimbabwe zullen
een onvergetelijke indruk op u maken. Zambia grenst
aan Congo-Kinshasa, Tanzania, Malawi, Mozambique,
Zimbabwe, Botswana, Namibië en Angola. Zambia is
uitstekend te combineren met o.a. Botswana of Malawi.

Beste reistijd
Zambia ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de
seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. De beste
reistijd voor Zambia is het droge seizoen van april tot
november. In de maanden juni tot augustus kan het ’s
nachts erg afkoelen.
De regentijd is van november tot en met mei, met
de meeste neerslag in november en december. In de
regenperiode is het landschap veel groener en is een
goede periode voor vogelliefhebbers.
Het watergeweld van de Victoria Watervallen is het
grootst van april tot juli. De watervallen hebben het
minste water in de periode van oktober tot november. U
kunt dan genieten van indrukwekkende rotsformatie.

Vertrekbelasting
U dient ter plaatse vertrekbelasting te betalen: $ 25 pp
internationale vlucht, $ 11 pp binnenlandse vluchten
(contant betalen).

Accommodaties
In de nationale parken vindt u mooie lodges van
verschillende prijsklassen. In Livingstone vindt u mooie
hotels en eenvoudige guesthouses. Verder heeft Zambia
kampeerplaatsen, soms met faciliteiten.

ZAMBIA

Reisdocumenten
Voor een reis naar Zambia van maximaal 3 maanden
dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat na
terugkomst in Nederland nog minimaal 6 maanden
geldig is (en minimaal 2 lege pagina´s heeft). Van elke
reiziger wordt een foto en vingerafdruk gemaakt.
Kinderen hebben een eigen paspoort nodig
(bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn
niet meer rechtsgeldig) en moeten vanaf juni 2015 een
officiële geboorteakte kunnen overleggen. Indien u
als ouder reist met uw kind zonder aanwezigheid van
de andere ouder, heeft u een Engelstalige verklaring
van instemming, contactgegevens en een kopie van het
paspoort van de afwezige ouder nodig.
Een visum is verplicht. Deze kunt u voor $ 50 per
persoon ter plaatse aanschaffen (of $ 80 per persoon
voor een double entry). Een dagvisum kost $ 20 per
persoon.

Gezondheid / vaccinatie
In de steden Lusaka, Ndola en Livingstone is medische
verzorging aanwezig.
Voor een reis naar Zambia is een gele koorts vaccinatie
verplicht (m.n. om via een buurland het land weer
te kunnen verlaten). Tevens heeft u voor Zambia een
‘Cholera Not Indicated’ verklaring nodig (dit dient u
voor vertrek vanuit Nederland te regelen). Wij raden
u aan om tijdig voor vertrek contact op te nemen met
de GGD of huisarts. Vaak wordt verder een inenting
tegen Hepatitis A en DTP aanbevolen en is het slikken
van anti-malariatabletten raadzaam. In uw reisapotheek
mag muggenmelk met DEET niet ontbreken. Draag
tijdens zonsondergang en –opgang bij voorkeur
kledingstukken met lange pijpen en mouwen.
Taal
De officiële taal in Zambia is Engels, maar er worden
ook vele inheemse talen gesproken.

Verkeer
In Zambia wordt links gereden. Bestuurders dienen
voor het huren van een 4x4 auto in Zambia in het
bezit te zijn van een geldig nationaal én internationaal
rijbewijs en een creditcard. Een internationaal rijbewijs
kunt u kopen bij de ANWB (u dient uw Nederlandse
rijbewijs en recente pasfoto mee te nemen). Veelal
bezoekt men echter Zambia in groepsverband of per fly
in safari.
Valuta
De munteenheid van Zambia is de Zambiaanse Kwacha
(ZMW). 10 ZMK = ca. € 1,20 (stand april 2015).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil, tijdens
onze wintertijd is het in Zambia 1 uur later.

19-Daagse avontuurlijke kampeersafari door Zambia

Een avontuurlijke reis in kleinschalig gezelschap door een fantastische wildernis. U
maakt wandelsafari’s en gamedrives in de schitterende parken. Deze kampeersafari staat
garant voor een unieke ‘bushervaring’. Bent u een natuurliefhebber en wilt u genieten
van het echte Afrika, dan is deze reis uitermate geschikt.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden).
Dag 1: Lusaka, 20 km. Transfer van de luchthaven
van Lusaka naar het Pioneer Camp, nabij Lusaka.
Hier maakt u kennis met uw medereizigers en uw
Engelssprekende reisleiding.
Dag 2: Lusaka - Mkushi, 280 km (ontbijt/lunch). U
reist over de Great North Road, via de mijnbouwsteden
Kabwe en Kapiri Mposhi, naar Mkushi. U overnacht in
het Forst Inn Camp.
Dag 3: Mkushi - Kasanka N.P, 250 km (volpension).
Na het ontbijt gaat de reis verder over de Great North
Road naar het Kasanka N.P, waar u 2 nachten gaat
verblijven. Op weg naar het kamp maakt u een safari
door het nationale park. Misschien ziet u de zeldzame
Sitatunga onderweg.
Dag 4: Kasanka N.P. (volpension). ’s Morgens maakt
u een mooie wandelsafari met een ervaren ranger. ’s
Middags maakt u een gamedrive door dit schitterende
gebied op zoek naar wild.
Dag 5: Bushcamp, 80 km (volpension). Via een
avontuurlijke route door de mooie natuur bereikt u het
Waka Waka Meer. In deze prachtige omgeving wordt
uw bushcamp opgezet.
Dag 6: Waka Waka Meer - Bangweulu moerassen, 80
km (volpension). Geniet van de safaririt op weg naar
het Nsobe Camp, nabij de Bangweulu moerassen. Hier
vindt u vele Moor-antilopen.
Dag 7: Bangweulu moerassen (volpension). U maakt
vandaag, afhankelijk van de waterstand, een boottocht
of een begeleide wandeling.
Dag 8: Bangweulu moerassen - Bushcamp, 200 km
(volpension). Na het ontbijt rijdt u door het Lavushi
Manda N.P. en vervolgt daarna uw weg weer via de
Great North Road. Onderweg maakt u een stop bij
Mpika voor een bezoek aan een lokale markt. Nabij
Mpika wordt uw bushcamp opgezet.

Dag 11: Kapishya Hot Springs - North Luangwa
N.P, 100 km (volpension). U brengt een bezoek aan
het oude Engelse landgoed ‘Shiwa Ngandu’, met een
wandeling naar de familie begraafplaats en prachtig
uitzicht op het ‘Meer van de krokodillen’. Vervolgens
gaat u naar uw kamp in het noorden van het North
Luangwa N.P, waar u een safari maakt. Het kamp is
mooi gelegen op een hoogvlakte.
Dag 12: North Luangwa N.P. - Pontoon Camp, 90
km (volpension). U maakt een safari via de ruige
wegen door het North Luangwa N.P, bekend om de
vele kuddes buffels en leeuwen. Afhankelijk van het
waterpeil rijdt u dwars door de Luangwa rivier of
maakt u de oversteek per boot. Het kamp is naast de
rivier gelegen.
Dag 13: North Luangwa N.P. – Bushcamp, 120 km
(volpension). ’s Morgens maakt u een wandelsafari
langs de Luangwa Rivier, onder begeleiding van een
ervaren ranger. Vervolgens rijdt u door een ongerept
landschap richting het Luambe N.P.
Dag 14: Luambe N.P. – South Luangwa N.P, 100
km (volpension). Vandaag maakt u een safaritocht
door het Luambe N.P. U doorkruist diverse rivieren
en bezoekt echte Afrikaanse dorpjes. U slaat voor 3
nachten uw kamp op in het Croc Valley Camp, aan
de oever van de Luangwa Rivier. Het kamp wordt
regelmatig bezocht door olifanten.

Dag 19: Lusaka, 20 km (ontbijt). Na het ontbijt eindigt
uw onvergetelijke Zambia safari. U neemt afscheid van
uw medereizigers en u wordt naar de luchthaven van
Lusaka gebracht.
Vertrekdata: op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: €1.870,Toeslag: USD 590,- p.p. ter plaatse te voldoen
aan de reisleiding.
Inclusief: rondreis van/naar Lusaka per 4x4 safari
voertuig, luchthaventransfers aansluitend aan de
tour, 18 kampeerovernachtingen (tent: 2,5m x 2,5m
x 1,95m met matras en kussen), maaltijden volgens
het reisprogramma, entreegelden nationale parken en
Engelstalige gids/chauffeurs/kok.
Exclusief: overige maaltijden, drankjes, fooien,
visumkosten, optionele excursies, persoonlijke
uitgaven, huur slaapzak (€ 25 vooraf reserveren).
Aantal deelnemers: min.2, max. 12 personen (6
personen per voertuig).
Extra info: bagagebeperking: max. 15 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Voor kinderen (3-11 jaar) geldt een korting van € 320.

Dag 15 - 16: South Luangwa N.P. (volpension). Deze
dagen verkent u dit prachtige park. U gaat ’s morgens
en ’s middags op safari per open voertuigen en onder
ervaren begeleiding. Geniet van de geuren, kleuren en
het wild van deze prachtige Afrikaanse bush!
Dag 17: South Luangwa N.P. – Petauke, 300 km
(volpension). Op weg naar Chipata brengt u een
bezoek aan een textielproject. Daarna rijdt u via de
Great East Road naar Petauke.

ZAMBIA

Dag 9: Kapishya Hot Springs, 130 km (volpension).
Na het ontbijt vertrekt u naar de paradijselijke bronnen
van Kapishya.

Dag 10: Kapishya Hot Springs (ontbijt/lunch). Relax
dag! Geniet van de hot springs en van het prachtig
gelegen kamp aan de rivier.

Dag 18: Petauke – Lusaka, 380 km (volpension).
Vandaag rijdt u terug naar de Afrikaanse hoogvlakte.
Overnachting in het Pioneer Camp.
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12-Daagse Fly In Safari hoogtepunten Zambia
Tijdens deze 12-daagse fly in safari
ervaart u de hoogtepunten van Zambia:
de indrukwekkende Victoria Watervallen
in combinatie met onvergetelijke safari’s
in de mooiste delen van het ongerepte
South Luangwa N.P. en het Lower Zambezi
N.P. U gaat per open landrover, te voet
en per kano op zoek naar het vele wild
en zult versteld staan van de ongekende
schoonheid van deze parken. De ervaren
rangers leren u veel over de unieke flora en
fauna en uiteraard krijgt u uitleg over het
spoorzoeken. Dit is Afrika in haar puurste
vorm!
Reisschema (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Livingstone (ontbijt). Na aankomst transfer
naar uw hotel, gelegen op loopafstand van de Victoria
Watervallen. U kunt tijdens openingstijden onbeperkt
genieten van dit water spektakel. 2 overnachtingen in
het Zambezi Sun Hotel.
Dag 2: Livingstone (ontbijt). Maak een mooie
wandeling langs de diverse uitzichtpunten bij de
watervallen, geniet van een lunch op Livingstone Island
of bewonder de watervallen vanuit de lucht tijdens een
spectaculaire helikoptervlucht (optioneel).
Dag 3: Livingstone – South Luangwa N.P. (diner).
Transfer naar de luchthaven van Livingstone. U
vliegt via Lusaka naar Mfuwe in het South Luangwa
N.P.T ransfer naar uw lodge. ’s Middags maakt u uw
eerste safari (afhankelijk van de aankomsttijd). 2
overnachtingen in de Kafunta River Lodge, gelegen net
buiten het park.
Dag 4: South Luangwa N.P. (volpension). Deze dag
staat in het teken van prachtige safari’s in het South
Luangwa N.P. In de ochtend en namiddag maakt u
safari’s onder ervaren begeleiding. Tijdens siësta tijd
kunt u genieten van het prachtige uitzicht over de
grasvlakten en relaxen bij het zwembad. Kafunta River
Lodge heeft 8 sfeervolle chalets, voorzien van alle
nodige comfort.
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Dag 5: Kafunta River Lodge - Island Bush Camp
(volpension). Na het ontbijt reist u in ca. 3 uur naar
het ongerepte en zeer wildrijke deel van het South
Luangwa N.P.. U maakt ‘s middags een onvergetelijke
wandelsafari met uw ervaren range die u veel uitleg zal
geven over het spoorzoeken en de weergaloze flora en
fauna. 2 overnachtingen in het Island Bush Camp.
Dag 6: South Luangwa N.P. (volpension). Ook
vandaag gaat u te voet op zoek naar het wild. Dit is de
beste plek in Zambia voor wandelsafari’s. Geeft u de
voorkeur aan een safari per landrover dan is dat ook
mogelijk. Het kamp bestaat uit 5 rustieke chalets met
schitterend uitzicht op de rivier, in het hart van het
Luangwa N.P.
Dag 7: Island Bushcamp - Kafunta River Lodge
(volpension). Na het ontbijt reist u terug naar de
Kafunta River Lodge. In de middag maakt u een
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safari per open landrover. Als het donker wordt heeft
u kans om de bijzondere nachtdieren te observeren.
Overnachting in de Kafunta River Lodge.

Dag 12: Lower Zambezi N.P. - Lusaka (ontbijt). Na
het ontbijt vliegt u van het Lower Zambezi N.P. naar
Lusaka.

Dag 8: South Luangwa N.P. - Lower Zambezi N.P
(ontbijt/diner). Transfer naar het vliegveld voor uw
vlucht via Lusaka naar het Lower Zambezi N.P. Transfer
naar uw lodge. Geniet onderweg al van het wild dat
u tegenkomt. De 20 luxueuze tenten zijn schitterend
gelegen aan de oever van de Zambezi Rivier. 4
overnachtingen in de Kasaka River Lodge.

Vertrekdata: dagelijks

Dag 9 - 11: Lower Zambezi N.P. (volpension). Deze
dagen kunt u volop genieten van de schitterende
safari’s in dit unieke gebied. U kunt deelnemen aan
wandelsafari’s, safari’s per open landrover, kanotochten
op de rivier of gaan vissen. Uiteraard heeft u ook de
gelegenheid om te relaxen bij het zwembad of de jacuzzi
en te genieten van het uitzicht op de nijlpaarden,
krokodillen, olifanten en buffels bij de rivier.

Prijs per persoon vanaf: € 5.994,- (min. 2 pers.)
Inclusief: genoemde vluchten van Livingstone
naar Lusaka, genoemde overnachtingen, genoemde
maaltijden, lokale drankjes, dagelijks 2 safariactiviteiten
(safari’s per landrover / wandelsafari’s / nachtsafari’s),
entreegelden en alle transfers.
Exclusief: internationale vluchten, visum Zambia,
overige drankjes en persoonlijke uitgaven.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: tijdens uw vluchten mag u maximaal 20
kilo bagage p.p. meenemen in een zachte tas, inclusief
handbagage en foto uitrusting.

10-Daagse Fly In safari wildrijk Zambia
Deze aantrekkelijk geprijsde fly in
safari neemt u in 10 dagen mee naar 3
indrukwekkende wildgebieden van Zambia.
U gaat op safari in de beste safarigebieden
van Zambia: het ongerepte South Luangwa
N.P, het mooie Lower Zambezi N.P. en het
bijzondere Kafue N.P. Alle binnenlandse
vluchten, transfers, maaltijden en safari’s
zijn inbegrepen.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Lusaka – South Luangwa N.P. (diner). Vandaag
vliegt u van Lusaka naar Mfuwe in het South Luangwa N.P.
’s Middags maakt u uw eerste safari (afhankelijk van de
aankomsttijd). 3 overnachtingen in het Wildlife Camp.
Dag 2 - 3: South Luangwa N.P. (volpension). Geniet
van de ochtend- en middagsafari’s in het South Luangwa
N.P., per open landrover of als wandelsafari., of u kunt een
culturele excursie naar een lokaal dorp maken.
Dag 4: South Luangwa N.P. - Lower Zambezi N.P.
(volpension). Vlucht via Lusaka naar het Lower Zambezi
N.P. Transfer naar uw lodge. De 20 luxueuze tenten zijn
schitterend gelegen aan de oever van de Zambezi Rivier. 3
overnachtingen in de Kasaka River Lodge.
Dag 5 – 6: Lower Zambezi N.P. (volpension). Deze
dagen kunt u kiezen uit wandelsafari’s, safari’s per open
landrover, kanotochten op de rivier of u kunt gaan vissen.
Tijdens siësta tijd kunt u relaxen bij het zwembad of de
jacuzzi en de nijlpaarden, krokodillen, olifanten, buffels en
andere dieren bij de rivier observeren.
Dag 7: Lower Zambezi N.P. – Kafue N.P. (volpension).
Vlucht naar Lusaka en transfer naar het Kafue N.P.
Uw lodge ligt aan de Kafue Rivier. 3 overnachtingen in de
Mukambi Safari Lodge.
Dag 8 – 9: Kafue N.P. (volpension). Tijdens uw verblijf
kunt u deelnemen aan safari’s in een open landrover,
wandelsafari, een boottocht maken op de rivier, een
cultureel uitstapje naar een lokaal dorp of een visexcursie.
Het Kafue N.P. is het thuis van meer dan 400 vogelsoorten
en heeft een uitbundig wildleven.
Dag 10: Kafue N.P. - Lusaka (ontbijt). Transfer naar
Lusaka.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €4.580,-(min. 2 pers.)
Inclusief: genoemde vluchten van/naar Lusaka,
autotransfers Lusaka-Kafue N.P.-Lusaka, genoemde
overnachtingen, genoemde maaltijden, lokale drankjes in
Kasaka River Lodge en Mukambi Safari Lodge, dagelijks 2
safariactiviteiten, entreegelden en alle transfers.
Exclusief: internationale vluchten, visum Zambia, overige
drankjes en persoonlijke uitgaven.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie
bij uw reisadviseur.
Extra info: tijdens uw vluchten mag u maximaal 20
kilo bagage p.p. meenemen in een zachte tas, inclusief
handbagage en foto uitrusting.
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3-Daags Verlengingspakket Livingstone
Ideaal fly in pakket om bijvoorbeeld
uw Zuid-Afrika reis mee te
verlengen. U vliegt comfortabel
met British Airways/Comair van
Johanhnesburg naar Livingstone. U
verblijft 2 nachten in het hotel van
uw keuze. Breng een bezoek aan de
machtige watervallen van Victoria
Falls!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Johannesburg – Livingstone. Vandaag
vliegt u met British Airways/Comair van
Johannesburg naar Livingstone. Op de
luchthaven wordt u opgewacht door een
lokale vertegenwoordiger en naar uw hotel
gebracht. Bij zonsondergang gaat u genieten
van een boottocht op de Zambezi Rivier, onder
het genot van een hapje en een drankje. 2
overnachtingen in een hotel naar keuze.
Dag 2: Livingstone (ontbijt). Vandaag
brengt u een bezoek aan de indrukwekkende
watervallen van Victoria Falls. Vanaf de diverse
uitzichtpunten kunt u dit waterspektakel
aanschouwen. De middag heeft u ter vrije
besteding. Zo kunt u een tocht per olifant
maken, een helikoptervlucht boven de
watervallen maken, een bungeejump doen of
een bijzondere lunch meemaken op Livingstone
eiland (optionele activiteiten). U zult zich zeker
niet vervelen!
Dag 3: Livingstone – Johannesburg (ontbijt).
Helaas,
alweer de laatste dag van uw verblijf in
Livingstone. Na het ontbijt transfer naar de
luchthaven van Livingstone. U vliegt terug naar
Johannesburg.
Vertrekdata: dagelijks
Prijzen per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Avani Victoria Falls Resort
€564,Royal Livingstone Hotel
€776,Stanley Safari Lodge
€948,Inclusief: genoemde vluchten JohannesburgLivingstone v.v, 2 overnachtingen in hotel
van uw keuze, dagelijks ontbijt, genoemde
transfers, Sunset boottocht en excursie naar
de Victoria Watervallen (bij Zambezi Sun &
Royal Livingstone alleen inclusief entreegeld
watervallen).
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Exclusief: luchthavenbelastingen (ca. € 245
p.p.), overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
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Mozambique

Het omvangrijke Mozambique is toeristisch gezien vrijwel niet ontwikkeld.
Het land is een paradijs voor duikers en
snorkelaars en is ideaal als unieke strandverlenging van uw Zuid-Afrika reis. De
prachtige stranden van Mozambique
mogen met recht tot de mooiste van het
Zuidelijk Halfrond worden gerekend.
Langs de kustlijn van bijna 2500 km vindt
u idyllische eilandjes en uitgestrekte witte
zandstranden. Bijna het gehele jaar kunt u
hier barracuda’s, dolfijnen, reuzenmanta’s
en schildpadden waarnemen.
Beste reistijd
Mozambique ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor
de seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. De
beste reistijd voor Mozambique is het droge seizoen
van april tot oktober. De regentijd is van oktober tot en
met maart.
Reisdocumenten
Voor een reis naar Mozambique van maximaal 30
dagen dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat
na terugkomst in Nederland nog minimaal 6 maanden
geldig is (en minimaal 3 lege pagina´s heeft). Kinderen
hebben een eigen paspoort nodig (bijschrijvingen in

het paspoort van de ouders zijn niet meer rechtsgeldig)
en moeten vanaf juni 2015 een officiële geboorteakte
kunnen overleggen. Indien u als ouder reist met uw
kind zonder aanwezigheid van de andere ouder, heeft
u een Engelstalige verklaring van instemming, contactgegevens en een kopie van het paspoort van de
afwezige ouder nodig.
Een visum is verplicht. Wij raden u aan dit vooraf aan
te schaffen
Gezondheid / vaccinatie
In Mozambique zijn de medische voorzieningen
beperkt voorhanden. Veelal wordt men bij ernstige
gevallen naar Zuid-Afrika overgebracht.
Er zijn geen verplichte inentingen voor een reis naar
Mozambique, tenzij u uit een gebied komt waar gele
koorts voorkomt (o.a. Kenia & Zambia). Dan dient u
een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts te kunnen
overleggen. Wij raden u aan om tijdig voor vertrek
contact op te nemen met de GGD of huisarts. Vaak
wordt een inenting tegen Hepatitis A en DTP aanbevolen en is het slikken van anti-malariatabletten
raadzaam. In uw reisapotheek mag muggenmelk met
DEET niet ontbreken. Draag tijdens zonsondergang
en –opgang bij voorkeur kledingstukken met lange
pijpen en mouwen.

Accommodaties
De accommodaties in Mozambique zijn veelal eenvoudig en het toerisme staat in veel gebieden van het
land nog in de kinderschoenen. In de belangrijkere
badplaatsen vindt u sfeervolle guesthouses. De eilandresorts zijn van een goede kwaliteit.
Verkeer
In Mozambique wordt links gereden. Bestuurders
dienen voor het huren van een auto in Mozambique in
het bezit te zijn van een geldig nationaal én internationaal rijbewijs en een creditcard. Een internationaal
rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB (u dient uw
Nederlandse rijbewijs en recente pasfoto mee te nemen). Het wegennet is in Mozambique niet geweldig.
De kustroute van het Krugerpark tot aan Pemba is
redelijk goed te doen. Andere routes vergt meer voorbereidingen.
Valuta
De munteenheid van Mozambique is de New Metical
(MNZ). 1 MNZ = ca. € 0,02 (stand juli 2015).
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil, tijdens
onze wintertijd is het in Mozambique 1 uur later.

Taal
De officiële taal in Mozambique is Portugees, maar er
worden ook vele Afrikaanse en Bantu talen gesproken.
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Eilanden Resorts Mozambique
ANANTARA MEDJUMBE ISLAND RESORT &
SPA, QUIRIMBAS ARCHIPEL

BAIA SONAMBULA GUESTHOUSE, PRAIA DO
TOFO

Dit romantische en exclusieve resort is ideaal gelegen
op een klein privé eiland van de juweelachtige Quirimbas Archipel, ca. 50 min. Vliegen vanaf Pemba. Geniet
van romantische wandelingen over het parelwitte zandstrand, relax aan het zwembad, laat u verwennen in de
uitstekende Anantara Spa en proef de smaken van het
eiland tijdens de culinaire maaltijden. Hier waant u zich
in het paradijs!
Het resort heeft een zwembad, een uitstekend restaurant, sfeervolle bar, lounge met bibliotheek, Wi-Fi bij de
receptie, bar en lounge en een Spa voor diverse behandelingen. De 12 beach villa’s zijn mooi gelegen aan het
schitterende witte strand. De villa’s hebben een binnenen buitendouche, tv, kluisje, muskietennet, airconditioning, ventilator, koffie/theefaciliteiten, minibar, föhn, en
een ruim terras met hangmat en ‘plunge pool’.

Baia Sonâmbula Guesthouse is een sfeervolle, kleinschalige accommodatie, gelegen op ca. 5 min. loopafstand van het centrum van Tofo met een lokale markt,
duikcentra en restaurants. Tofo, ca. 20 km ten noorden
van Inhambane, is populair vanwege de prachtige stranden en uitstekende duikmogelijkheden. Veelal worden
hier walvishaaien, mantaroggen, zeeschildpadden en
bultrugwalvissen waargenomen.
Het guesthouse ligt op slechts 50 m van het mooie zandstrand en heeft 2 kamers met tuinzicht en 3 bungalows
met zeezicht. De eenvoudige, maar comfortabele kamers
hebben een badkamer, muskietennet, föhn, kluisje en
een ventilator. Geniet van het adembenemende uitzicht
van het terras, terwijl u zit te ontbijten. Een perfecte
start van de dag. De omgeving nodigt uit tot diverse
activiteiten, zoals duiken, paardrijden, surfen, zeilen,
wandelen en quadbiken.

Medjumbe Island wordt omringd door indrukwekkende
koraalriffen, dus duikliefhebbers kunnen hier hun hart
ophalen. Dit gebied wordt gezien als één van de beste
duiklocaties ter wereld. Tijdens uw verblijf kunt u naast
diverse watersporten (snorkelen, vissen, waterskiën,
zeilen, kajakken en kanoën) ook boottochten maken of
genieten van een picknick op Quissanga Island. In de
periode juli tot oktober worden er walvisboottochten
georganiseerd.
Prijs per persoon vanaf: ( min. 2 pers.)
Beach villa €404,Inclusief: all inclusive (alle maaltijden, lokale drankjes,
minibar en niet gemotoriseerde watersporten).
Exclusief: transfers van/naar Pemba, buitenlands gedistilleerde drankjes, USD 10 per persoon parkgelden,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: kinderen vanaf 16 jaar zijn toegestaan.
Er is geen eenpersoonskamertoeslag.
Specials:
Langverblijfkorting: 5 = 4 (5 nachten verblijven, 4
nachten betalen). Huwelijksreiskorting: 50% korting
voor de bruid, fruit en bloemen bij aankomst, een
romantisch driegangendiner bij uw kamer of op het
strand en een snorkeltour (minimumverblijf 4 nachten).
Specials zijn niet combineerbaar.
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Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
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Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers., inclusief ontbijt)
Standaardkamer €62,Bungalow €116,Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Specials:
Langverblijfkorting: 10% korting bij een verblijf van
minimaal 10 nachten.

CASA REX BOUTIQUE HOTEL, VILANCULOS
Dit romantische resort ligt direct aan de zuidelijke
baai van Vilanculos en kijkt uit over het kristalheldere
water van de Indische oceaan met de Bazaruto Archipel eilanden. Het hotel ligt ca. 4 km van het vliegveld.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van het vriendelijke personeel.
Alle15 comfortabele kamers zijn voorzien van airco,
ventilator, muskietennet, koffie/theefaciliteiten, terras
of balkon met uitzicht op zee en hebben een makkelijke
toegang tot het strand. De heerlijke maaltijden worden
geserveerd op het terras van het uitstekende restaurant,
vanwaar men een spectaculair uitzicht heeft over de
baai. Verder heeft het hotel 2 zwembaden, waarvan de
één nabij het strand en de ander nabij de Acacia kamers. U kunt bij de receptie diverse optionele excursies
boeken, zoals duiken, snorkelen langs prachtige koraalriffen van de Bazaruto Archipel, paardrijden over het
witte strand, kite surfen of heerlijk relaxen in de Spa.
Prijs per persoon vanaf: ( min. 2 pers., inclusief ontbijt
en transfers)
Premium kamer €120,Acacia kamer €170,Honeymoon kamer €180,Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Specials:
Langverblijfkorting: 5 = 4, 5 nachten verblijven is 4
nachten betalen (op aanvraag)

14-Daagse beach en bush groepsreis door Mozambique en Zuid-Afrika
Deze groepsrondreis neemt u mee naar
diverse indrukwekkende wildreservaten
en de adembenemende stranden aan de
oostkust van Zuidelijk Afrika. Een perfecte combinatie van avontuurlijke safari’s en
een verblijf in het tropische paradijs met
de keus aan snorkelen, duiken, vissen en
relaxen aan de hagelwitte zandstranden.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

ling door de ‘bush’ met een lokale ranger en leert meer
over het spoorzoeken en de fantastisch vogels. Overnachting in het Hlane Game Reserve (chalet).
Dag 7: Swaziland – Maputo, ca. 120 km (ontbijt,
lunch). U gaat Mozambique binnen bij de Namaacha
grenspost en reist verder naar Maputo, voorheen Lourenço Marques. Vroeger werd het de Afrikaanse Riviera
genoemd. Hier ontmoeten de Portugese en Afrikaanse
culturen elkaar in een mengeling van gerechten en een
zinderende levensstijl. Probeert u eens de excellente
keuken in een lokaal restaurant (optioneel). Overnachting in Catembe Guest House.

Dag 1: Johannesburg – Zululand, ca. 550 km (lunch,
diner). Vandaag vertrekt u om 06.30 uur uit Johannesburg. U reist door de provincie KwaZulu Natal naar
het mooie Mkuze Game Reserve. Dit reservaat werd
opgericht in 1912 en heeft een grote diversiteit aan
landschappen. ’s Middags maakt u uw eerste safari. 2
overnachtingen in het Mkuze Game Reserve (permanente tent).

Dag 8: Maputo – Inhambane, ca. 500 km (volpension). U reist naar het noorden naar Inhambane. De
Arabische invloeden zijn sterk in Inhambane en stammen uit de tijd toen slaven, ivoor, goud en specerijen
werden verhandeld. U brengt een bezoek aan Inhambane met zijn 200 jaar oude kathedraal en sprookjesachtige markt met lokale verse producten, voordat u naar
Praia de Barra gaat. 3 overnachtingen in een ‘casita’.

Dag 2: Zululand (volpension). Deze dag brengt u door
in het Mkuze Game Reserve. U gaat ’s morgens en ’s
middags op safari en vanaf een platform kunt u het
wild bij de waterplaats observeren. Het Mkuze Game
Reserve speelt een sleutelrol in het behoud van de bedreigde witte en zwarte neushoorn. Misschien ontmoet
u deze verbazingwekkende dieren tijdens de safari.

Dag 9 – 10: Inhambane (ontbijt, lunch, 1 x diner).
Ontspan en geniet van de warme zee en lange witte
zandstranden. Voor de actievelingen zijn er allerlei
optionele activiteiten, zoals duiken, snorkelen, vissen,
surfen en een boottocht met een dhow.

Dag 3: Zululand – Kosi Bay, ca. 180 km (volpension). De reis gaat vandaag naar het Kosi Bay Nature
Reserve, een gebied van vruchtbare riviermondingen,
mangroves, beboste zandduinen en getijden meren. 3
overnachtingen in de Amangwane Lodge (permanente
tent).
Dag 4 – 5: Kosi Bay (volpension). Deze dagen gaat u
te voet op ontdekkingstocht door dit wonderbaarlijke
ecosysteem en gaat u snorkelen in de riviermond. U
zult de vissers aan het werk zien tijdens hun traditionele manier van vissen met vallen en speren. Tevens
leert u meer over de cultuur en gewoonten van de
interessante Zulu bevolking tijdens een wandeling met
een lokale gids. Tussen november en januari leggen
leder- en onechte karetschildpadden hun eieren hier op
de stranden. We kunnen voor u optioneel een excursie
boeken om getuige te zijn van dit geweldige natuurlijke
fenomeen.
Dag 6: Kosi Bay – Swaziland, ca. 350 km (volpension). Na het ontbijt gaat u naar het Hlane Game Reserve, het grootste nationale park van Swaziland. Voor het
kamp ligt een waterplaats, waar neushoorns en andere
wilde dieren vaak komen drinken. U maakt een wande-

Vertrekdata: op aanvraag (zie website)
Prijs per persoon vanaf: € 1580 p.p. (min. 2 pers.)
Inclusief: rondreis van/naar Johannesburg in een
speciale safari truck, 13 overnachtingen in eenvoudige
casita, chalet of guesthouses (soms met een gemeenschappelijke badkamer), maaltijden volgens programma, koffie/thee/vruchtensapjes bij het ontbijt en diner,
entreegelden nationale parken en 2 Engelstalige chauffeurs/reisbegeleiders.
Exclusief: persoonlijke uitgaven, optionele excursies,
overige drankjes & maaltijden, fooien en visumkosten.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. Er wordt
van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen in de
keuken.
Indien u als alleenreizende een kamer wilt delen met
een andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan vervalt
de eenpersoonstoeslag.

Dag 11: Inhambane – Bilene, ca. 355 km (ontbijt,
lunch). U volgt de kustlijn in zuidelijke richting naar
Bilene, gelegen aan de kristalheldere Uembje lagune.
De lagune is 8 km wijd en 27 km lang en heeft prachtige witte zandstranden. U kunt optioneel gaan kajakken,
snorkelen en zwemmen. Het diner gebruikt u met
uitzicht op het water in een lokaal restaurant (eigen
kosten). Overnachting in het Laguna Camp.
Dag 12: Bilene - Kruger N.P, ca. 350 km (volpension). U verlaat de kust van de Indische Oceaan en gaat
naar het beroemde Kruger N.P. 2 overnachting in het
Kruger N.P. (permanente safari-tent of chalet).
Dag 13: Kruger N.P. Deze dag staat in het teken
van het wild. U gaat genieten van enerverende safari’s, waarbij u misschien wel leeuwen, giraffen en de
machtige olifanten ontmoet. ’s Avonds kunt u de vele
indrukken tot u door laten dringen bij het kampvuur in
de echte Afrikaanse wildernis.
Dag 14: Johannesburg, ca. 450 km (ontbijt). Na een
vroege safari, gaat u terug naar Johannesburg, met een
lekker kleurtje, compleet ontspannen en klaar om terug
te stappen in het dagelijkse leven. De rondreis eindigt
rond 18.00 uur.

MOZAMBIQUE & ZUID-AFRIKA
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22-Daagse ‘trade route’ - Zambia, Malawi, Mozambique & Zuid-Afrika
Tijdens deze avontuurlijke rondreis
ontdekt u het ongerepte Afrika. Een
diverse en fascinerende reis langs de
oude handelsroutes. Gedurende uw
ontdekkingsreis door Zambia, Malawi,
Mozambique en Zuid-Afrika kunt u
genieten van de safari’s, de cultuur en
sportieve activiteiten. De soms lange
afstanden worden afgewisseld met diverse
activiteiten, zoals een kanotocht op de
Zambezi, safari’s in South Luangwa en het
Krugerpark, snorkelen bij Lake Malawi en
aan de kust van Mozambique.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden).
Dag 1: Aankomst in Livingstone. De groep ontmoet
elkaar om 14.00 uur in de Zambezi Waterfront Lodge
in Livingstone, Zambia. 2 overnachtingen op een
camping met zwembad.
Dag 2: Livingstone (ontbijt). Dag ter vrije besteding.
Breng een bezoek aan de indrukwekkende Victoria
Watervallen. Of u kunt gaan wildwater raften, een
rondvlucht boven de watervallen maken of een
bungeejump van 111 meter!
Dag 3: Livingstone - Kafue River (volpension).
Vandaag rijdt u ca. 500 km over de glooiende
heuvels van het Miombo woud naar de Kafue Rivier.
Overnachting op een camping.
Dag 4: Lower Zambezi (volpension). Vandaag gaat
u een prachtige kanotocht maken op de Zambezi.
Geniet van het adembenemende landschap. U
kampeert midden in de wildernis op een eiland. Een
onvergetelijke ervaring!
Dag 5: Lower Zambezi (volpension). U vervolgt uw
kanotocht door dit gebied dat rijk is aan olifanten,
nijlpaarden en ander wildleven. Per motorboot wordt
u teruggebracht naar de Kafue Rivier. Overnachting op
een camping.
Dag 6: Kafue Rivier - Lusaka (volpension).
Boodschappen doen in de hoofdstad Lusaka.
Aansluitend rijdt u tot zonsondergang verder richting
het South Luangwa N.P. Overnachting op een camping.
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Dag 7: Lusaka - South Luangwa N.P. (volpension).
Na ca. 500 km arriveert u in het South Luangwa N.P.
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Dit ongerepte park is één van de mooiste parken van
Afrika. Hier kunt u vele dieren observeren, zoals
nijlpaarden, olifanten, leeuwen en luipaarden. 3
overnachtingen op een camping.
Dag 8 - 9: South Luangwa N.P. (volpension). Deze
dagen maakt u safari’s in dit prachtige gebied in open
landrovers. Ook wandelingen staan op het programma
(soms niet mogelijk in de periode december-april).
Ook een nachtsafari mag natuurlijk niet ontbreken.
Dag 10 - 11: South Luangwa N.P. - Lake Malawi
(volpension). Vandaag gaat u naar Malawi, “het
warme hart van Afrika”. In Lilongwe, de hoofdstad van
Malawi, maakt u een stop voor boodschappen, voordat
u naar Lake Malawi gaat. De volgende dag kunt u
genieten van de fantastische baaien en grotten tijdens
een bootexcursie. 2 overnachtingen op een camping.
Dag 12 - 13: Lake Malawi - Mozambique
(volpension). Tijdens deze 2 lange reisdagen rijdt u
via de Zobue grenspost naar Mozambique. U steekt
de Zambezi Rivier over en reist door het ongerepte
Tete gebied. 2 overnachtingen op rustieke campings
(faciliteiten zijn basic).
Dag 14: Mozambique - Vilanculos (ontbijt/lunch).
Vandaag arriveert u na ca. 530 km in Vilanculos,
gelegen aan de Indische Oceaan. 2 overnachtingen
in Smugglers (tweepersoonskamers met
gemeenschappelijke badkamer).
Dag 15: Bazaruto eilanden (volpension). U maakt
een prachtige tocht op een dhow (lokale zeilboot) om
de Magaruque archipel te ontdekken. Heerlijk genieten
van de blauwe zee, witte zandstranden en verse vis. U
kunt (optioneel) snorkelen.
Dag 16: Vilanculos – Inhambane (volpension).
U vervolgt uw weg naar de voormalige Arabische
handelsstad Inhambane. Hier werden ivoor, goud,
kruiden en slaven verkocht. Uw verblijft in een casita
(eenvoudige rieten hut), gelegen onder de palmen
aan het strand! 2 overnachtingen in Palm Grove
Resort (tweepersoonskamers met gemeenschappelijke
badkamer).
Dag 17: Inhambane (ontbijt/lunch). Dag ter vrije
besteding. Wat dacht u van duiken, diepzeevissen of
een oceaan safari?
Dag 18: Inhambane - Bilene (ontbijt/lunch). U reist
verder naar het zuiden naar het plaatsje Bilene, gelegen
aan de lagune van Uembje (8 km breed en 27 km lang

met helder water en prachtige witte zandstranden).
Geniet ’s middags aan de lagune (kajakken en
snorkelen zijn optioneel). Overnachting op een
camping.
Dag 19 - 20: Bilene - Krugerpark (volpension).
Via het Transfrontier Limpopo Park rijdt u naar het
beroemde Krugerpark. Hier gaat u genieten van safari’s
door deze prachtige Afrikaanse wildernis, op zoek
naar leeuwen, olifanten en vele andere mooie dieren. 2
overnachtingen op een camping.
Dag 21: Krugerpark - Graskop (volpension). Na het
ontbijt verkent u de prachtige Panoramaroute met de
Bourkes Luck Potholes, God’s Window en de Drie
Rondavels. Overnachting in Graskop Mogodi Lodge.
Dag 22: Graskop - Johannesburg (ontbijt). Vandaag
rijdt u terug naar Johannesburg waar u om ca. 18.00
uur arriveert.
Deze tour kan ook als 12-daagse reis van Livingstone
tot Lilongwe worden geboekt !
Prijs per persoon vanaf: €1.450,- (min. 2 pers.)
Toeslag: USD 300 p.p. ter plaatse te voldoen aan de
reisleiding.
Inclusief: rondreis van Livingstone naar Johannesburg
in een speciale safari truck, 16 kampeerovernachtingen
(tent: 2,2m x 2,2m x 1,8m met matras), 5
overnachtingen in eenvoudige casita of guesthouses
(met een gemeenschappelijke badkamer), maaltijden
volgens programma, koffie/thee/vruchtensapjes bij het
ontbijt en diner, entreegelden nationale parken en 2
Engelstalige chauffeurs/reisbegeleiders.
Exclusief: persoonlijke uitgaven, optionele excursies,
overige drankjes & maaltijden, fooien, visumkosten en
huur slaapzak en kussen (prijs op aanvraag).
Aantal deelnemers: min. 4, max. 12 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 12 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. Er wordt
van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen in
de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Indien u als alleenreizende een tent wilt delen met een
andere reiziger van hetzelfde geslacht, dan vervalt de
eenpersoonstoeslag.

Tanzania
Tanzania is een land met een ongerepte en
overweldigende natuur. De nationale parken
huisvesten een enorme diversiteit aan Afrikaanse
diersoorten. Tanzania kent één van de grootste
natuurspektakels ter wereld: de migratie van meer
dan een miljoen zebra’s en wildebeesten in de
Serengeti.
De beroemde Ngorongoro Krater is als het ware een
natuurlijk amfitheater en een lust voor het fotografisch
oog. Nabij Arusha vindt u de hoogste berg van Afrika,

Beste reistijd
Tanzania ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de
seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. Tanzania
kan het hele jaar bezocht worden, maar de maanden
april en mei worden afgeraden in verband met de
regentijd. In de zuidelijke parken zijn veel lodges dan
ook gesloten. De beste maanden om naar Tanzania
te reizen zijn juni tot en met september en januari tot
en met maart. Omdat Tanzania een tropisch klimaat
heeft liggen de temperaturen het hele jaar tussen de
20 en 30 graden. In de hoger gelegen gebieden liggen
de temperaturen gemiddeld 10 graden lager en in de
winter kan het ’s nachts meer afkoelen.

vindt u een rijke geschiedenis terug. Beide eilanden
staan bekend om de mooie witte zandstranden en goede
duikmogelijkheden.
Tanzania is een land in Afrika dat grenst aan
Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenia,
Mozambique, Malawi en Zambia. U kunt uw reis
uitstekend combineren met een safari door Kenia of een
bezoek aan de gorilla’s in Oeganda of Rwanda.
Ervaar een onvergetelijke safari door Tanzania per fly
in, in een groep of tijdens een op maat samengestelde
reis onder leiding van uw privé gids/chauffeur!

van instemming, contactgegevens en een kopie van het
paspoort van de afwezige ouder nodig.
Tevens dient u in het bezit te zijn van een visum.
Dit kunt u ter plaatse aanschaffen voor USD 50 per
persoon.

Accommodaties
Tijdens de safari’s kunt u kiezen uit lodges en tented
camps van eenvoudig tot luxe. Tevens bieden wij
kampeerrondreizen in groepsverband aan.
Op Zanzibar vindt u luxueuze strandresorts en
kleinschalige guesthouses of boutique hotels.

Gezondheid/vaccinatie
In de grote steden is er medische voorziening, maar in
de afgelegen safari lodges vaak niet.
Voor een reis naar Tanzania is een gele koorts vaccinatie
verplicht. Tevens heeft u voor Zanzibar een ‘Cholera
Not Indicated’ verklaring nodig (dit dient u voor vertrek
vanuit Nederland te regelen). Wij raden u aan om
tijdig voor vertrek contact op te nemen met de GGD
of huisarts. Vaak wordt een inenting tegen Hepatitis
A en DTP aanbevolen en is het slikken van antimalariatabletten raadzaam.
In uw reisapotheek mag muggenmelk met DEET niet
ontbreken. Draag tijdens zonsondergang en –opgang bij
voorkeur kledingstukken met lange pijpen en mouwen.

Verkeer
In Tanzania rijdt het verkeer links. Wij raden het af om
zelf te rijden in Tanzania.
Valuta en betaalmiddelen
De munteenheid van Tanzania is de Tanzania shilling
(TZS). In- en uitvoer van de lokale valuta is verboden.
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is het in Tanzania 1 uur later
dan in Nederland en tijdens onze wintertijd is het in
Tanzania 2 uur later.

Taal
Engels en Swahili zijn de officiële talen in Tanzania.
Daarnaast wordt er diverse inheemse talen gesproken.
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Reisdocumenten
Voor een reis naar Tanzania dient u in het bezit te zijn
van een paspoort dat na terugkomst in Nederland nog
minimaal 6 maanden geldig is (en minimaal 2 lege
pagina´s heeft).
Kinderen hebben een eigen paspoort nodig
(bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn
niet meer rechtsgeldig) en moeten vanaf juni 2015 een
officiële geboorteakte kunnen overleggen. Indien u
als ouder reist met uw kind zonder aanwezigheid van
de andere ouder, heeft u een Engelstalige verklaring

de Kilimanjaro, met een hoogte van 5.895 meter.
Andere interessante parken in het noorden van
Tanzania zijn het Tarangire N.P. het Lake Manyara N.P.
en het Arusha N.P.
In het zuiden vindt u meer ongerepte en exclusieve
parken, zoals het Selous Game Reserve, Ruaha N.P.
en het Katavi N.P. In de bijzondere parken Mahale en
Gombe kunt u de Chimpansees van dichtbij observeren.
Op de eilanden Zanzibar en Pemba kunt u heerlijk
vertoeven na een spectaculaire safari. Zanzibar is het
specerijeneiland en in de historische stad Stone Town

8-Daagse Rondreis het mooiste van Tanzania met privé gids/chauffeur
Een schitterende privé safari langs de mooiste
natuurreservaten van Tanzania. U verblijft in luxueuze
lodges en maakt indrukwekkende safari’s. Het vervoer is
per landcruiser. Een onvergetelijke reis, die eventueel naar
eigen wens kan worden aangepast!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kilimanjaro - Arusha. Na aankomst op de luchthaven van
Kilimanjaro transfer per minibus naar uw hotel. 2 overnachtingen in Lake
Duluti Serena Hotel (beide reizen).
Dag 2: Arusha N.P (volpension). Vandaag wordt u opgehaald door uw privé
gids/chauffeur en gaat u de hele dag op safari in het Arusha N.P. U maakt
ook een begeleide wandeling. Het park bestaat uit 3 verschillende gebieden;
de Mt. Meru Krater, de Ngurdoto Krater en de Momella Meren. U kunt o.a.
uitkijken naar olifanten, giraffen en buffels.
Dag 3: Arusha - Lake Manyara N.P. of Tarangire N.P. (volpension). Na
het ontbijt rijdt u naar Lake Manyara (Serena) of Tarangire (Sopa. In de
namiddag maakt u een safari in het nationale park. Lake Manyara bestaat
grotendeels uit water en aan de oever van het meer kunt u duizenden vogels
zien, waaronder flamingo’s. In Tarangire treft u baobabs aan en maakt u
een goede kans een luipaard te spotten. Overnachting in de Tarangire Sopa
Lodge of Lake Manyara Serena Lodge.
Dag 4: Lake Manyara of Tarangire - Ngorongoro Krater (volpension).
U gaat vandaag van Tarangire naar het Manyara N.P, waar u op safari gaat.
Vanuit Manyara gaat de reis naar de Ngorongoro Serena Lodge, waar u de
middag ter vrije besteding heeft of eventueel een bezoek kunt brengen aan
een Masai Dorp (optioneel). Beide lodges zijn op de rand van de krater
gelegen. 2 overnachtingen in de Ngorongoro Sopa Lodge of Ngorongoro
Serena Lodge.
Dag 5: Ngorongoro Krater (volpension). Vandaag daalt u af in de
wereldberoemde krater om hier op safari te gaan. De krater huisvest
minstens 30.000 wilde dieren, zoals gnoes, zebra’s, leeuwen, luipaarden,
neushoorns en olifanten.
Dag 6: Ngorongoro Krater - Serengeti N.P. (volpension). Na het heerlijke
ontbijt gaat u op safari in de prachtige Serengeti. 2 overnachtingen in de
Serengeti Sopa Lodge of Serengeti Serena Lodge.
Dag 7: Serengeti N.P. (volpension). U gaat ’s morgens en ’s middags op zoek
naar het vele wild in de Serengeti. Ervaar het paradijs van de Serengeti!
Dag 8: Serengeti N.P. - Kilimanjaro (ontbijt/lunch). Na het ontbijt vliegt u
terug naar Arusha. Hier wordt u naar het Lake Duluti Serena Hotel gebracht
voor de lunch. U kunt tot 18.00 uur gebruik maken van een dagkamer. ´s
Avonds transfer naar de luchthaven van Kilimanjaro.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf:
Sopa Lodges: 		
Serena Lodges:		

2 pers
€3.270,€3.082,-

4 pers
€2.696,€2.520,-

6 pers
€2.489,€2.320,-

Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden, transfer bij aankomst
per minibus, vervoer per 7-persoons safari 4x4 voertuig, Engelstalige gids/
chauffeur, entreegelden nationale parken, vlucht Serengeti-Aruha, dagkamer
op dag van vertrek, 1 flesje water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.

TANZANIA

Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Toeslag: voor sommige periodes geldt een toeslag.
Extra info: u mag maximaal 15 kg bagage p.p. meenemen i.v.m. de
binnenlandse vlucht.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
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8-Daagse groepsreis parels van Tanzania

U gaat tijdens deze reis op zoek naar de parels
van Tanzania. Een paar van die parels zijn de
wereldberoemde Serengeti en de Ngorongoro krater
(UNESCO werelderfgoed). Ook mag een bezoek
aan het Manyara N.P. en het Tarangire N.P. op deze
bijzondere reis niet ontbreken. U kunt kiezen uit 2
categorieën accommodaties.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kilimanjaro. Transfer van de luchthaven naar
uw hotel in Arusha. Overnachting in de Arusha Coffee
Lodge of in Lake Duluti Serena Hotel.
Dag 2: Arusha - Lake Manyara N.P. (volpension).
’s Morgens kunt u heerlijk relaxen en ontmoet u uw
medereizigers en gids/chauffeur tijdens de safari
briefing. Na de lunch begint u aan deze bijzondere reis.
Via de Masai steppes en pittoreske dorpjes bereikt u
uw mooie lodge. Hier heeft u een geweldig uitzicht op
het nationale park. Overnachting in de Lake Manyara
Serena Lodge (beide reizen).
Dag 3: Lake Manyara N.P. - Serengeti N.P.
(volpension). Na het ontbijt maakt u een safari
in het Lake Manyara N.P. Ondanks de relatief
kleine oppervlakte van het park, is er een grote
verscheidenheid aan landschappen en komen er veel
verschillende soorten dieren en vogels (wel bijna 400
soorten) voor. Na de lunch in de lodge gaat de reis
naar de wereldberoemde Serengeti. Onderweg kunt u
al genieten van het wildleven. 2 overnachtingen in de
Serengeti Sopa of Serengeti Serena Lodge.
Dag 4: Serengeti N.P. (volpension). Deze dag staat
geheel in het teken van safari. Geniet van de ochtenden middagsafari in dit gebied van de eindeloze vlaktes.
De Serengeti is het thuis van meer dan 3 miljoen dieren
en wordt gezien als één van de meest spectaculaire
wildparken van Afrika. De lunch gebruikt u in de lodge.

Dag 6: Ngorongoro Krater (volpension). Na het ontbijt
daalt u af in de krater voor een spectaculaire safari dag!
Vergeet niet uw camera en verrekijker mee te nemen.
Geniet van een bijzondere picknicklunch aan een meer,
onder toeziend oog van de nijlpaarden. In de namiddag
keert u terug naar uw lodge.
Dag 7: Ngorongoro Krater – Tarangire N.P.
(volpension). De laatste parel van deze tour is het
Tarangire N.P. U zult verbaasd zijn over de baobab
bomen en vele olifanten, die u zeker zult zien. Na de
lunch gaat u op safari en u kunt u nog een laatste keer
genieten van een schitterende zonsondergang in Afrika.
Overnachting in de Tarangire Sopa Lodge (beide
reizen).
Dag 8: Tarangire N.P. – Arusha (ontbijt/lunch). Na
het ontbijt rijdt u terug naar Arusha, waar u nog een
heerlijke lunch krijgt. Vervolgens wordt u naar de
luchthaven van Kilimanjaro gebracht.
Prijs per persoon vanaf: €2.254,- (min. 2 pers.)
Vertrekdata:
Sopa Lodges: dinsdag, donderdag en zaterdag
Serena Lodges: vrijdag en zondag
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfer bij aankomst, vervoer per 7-persoons safari 4x4
voertuig met gegarandeerde raamplaats, Engelstalige
gids/chauffeur, entreegelden nationale parken, 1 flesje
water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Aantal deelnemers: min.2, max. 7 personen.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.

ZAMBIA

Dag 5: Serengeti N.P. - Ngorongoro Krater
(volpension). Op weg naar de Ngorongoro Krater
gaat u nog op zoek naar het wildleven in de
Serengeti. Tevens kunt u onderweg genieten van een
picknicklunch. Uw accommodatie is gelegen op de
rand van de krater, waardoor u een adembenemend

uitzicht heeft op de 600 m lager gelegen kraterbodem.
2 overnachtingen in de Ngorongoro Sopa Lodge of
Ngorongoro Serena Lodge.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.
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8-Daagse Kampeeravontuur Tanzania
Beleef een safari door Tanzania in zijn meest pure
vorm: kamperen! Onder ervaren begeleiding van
een Engelssprekende gids/chauffeur reist u door de
schitterende nationale parken van Noord-Tanzania,
overnacht u in koepeltenten midden in de ‘bush’ en geniet
u van een heerlijk diner onder de Afrikaanse sterrenhemel
met alleen de Afrikaanse dierengeluiden om u heen.
Reisschemma (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Arusha. Na aankomst op de luchthaven van Kilimanjaro transfer
naar uw hotel in Arusha. Overnachting in het East African All Suite Hotel.
Dag 2: Arusha - Lake Manyara National Park (volpension). Na het ontbijt
vertrekt u naar het Lake Manyara N.P. Na een picknicklunch gaat u op safari
in het park, op zoek naar nijlpaarden, apen, boomklimmende leeuwen,
flamingo’s en andere vogelsoorten. Overnachting op een campsite nabij Lake
Manyara.
Dag 3: Lake Manyara N.P. - Serengeti N.P. (volpension). De reis gaat
verder naar het beroemde Serengeti N.P. Hier geniet u van een heerlijke
picknicklunch en maakt u ’s middags een safari over de eindeloze vlakten op
zoek naar de enorme kuddes wildebeesten, zebra’s en gazelles of een troep
leeuwen die lekker ligt te luieren in de schaduw. 2 overnachtingen op een
campsite in de Serengeti.
Dag 4: Serengeti N.P. (volpension). Deze dag staat in het teken van
onvergetelijke safari’s in de Serengeti. Ervaar zelf waarom de Masai de
Serengeti ‘eindeloze vlakte’ noemen en leer veel over het dierenleven van uw
ervaren gids/chauffeur. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner onder
de Afrikaanse sterrenhemel.
Dag 5: Serengeti N.P. – Ngorongoro Krater (volpension). Vandaag reist u
naar Ngorongoro Conservation Area, via Olduvai Gorge, ook wel ‘de wieg
der Mensheid’ genoemd. Het is één van de belangrijkste archeologische
vindplaatsen ter wereld. Onderweg geniet u van een picknicklunch. 2
overnachtingen op een campsite op de rand van de Ngorongoro Krater.
Dag 6: Ngorongoro Krater (volpension). Vandaag daalt u ruim 600
meter af naar de bodem van de krater voor een prachtige dag safari. Ga
op ontdekkingstocht door de bossen, die worden bewoond door apen en
olifanten, het meer met de flamingo’s en de open savanne waar de leeuwen
jagen. De picknicklunch nuttigt u in de krater.
Dag 7: Ngorongoro Krater - Tarangire N.P. (volpension). Na het ontbijt
vertrek u naar het Tarangire N.P. Na de lunch gaat u op safari in het
bijzondere park. U vindt hier de kleine kudu, eland, leeuw en gerenuk of
girafgazelle. Dit prachtige park staat bekend om de enorme hoeveelheid
Baobab bomen. Overnachting op een campsite nabij het Tarangire N.P.
Dag 8: Tarangire N.P. – Arusha (ontbijt). Na het ontbijt keert u terug naar
Arusha, waar u rond lunchtijd zult arriveren.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf:
2 pers
			€2239,-

4 pers
€1659,-

Inclusief: overnachting in Nairobi, 6 overnachtingen in een 2-persoons
koepeltent met gezamenlijke badkamerfaciliteiten op de campsite, genoemde
maaltijden, transfer bij aankomst per minibus, vervoer per 5-persoons
safari 4x4 voertuig, service Engelstalige gids/chauffeur, entreegelden
nationale parken, 1 flesje water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.

TANZANIA

Aantal deelnemers: min.2, max. 5 personen.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van maximaal 15 kg mee te
nemen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
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8-Daagse luxueuze fly-in safari Tanzania
Unieke fly-in safari met verblijf in o.a.
twee schitterende tented camps. Deze
tented camps bieden alle comfort van
een lodge en hebben een uitstekende
service. In deze zeer comfortabele en
uitstekend gelegen kampen kunt u in
stijl de Afrikaanse ‘bush’ ervaren. De
heerlijke maaltijden vullen de genoegens
van de safari’s uitstekend aan. De
kwaliteit en oog voor detail in de tenten
zullen uw verwachtingen overschrijden.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kilimanjaro - Arusha. Transfer van de
luchthaven naar uw mooie lodge in Arusha.
Overnachting in de Arusha Coffee Lodge.
Dag 2: Arusha – Tarangire N.P. (volpension). Na het
ontbijt transfer naar de luchthaven van Arusha voor
uw vlucht naar de Tarangire airstrip. Hier wordt u
opgewacht door een vertegenwoordiger van het kamp.
Na de lunch maakt u met eventuele andere gasten
van het kamp een prachtige safari. Het mooie Swala
Camp is gelegen onder Acaciabomen in het zuidwesten
van het Tarangire N.P. 2 overnachtingen in het Swala
Tented Camp.
Dag 3: Tarangire N.P. (volpension). Vandaag staat
in het teken van onvergetelijke safari’s in het Tarangire

N.P. Uw ranger zal u veel vertellen over de flora en de
fauna. Tarangire is beroemd om zijn grote aantallen
wild. Het park is een paradijs voor vogelliefhebbers.
Dag 4: Tarangire – Ngorongoro Krater (volpension).
Transfer naar de Tarangire airstrip voor uw vlucht
naar Manyara. Hier wordt u opgewacht door een
vertegenwoordiger van uw lodge. Transfer naar
de Ngorongoro Serena Lodge. Na de lunch kunt
u genieten van het prachtige uitzicht op de krater
beneden u. 2 overnachtingen in de Ngorongoro Serena
Lodge.
Dag 5: Ngorongoro Krater (volpension). Na het
ontbijt daalt u af in de krater voor een spectaculaire
safari dag! Binnen de natuurlijke begrenzing van de
krater vindt u de grootste populatie in het wild levende
dieren. Geniet van een bijzondere picknicklunch in de

krater. In de namiddag keert u terug naar uw lodge.
Dag 6: Ngorongoro Krater – Serengeti N.P.
(volpension). Transfer naar de Manyara airstrip voor
uw vlucht naar de Seronera airstrip. Transfer naar uw
schitterende tented camp. Na de lunch gaat u op safari
in de Serengeti. Het Kusini Camp is gebouwd rond een
Kopje (grote rots) en biedt een spectaculair uitzicht over
de grasvlakten. 2 overnachtingen in het Kusini Camp.
Dag 7: Serengeti N.P. (volpension). Vandaag gaat u per
open landrover en onder begeleiding van een ervaren
ranger van uw kamp op safari in de Serengeti. Geniet
bij zonsondergang van een drankje en het spectaculaire
uitzicht vanaf het Kopje.
Dag 8: Serengeti N.P. – Arusha (ontbijt/lunch). Na het
ontbijt transfer naar de Seronera airstrip voor uw vlucht
terug naar Arusha. Transfer naar de Arusha Coffee
Lodge, waar u tot 18.00 uur van een dagkamer gebruik
kunt maken. ’s Avonds transfer naar de luchthaven van
Kilimanjaro.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 5.012,- min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfer bij aankomst per minibus, Engelstalige ranger
van de lodge, entreegelden nationale parken, binnenlandse vluchten en safari’s in het voertuig van de lodge
volgens het reisprogramma (gezamenlijke safari).
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
drankjes, wasservice, persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: bagagebeperking maximaal 15 kg in een
zachte tas, inclusief handbagage).
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Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.

8-Daagse safari Tanzania in stijl met privé gids/chauffeur
Tijdens deze unieke safari reist u met
een ervaren privé gids/chauffeur en
verblijft u in kleinschalige exclusieve
tented camps op schitterende locaties.
De lange afstanden worden overbrugt
met een binnenlandse vlucht. Wilt u in
stijl Tanzania ervaren, dan is deze reis
een uitstekende keus!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Kilimanjaro - Arusha. Transfer van de
luchthaven naar uw sfeervolle accommodatie.
Overnachting in de Arusha Coffee Lodge.
Dag 2: Arusha – Tarangire N.P. (volpension). Vandaag
rijdt u naar het Tarangire N.P. U zult verbaasd zijn
over de vormen van de enorme baobab bomen. In
dit gebied leven grote kuddes olifanten. Na de lunch
gaat u op safari en kunt u genieten van een prachtige
zonsondergang. 2 overnachtingen in het Olivers Camp.
Dag 3: Tarangire N.P. (volpension). Vandaag staat in
het teken van het zoeken en observeren van het wild.
De lunch gebruikt u in het kamp. Geniet ’s avonds bij
het kampvuur van de schitterende sterrenhemel en de
nachtelijke ‘bush’ geluiden.
Dag 4: Tarangire N.P. - Ngorongoro Krater
(volpension). Na het ontbijt gaat de reis naar de mooie
gelegen Ngorongoro Serena Lodge. Vanuit de lodge
heeft u een schitterend uitzicht op de krater. De lunch
gebruikt u in de lodge. De middag is ter vrije besteding.
2 overnachtingen in de Ngorongoro Serena Lodge.
Dag 5: Ngorongoro Krater (volpension). Vandaag
zal één van de hoogtepunten van uw reis zijn! U
wordt vroeg gewekt en gaat de hele dag op safari in
de wereldberoemde Ngorongoro Krater. Geniet in de
krater van een picknicklunch.
Dag 6: Ngorongoro Krater - Serengeti N.P.
(volpension). Na het ontbijt wordt u naar de airstrip
van Manyara gebracht voor uw vlucht naar het noorden
of het zuiden van de Serengeti, afhankelijk van waar de
migratie zich in die periode bevindt. Het kleinschalige
luxueuze Olakira Camp (slechts 8 tenten met eigen
badkamer en toilet) bevindt zich in het noorden bij de
Mara Rivier (juni tot oktober) of in het zuiden in het
Ngorongoro Crater Conservation gebied (november tot
eind maart). Na het welkomstdrankje maakt u kennis
met uw ranger en gaat u op safari in een open landrover.
2 overnachtingen in het Olakira Camp.
Dag 7: Serengeti N.P. (volpension). Vandaag maakt u
per open voertuig onvergetelijke safari’s in de Serengeti,
onder begeleiding van de ranger van uw kamp. Terug
in het kamp kunt u vanaf uw veranda genieten van het
geweldig uitzicht.
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Dag 8: Serengeti N.P. - Arusha (ontbijt/lunch).
Alweer de laatste dag uw bijzondere reis. Transfer
naar de Seronera airstrip voor uw vlucht naar Arusha.
Transfer naar de Arusha Coffee Lodge waar u tot 18.00
uur gebruik kunt maken van uw dagkamer. ’s Avonds
transfer naar de luchthaven van Kilimanjaro. Uiteraard
kunt u uw reis ook afsluiten met een heerlijk verblijf op
bijvoorbeeld Zanzibar.
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Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €4.845 (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfer bij aankomst per minibus, vervoer per
7-persoons safari 4x4 voertuig, Engelstalige gids/
chauffeur, safari’s in open voertuig van de lodge in
Serengeti, entreegelden nationale parken, binnenlandse
vluchten en safari’s volgens het reisprogramma.
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
drankjes, was service, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.
Extra info: bagagebeperking 15 kg p.p. in een zachte
reistas, inclusief handbagage.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

3-Daagse Fly In Safari Serengeti & Selous
Is uw tijd beperkt of is uw bezoek aan
Tanzania onderdeel van een Afrika
avontuur langs de hoogtepunten van
dit continent, dan zijn deze twee fly in
pakketten een absolute aanrader!
Fly in Serengeti
U bezoekt tijdens de reis u de wereldberoemde en
uitgestrekte Serengeti. Hier kunt u de migratie van de
gnoes en de zebra’s van dichtbij meemaken.
Dag 1: Arusha - Serengeti (lunch/diner). Vliegreis,
met een klein vliegtuig, naar de Serengeti. Na de lunch
gaat u op safari. Na een onvergetelijke zonsondergang
geniet u van een heerlijk diner. 2 overnachtingen in de
lodge van uw keuze: Serengeti Serena Lodge / Serengeti
Migration Camp (all inclusive) / Olakira Camp (all
inclusive).

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 Pers.)
Fly in Serengeti:
Serengeti serena lodge €1.585,Serengeti migration camp €1.731,Olakira camp €2.114,Fly in Selous:
Selous riverside camp €1.291,Siwandu €1.856,Sand river selous €1.876,-

Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten,
overnachtingen met vermelde maaltijden, transfers,
lokale drankjes in serengeti migration camp / olakira
camp / siwandu / sand river selous, safari 4x4 voertuig,
ervaren engelstalige ranger, entreegelden nationale
parken en safari’s volgens het reisprogramma.
Exclusief: overige vluchten, overige maaltijden,
drankjes, persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

Dag 2: Serengeti (volpension). De hele dag staat in het
teken van het zoeken en observeren van wild. Vergeet
uw camera en verrekijker niet! De lunch gebruikt u in
de lodge.
Dag 3: Serengeti - Arusha (ontbijt). Na het ontbijt
ransfer naar de airstrip voor uw vlucht terug naar
Arusha. Transfer naar de luchthaven of uw hotel in
Arusha.

Fly in selous game reserve
Deze safari neemt u mee naar het grootste
wildreservaat van afrika, het selous game reserve. Drie
maal groter dan het Serengeti N.P. En twee maal zo
groot dan het krugerpark in zuid-afrika. Geniet van de
ongerepte natuur en de spectaculaire safari’s.
Dag 1: dar es salaam - selous game reserve (lunch/
diner). Vlucht naar het selous game reserve. Na de
lunch kunt u kiezen uit: een safari per open safari
voertuig, een wandelsafari of een boottocht over de
rivier. 2 Overnachtingen in het kamp van uw keuze:
selous riverside camp / siwandu (all inclusive) / sand
river selous (all inclusive).
Dag 2: selous game reserve (volpension). U gaat ’s
morgens en in de namiddag wederom op safari. Na de
lunch heeft u tijd om te relaxen bij het zwembad of te
genieten van de prachtige omgeving. Het diner vindt
vonder de prachtige sterrenhemel plaats.
Dag 3: selous game reserve - dar es salaam/zanzibar
(ontbijt). U wordt na het ontbijt naar de luchthaven
gebracht voor uw vlucht naar dar es salaam of zanzibar.
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Beklimming van de Kilimanjaro

Deze reis is voor avonturiers, die de wens
hebben om de Kilimanjaro, die een totale
hoogte heeft van 5.896 meter en daarmee
de hoogste berg van het Afrikaanse
continent is, te beklimmen.

Lemosho Route

Marangu Route

Dag 1: Kilimanjaro - Moshi. Transfer en informatie
over de beklimming.
Overnachting in het Springlands Hotel

Deze route wordt gezien als de makkelijkste route, ook
geschikt voor de niet ervaren klimmers. U verblijft in
comfortabele berghutten.

Tijdens deze langere route maakt u kortere
wandelingen per dag en heeft u een grote kans om uw
doel te bereiken. U verblijft tijdens de route in tenten.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Kilimanjaro - Moshi. Transfer en informatie
over de beklimming.
Overnachting in het Springlands Hotel.

Dag 2: Moshi – Mti Mkubwa (volpension). Ttransfer
naar de Londorossi Gate, waar u uw dragers ontmoet.
In ca. 6-8 uur wandelt u naar uw eerste kamp. De
route gaat via vlaktes en graslanden en u heeft kans
om buffels en antilopen te zien. Overnachting in Mti
Mkubwa Camp.

Dag 2: Moshi - Mandara Hut (volpension). Transfer
naar de Marangu Gate (1.840 m). In ca. 3-5 uur
wandelt u door het bos naar de Mandara Hut (2.700
m). Overnachting in de Mandara Hut.

Dag 3: Mti Mkubwa – Shira Plateau (volpension). Na
het ontbijt loopt u in ca. 4-6 uur via moerasgebieden en
de rotsformaties naar het kamp. Overnachting in het
Shira Camp 1.

Dag 3: Mandara Hut - Horombo Hut (volpension).
Vandaag loopt u in ca. 4-6 uur door een moerasgebied
naar de volgende hut (3.720 m). Overnachting in de
Horombo Hut.

Dag 4: Shira Plateau (volpension). U wandelt naar
Shira Cathedral, voordat u naar uw volgende kamp
nabij de Shira Hut (3.840 m) gaat (ca. 4-8 uur).
Overnachting in het Shira Camp 2.

Dag 4: Horombo Hut - Kibo Hut (volpension).
In ca. 4-5 uur bereikt u de volgende hut (4.700 m).
Overnachting in de Kibo Hut.

Dag 5: Shira Plateau - Barranco Valley (volpension).
Wandeling van ca. 5-7 uur langs de lava hellingen met
prachtig uitzicht op de Heim en Kerstein gletsjers. Na
de lunch bij de Lava Tower (4.550 m) naar de Barranco
Valley (3.900 m). Overnachting in het Barranco Camp.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 5: Kibo Hut - Uhuru-Peak - Horombo Hut
(volpension). Rond 01.00 uur vertrekt u voor de steile
klim in ca. 5-6 uur naar Gillman’s Point (5.685 m),
geniet van de zonsopkomst op deze bijzondere locatie!
Vervolgens gaat u naar Uhuru Peak (5.896 m), het
hoogste punt van Afrika! De afdaling gaat verrassend
snel en na een lange dag (totaal ca. 11-15 uur) arriveert
u in de hut. Overnachting in de Horombo Hut.
Dag 6: Horombo Hut - Moshi (ontbijt). Vandaag
wandelt u in ca. 5-6 uur via Mandara naar de park
gate.Transfer naar uw hotel. Overnachting in het
Springlands Hotel.
Dag 7: Moshi - Kilimanjaro (ontbijt). Transfernaar de
luchthaven

Dag 6: Barranco Valley – Barafu Camp (volpension).
In ca. 6-8 uur wandelt u steil omhoog en bereikt het
Karanga Dal (4.000 m) en Barafu Camp (4.600 m).
Dag 7: Barafu Camp - Uhuru Peak - Mweka Camp
(lunch/ diner). Rond 01.00 uur vertrekt u voor de
steile klim in ca. 5-6 uur naar Stella Point (5.735 m),
die u rond zonsopkomst zult bereiken. Verder naar
Uhuru Peak (5.896 m), het hoogste punt van Afrika!
De afdaling gaat snel en bereikt u Mweka Forest.
Overnachting in Mweka Camp (3.100 m).
Dag 8: Mweka Camp - Moshi (ontbijt). Wandeling
van ca. 4-6 uur door het bos naar Mweka (1.650 m) .
Transfer uw hotel. Overnachting in het Springlands
Hotel.
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Dag 9: Moshi - Kilimanjaro (ontbijt). Na het ontbijt
transfer naar de luchthaven of u begint nu aan uw
safari.
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Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Marangu Route: €1.502,Lemosho Route: €1.862,Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
alle transfers, Engelstalige berggids en dragers op de
Kilimanjaro, parkentreegelden en bergreddingskosten.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Aantal deelnemers: min.2 personen.
Extra info: De beklimming is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 12 jaar.
Andere routes (zoals Machame-, Shira- en de Rongai
Route) zijn ook te boeken.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

10-Daagse fly in safari paradijs in het zuiden van Tanzania
Een unieke fly in safari naar de nog
ongerepte safari bestemmingen in het
zuiden van Tanzania en een exclusieve
strandverlenging aan de kust. U verblijft
in comfortabele, sfeervolle en luxueuze
lodges met een hoogstaande service. Per
open landrover en onder deskundige
begeleiding van uw ranger gaat u op
safari in het Selous Game Reserve en
Ruaha N.P, o.a. het thuis van de zeldzame
wilde honden. Maar ook boottochten,
wandelsafari’s en onvergetelijke
‘sundowners’ op een zandbank in de rivier
zijn inbegrepen. Proef de sfeer van een
‘Out of Africa’ safari in alle luxe!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Dar es Salaam – Selous Game Reserve (lunch/
diner). Vandaag vliegt u van Dar es Salaam naar het
mooie Selous Game Reserve, 08.30-09.15 uur. Hier
maakt u kennis met uw Engelssprekende gids/chauffeur.
Transfer naar uw exclusieve tented camp. Na de lunch
maakt u uw eerste safari in het indrukwekkende
Selous Game Reserve. Geniet ’s avonds van de “bush”
geluiden vanuit uw comfortabele en luxueuze tent. 2
overnachtingen in Siwandu.
Dag 2: Selous Game Reserve (volpension) Deze
dag staat in het teken van safari. U kunt kiezen uit
diverse activiteiten: een safari per open 4x4 landrover,
een wandelsafari onder deskundige begeleiding van
een gids of een boottocht op de Rufiji Rivier. In dit
grootste wildreservaat van Afrika vindt u naast een
fascinerend dierenleven een afwisselend landschap:
hete vulkanische bronnen, een aantal prachtige meren,
open vlaktes, moerassen, de Stiegler kloof (die zo’n 100
meter diep is en 100 meter breed) en de Rufiji Rivier.
U treft hier nijlpaarden, krokodillen en vele soorten
watervogels aan. In Selous kunt u verder olifanten, grote
kuddes buffels, giraffen, cheeta’s, leeuwen, de bedreigde
neushoorn en wilde honden tegenkomen. In het Selous
Reservaat kunt u ver van de geijkte toeristische routes in
alle rust van de safari’s genieten.
Dag 3: Selous Game Reserve - Ruaha N.P.
(volpension). Na het heerlijke ontbijt wordt u naar de
airstrip gebracht voor uw vlucht naar het Ruaha N.P,
09.15-11.00 uur. Geniet van een smaakvolle lunch
en de siësta, alvorens u in de middag op safari gaat. 3
overnachtingen in het Jongomero Camp.

Dag 7 - 9: Ras Kutani (volpension). U waant zich in
uw exclusieve accommodatie, gelegen aan een lagune
en Indische Oceaan en omringd door een prachtig
bos, in het paradijs! Ras Kutani beschikt over 9
sfeervolle cottages en 4 suites gebouwd van natuurlijke
materialen en voorzien van alle comfort met op de
veranda een Swahili bed en heerlijke hangmat. In dit
‘castaway resort’ kunt u heerlijk relaxen aan het strand
of zwembad, genieten van een massage, wandelen langs
het kilometerslange witte zandstrand, een begeleide
wandeling maken door het natuurgebied, kajakken,
paardrijden over het strand, surfen of snorkelen. ’s
Avonds geniet u van een culinaire maaltijd onder de
sterrenhemel.
Dag 10: Ras Kutani - Dar es Salaam (ontbijt). Na het
ontbijt transfer naar de luchthaven van Dar es Salaam
(transfertijd ca. 1,5 tot 2 uur).

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €3.642,- (min. 2 pers.)
Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten, transfers,
overnachtingen met vermelde maaltijden, alle safari’s
en activiteiten per 4x4 voertuig volgens programma
met Engelstalige gids/chauffeur en entreegelden
nationale parken.
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
drankjes, was service, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.
Extra info: bagagebeperking 15 kg p.p. in een zachte
reistas, inclusief handbagage.
Voor bepaalde periodes gelden speciale prijzen of
worden laagseizoen tarieven in het hoogseizoen
aangeboden. Dit geldt slechts voor een beperkt aantal
kamers, dus boek tijdig!
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
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Dag 4 - 5: Ruaha N.P. (volpension). Deze dagen gaat
u ’s morgens en in de middag op safari. Het immense
park is wellicht het meest intrigerende wildpark van
Tanzania. Lange tijd was het park onbereikbaar en
is daarom nog grotendeels onaangetast. Het Ruaha
National Park is een ruig en voor het grootste deel
ongerept landschap met moerassen, grote wouden
en veel grasvlaktes met Baobab bomen en acacia’s.
Het park is, ook dankzij de vele dieren, een absolute
aanrader. Naast buffels, krokodillen, leeuwen en
cheeta’s, is Ruaha vooral bekend om zijn grote populatie
olifanten. Ruaha is ook het thuis van de op 2 na grootste
populatie wilde honden in Afrika. Verder is Ruaha een
paradijs voor vogelliefhebbers en leven er in het park
drie antilopensoorten, die niet in Noord-Tanzania
voorkomen, namelijk de grote Kudu, de sabel- en
paardantilope. De beste periode om Ruaha te bezoeken
is van juni tot november.

Dag 6: Ruaha N.P. - Dar es Salaam - Ras Kutani
(volpension). Transfer naar de airstrip voor uw vlucht
naar Dar es Salaam, 11.45-13.50 uur. Vervolgens vliegt
u in ca. 15 minuten naar Ras Kutani, prachtige gelegen
aan de kust. 4 overnachtingen in Ras Kutani (cottage).
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12-Daagse groepsreis ongerepte Zuid-Tanzania
Deze groepsreis in kleinschalig gezelschap
neemt u mee naar de ongerepte en
landschappelijk wonderschone parken
van Zuid-Tanzania. Tijdens de safari
bezoekt u het kleine wildrijke Mikumi
N.P. en het bijzondere en ongerepte
Ruaha N.P, het enige reservaat waar u
een biodiversiteit aantreft van Oost- en
Zuid-Afrikaanse soorten flora en fauna.
In het dichtbegroeide regenwoud van
de Udzungwa Bergen kunt u tussen de
watervallen enkele zeldzame inheemse
planten en dieren aantreffen. Tenslotte
kunt u tijdens een boottocht in het Selous
G.R. de vele nijlpaarden, krokodillen en
vogels observeren.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Dar es Salaam. Na aankomst op de luchthaven
van Dar es Salaam transfer naar uw accommodatie
(niet inbegrepen). Overnachting in het Peacock Hotel.
Dag 2: Dar es Salaam – Mikumi N.P. (ontbijt).
U ontmoet uw gids/chauffeur en eventuele
medereizigers en vertrekt naar het Mikumi NP. ’s
Middags maakt u uw eerste safari in het park. Mikumi
heeft 4 vegetatiezones met meer dan 1200 planten-,
400 vogel- en 60 zoogdiersoorten, waaronder leeuwen,
olifanten, buffels en elanden. 2 overnachtingen in het
Tan-Swiss Hotel.
Dag 3: Mikumi N.P. (ontbijt/lunch). Vandaag staat de
gehele dag in teken van safari in het Mikumi N.P.
Dag 4: Mikumi N.P. – Ruaha N.P. (ontbijt/diner).
Na het ontbijt gaat u via Iringa naar uw lodge, gelegen
nabij het Ruaha N.P. In de namiddag maakt u een safari
in het Ruaha N.P. 2 overnachtingen in de Ruaha Hilltop
Lodge.
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Dag 5: Ruaha N.P. (volpension). U gaat de gehele dag
op safari in het ongerepte Ruaha N.P. Ga op zoek naar
het vele wild tussen de machtige Baobab bomen die het
landschap van Ruaha domineren. Langs de oevers van
de Ruaha Rivier treft u vele nijlpaarden, krokodillen en
een rijk vogelleven
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Dag 10: Selous G.R. (volpension). In de ochtend
staat een begeleide wandeling op het programma.
Vervolgens heeft u tijd om te genieten van de mooie
omgeving. ’s Middags maakt u een mooie boottocht
op de Rufiji Rivier en kunt u de dieren vanaf het water
aanschouwen.
Dag 11: Selous G.R. – Dar es Salaam (ontbijt/lunch).
Vroege wandelsafari onder begeleiding van een ranger.
Hij geeft uitleg over de sporen en het gedrag van de
dieren. Na het ontbijt in het kamp rijdt u in ca. 6 uur
terug naar Dar es Salaam. Overnachting in het Peacock
Hotel.
Dag 12: Dar es Salaam (ontbijt). Transfer naar de
luchthaven van Dar es Salaam (niet inbegrepen).
Dag 6: Ruaha N.P. – Udzungwa N.P. (volpension).
Vroeg op voor een ochtendsafari in het Ruaha N.P. Het
park is het thuis van een grote olifantenpopulatie, maar
ook van de zeldzame wilde honden en ook leeuwen
kunt u hier uitstekend spotten. Vervolgens gaat u naar
het Udzungwa N.P. 2 overnachtingen in een tented
camp of hotel.
Dag 7: Udzungwa N.P. (ontbijt/diner). In het
regenwoud van de Udzungwa Bergen kunt u de
endemische Iringa Red Colobus en Sanje Mangabey
tegenkomen. Het park staat ook wel bekend als een
apen reservaat. U maakt een prachtige wandeltocht
naar de machtige Sanje Waterval, die in 3 etappes naar
beneden stort. Geniet van het adembenemende uitzicht
(wandelduur 4 à 5 uur).
Dag 8: Udzungwa Mountains N.P. – Kisaki
(volpension). Na het ontbijt gaat de reis naar Kisaki,
bij de ingang van het Selous G.R. Onderweg kunt
u genieten van het uitzicht op de Uluguru Bergen.
Overnachting in de Sable Mountain Lodge.
Dag 9: Kisaki – Selous G.R (volpension). De
komende 2 dagen gaat u op safari in het grootste
wildreservaat van Afrika. Dit reservaat wordt nog
maar weinig bezocht en is zeer aan te bevelen. Geniet
tijdens uw uitgebreide safari van de ongerepte natuur
en het rijke wildleven, waaronder de zeldzame wilde
honden, buffels, giraffen, kudde olifanten. U volgt
de Rufiji Rivier waar u vele nijlpaarden, krokodillen,
vogelsoorten en drinkende dieren kunt aantreffen. In
de namiddag arriveert u in uw mooie tented camp,
gelegen aan de Rufiji Rivier. 2 overnachtingen in het
Selous Riverside Camp.

Vertrekdata: op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: € 3.298,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
vervoer per 4x4 voertuig met gegarandeerde
raamplaats volgens programma met Engelstalige gids/
chauffeur, boottocht en wandelsafari in Selous G.R,
wandeltocht in Udzungwa Bergen en entreegelden
nationale parken.
Exclusief: vluchten, luchthaventransfers, overige
maaltijden, drankjes, was service, persoonlijke
uitgaven, optionele excursies en visumkosten.
Aantal deelnemers: min. 2, max. 7 personen.
Extra info: wij raden u aan om maximaal 15 kg p.p. in
een zachte reistas mee te nemen.
Indien u als alleenreizende de kamer wenst te delen
met een reiziger van hetzelfde geslacht en dit mogelijk
is, dan vervalt de eenpersoonskamertoeslag.
In verband met het ongerepte gebied en lange
afstanden, dient u rekening te houden met af en toe
lange reisdagen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

Anna of Zanzibar, zuidoost kust Zanzibar
Dit boutique hotel is gelegen nabij het plaatsje Bwejuu
en biedt u ‘barefoot luxury’ met een 5 sterren service.
Deze 5 villa’s liggen een uur rijden van Stone Town,
gelijk aan een prachtige wit zandstrand aan de zuidoost
kust van Zanzibar. U geniet hier van uw privacy in
deze kleinschalige accommodatie, waar service en
gastvrijheid hoog in het vaandel staan!
De gasten kunnen van de heerlijke maaltijden genieten
op de veranda van het hoofdgebouw, in hun villa of bij
het zwembad. Verder heeft het hotel een mooie tuin
met paviljoen en zwembad, een Spa voor massages en
schoonheidsbehandelingen en een souvenirwinkel.
De 5 grote villa’s zijn gelegen in de tropische tuin en
hebben uitzicht op de oceaan. Alle kamers hebben een
eigen stijl en zijn voorzien van airco, een kluisje, föhn

en een minibar. De villa’s hebben een grote slaap-,
bad-, kleed- en woonkamer. Het is heerlijk vertoeven
op de ruime veranda’s. U kunt gebruik maken van
roomservice. Duiken en kitesurfen kunnen via een
nabijgelegen kantoor worden geregeld.
Prijs per persoon vanaf: €286,- (min. 2 pers.)
Inclusief: all inclusive (alle maaltijden, koffie/thee en
lokale drankjes).
Exclusief: buitenlands gedistilleerde drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.

Extra info:
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel (retour):
Prijs op aanvraag.
Specials:
4 = 3 (4 nachten verblijven, 3 betalen)
7 = 5 (7 nachten verblijven, 5 betalen)
7 = 6 (7 nachten verblijven, 6 betalen)
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie
bij uw reisadviseur.

Ras Nungwi Beach hotel, noordkust Zanzibar
Dit kleinschalige resort met sfeervolle bungalows ligt in
een paradijselijke omgeving en is ideaal voor duikliefhebbers en snorkelaars dankzij de mooie koraalriffen
voor het hotel. Het Ras Nungwi Beach Hotel ligt aan de
mooie noordkust van Zanzibar, op ongeveer een uur
rijden van de luchthaven en Stone Town.
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Lodge Garden View €115,Superior Chalet Sea View €160,-

Inclusief: logies/ontbijt.
Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel, toeslag halfpension op aanvraag.
Specials: 6 = 5 (6 nachten verblijven, 5 betalen) op
aanvraag

Huwelijksreiskorting (min. 4 nachten): 50% korting
voor de bruid op aanvraag. Tevens krijgt het bruidspaar
bloemen, een mandje Zanzibar specerijen en een fles
mousserende wijn bij aankomst op de kamer. Verblijft
u op basis van halfpension, dan krijgt u tijdens het verblijf een romantisch diner op het strand aangeboden.
Specials mogen niet gecombineerd worden.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw reisadviseur.
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Breezes beach club, zuidoost kust Zanzibar
De romantische Breezes Beach Club & Spa
ligt aan de zuidoost kust van Zanzibar.
Dit paradijselijke strand behoort tot
de 30 mooiste stranden ter wereld. De
transfertijd naar Stone Town is ca. 1 uur.
Het sfeervolle Beach Resort is met veel oog voor
detail ingericht en ligt direct aan het prachtige witte
zandstrand. In de 4 verschillende restaurants kunt u
genieten van de heerlijke culinaire gerechten met o.a.
themabuffetten, een zalige barbecue aan het strand,
uitstekende zeevisgerechten en Indiase specialiteiten.
Voor een speciale gelegenheid is een diner in de
‘private dining room’ met prachtig uitzicht een must.
Verder kunt u heerlijk relaxen bij het grote zwembad,
aan het uitgestrekte zandstrand of in de Spa met
diverse behandelingen. Breezes Beach Club biedt
diverse mogelijkheden voor de actieve gasten: fitness,
kano, snorkelen, windsurfen, zeilen, discotheek en een
PADI duikschool.
De kamers hebben een eigen badkamer met douche
en toilet, föhn, kluisje, airconditioning en koelkast. De
standaardkamers liggen in de tropische tuin. De deluxe
kamers zijn qua inrichting identiek, maar liggen meer
centraal en dichter bij het strand. De suites bevinden
zich boven de deluxe kamers en beschikken tevens over
een groot balkon met ligbedden.

Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Standaardkamer €115,Deluxe kamer €148,Inclusief: halfpension.
Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel (retour): prijs
op aanvraag.
Tijdens het diner wordt van de heren verwacht dat zij
een lange broek dragen.
Geen eenpersoonskamer mogelijk in de
standaardkamer.

Specials, data op aanvraag
Vroegboekkorting: 10% korting voor boekingen tot
6 maanden voor aankomst 7 = 6 (7 nachten verblijven,
6 betalen)
4 = 3 (4 nachten verblijven, 3 betalen) alleen geldig
voor de luxe kamer.
Huwelijksreiskorting: 7 = 5 of verblijf 14 nachten en de
bruid betaalt voor de laatste 7 nachten slechts v.a.
€ 28 per dag Verder krijgt het bruidspaar bloemen en
een fles wijn bij aankomst op de kamer en 10% korting
op PADI duikcursus.
Kinderspecial: max 2 kinderen gratis in de kamer van
de ouders
De specials mogen niet gecombineerd worden.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Ocean Paradise Resort & Spa, noordoost kust Zanzibar
Dit mooie resort is gelegen aan het
kilometers lange Pwani Mchangani
zandstrand aan de noordoost kust van
Zanzibar. De transfertijd naar Stone Town
bedraagt ca. 1 uur.
Het resort is gelegen in een prachtige tropische tuin
en heeft het grootste zwembad van Zanzibar. Ocean
Paradise beschikt over 2 restaurants, bars, een nachtclub
en een paar winkels. Actieve gasten kunnen hier hun
hart ophalen met een keur aan (water)sportfaciliteiten,
waaronder tennis, snorkelen, zeilen, kanoën, surfen,
fitness en een eigen PADI duikschool. Tevens is er
dagelijks entertainment en is er voor de jonge gasten
een miniclub van 09.00-17.00 uur.
Het resort heeft ca. 100 sfeervolle bungalows, allen
gebouwd in traditionele Afrikaanse stijl. De bungalows
hebben een privé balkon, badkamer, toilet, ventilator,
airconditioning, tv, minibar, kluisje en een föhn.
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Standaard tuinkamer € 97,Inclusief: halfpension.

ZANZIBAR

Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel (retour):
op aanvraag.
Toeslag all inclusive: v.a. € 37,- per persoon per dag.
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Specials, data op aanvraag
Vroegboekkorting: 10% korting op basis van
halfpension voor boekingen tot 4 maanden voor
aankomst 7 = 6 (7 nachten verblijven, 6 betalen)
alleen geldig voor superior en superior garden kamer.
Huwelijksreiskorting: 20% korting voor de bruid in de
maanden maart, juni, september, oktober en november
in een superior of superior garden kamer. Verder krijgt
het bruidspaar bloemen/fruit en een fles mousserende
wijn bij aankomst op de kamer en een kreeftdiner.
De specials mogen niet gecombineerd worden.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Bahari View lodge, oostkust Zanzibar
Bahari View Lodge ligt aan de oostkust van
Zanzibar, aan het witte strand van Jambiani.
Deze kleinschalige lodge heeft een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding. De transfertijd vanaf
Stone Town bedraagt ca. 50 minuten.
Naast een prachtige tropische tuin vindt u hier een zwembad,
strandbar en een restaurant, waar u kunt genieten van Swahili
en internationale gerechten. De Bahari View Lodge heeft
verder een souvenirwinkel, was service en u heeft toegang tot
het internet. Geniet van een heerlijke strandwandeling, verken
de omgeving per mountainbike of u kunt gaan snorkelen of
surfen.
Het resort heeft slechts 14 rietgedekte bungalows, die
beschikken over een badkamer met douche en toilet, een
plafondventilator, een veranda en een muskietennet.
Prijs per persoon vanaf: € 56,-(min. 2 pers.)
Inclusief: logies/ontbijt.
Exclusief: overige maaltijden, drankjes, persoonlijke uitgaven
en visumkosten.
Extra info:
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel (retour): op aanvraag.
Toeslag halfpension: € 25 per persoon per dag.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij
uw reisadviseur.

Dream of Zanzibar, noordoostkust Zanzibar
Dit uitstekende all inclusive resort
is gelegen aan de noordoostkust van
Zanzibar.
Het luxueuze resort heeft een kinderclub en een
mooie Dream Spa, waar u kunt genieten van oosterse
behandelingen. Het resort heeft 5 verschillende
restaurants, die een verscheidenheid aan gerechten
serveren. Er zijn ook 3 bars en 2 zwembaden met een
kindergedeelte. Er is een watersportcentrum en tevens
is er dagelijks entertainment. Duiken, diepzeevissen,
kite surfen, windsurfen, kayakken en excursies zijn
mogelijk tegen betaling.
Dream of Zanzibar heeft in totaal 157 kamers verdeeld
over 104 deluxe kamer, 40 ocean view junior suites, 10
junior suites met jacuzzi en 3 beach villa’s. Alle kamers
beschikken over een ruime badkamer met douche en
2 wastafels, een privé terras met een tafel en stoelen,
satelliet tv, muskietennet, airconditioning, telefoon,
plafondventilator, kluisje, een minibar en koffie/
theefaciliteiten.
Prijs per persoon vanaf: €138,- (min. 2 pers.)

Exclusief: buitenlands gedistilleerde drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.

Specials, data op aanvraag
Vroegboekkorting: 10% korting
7 = 6 (7 nachten verblijven, 6 betalen)
Huwelijksreiskorting (min. 5 nachten):
15% korting per persoon
Tevens krijgt het bruidspaar bloemen en een fles
mousserende wijn bij aankomst op de kamer, een
romantisch diner tijdens het verblijf, gratis upgrade
o.b.v. beschikbaarheid en een gratis 30 minuten
massage per persoon..
Specials mogen niet gecombineerd worden.
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Inclusief: all inclusive (alle maaltijden, koffie/thee
en lokale drankjes, snacks bij de poolbar, watergym,
kanoën, volleybal, biljart, tafeltennis, darten en
strandhanddoeken).

Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Zanzibar luchthaven naar hotel (retour):
op aanvraag.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.
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Kenia

De vele natuurparken van Kenia bieden een enorme
diversiteit aan landschappen en herbergen een
ongekende hoeveelheid dieren. De Masai Mara staat
garant voor weergaloze safari’s op de uitgestrekte
vlaktes. Dit gebied staat ook bekend om het fenomeen
van de migratie, waarbij miljoenen zebra’s en
wildebeesten de Mara Rivier oversteken.
Tijdens uw safari in het wildrijke Amboseli N.P. kunt
u genieten van de mooie uitzichten op de Kilimanjaro,
een paradijs voor fotografen. Het Aberdares N.P. heeft
een tropisch regenwoud. Het Samburu N.P. is gelegen
ten noorden van de evenaar en biedt weer een totaal
ander landschap en herbergt andere diersoorten dan
de zuidelijke parken. Ook het merengebied met het
Lake Nakuru N.P. en Lake Naivaska N.P. mogen tijdens
uw safari niet ontbreken. Kenia is tevens het thuis van
de intrigerende Masai stam. Maak tijdens uw safari
kennis met deze bijzondere cultuur. U kunt uw safari
uitstekend afsluiten met een verblijf aan de prachtige
witte zandstranden aan de kust.
Kenia is een land in Afrika dat grenst aan Ethiopië,
Somalië, Tanzania, Oeganda en Soedan.
U kunt uw reis uitstekend combineren met een safari
door Tanzania, een strandverlenging op Zanzibar of een
bezoek aan de gorilla’s in Oeganda of Rwanda.
Geniet van dit veelzijdige en topografisch diverse land
tijdens een onvergetelijke fly in, in een groep of tijdens
een op maat samengestelde reis onder leiding van uw
privé gids/chauffeur!

ZAMBIA

Beste reistijd
Kenia kan het hele jaar bezocht worden, maar de
maanden april en mei worden afgeraden in verband
met de regentijd. De beste maanden om naar Kenia te
reizen zijn juni tot en met september en januari tot en
met maart. Omdat Kenia een tropisch klimaat heeft
liggen de temperaturen het hele jaar tussen de 20 en
30 graden. In de hoger gelegen gebieden liggen de
temperaturen gemiddeld 10 graden lager.
Reisdocumenten
Voor een reis naar Kenia dient u in het bezit te zijn
van een paspoort dat na terugkomst in Nederland nog
minimaal 6 maanden geldig is (en minimaal 2 lege
pagina´s heeft). Kinderen hebben een eigen paspoort
nodig (bijschrijvingen in het paspoort van de ouders
zijn niet meer rechtsgeldig) Indien u als ouder reist met
uw kind zonder aanwezigheid van de andere ouder,
heeft u een Engelstalige verklaring van instemming,
contactgegevens en een kopie van het paspoort van de
afwezige ouder nodig. Tevens dient u in het bezit te
zijn van een visum. Dit dient u vooraf on-line aan te
schaffen.
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Gezondheid / Vaccinaties
In de grote steden is er medische voorziening, maar in
de afgelegen safari lodges vaak niet.
Er zijn geen verplichte inentingen voor een reis
naar Kenia, tenzij u uit een gebied komt waar gele
koorts voorkomt (o.a. Tanzania & Zambia). Dan
dient u een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts te
kunnen overleggen. Wij raden u aan om tijdig voor
vertrek contact op te nemen met de GGD of huisarts.
Vaak wordt een inenting tegen Hepatitis A en DTP
aanbevolen en is het slikken van anti-malariatabletten
raadzaam.
In uw reisapotheek mag muggenmelk met DEET niet
ontbreken. Draag tijdens zonsondergang en –opgang bij
voorkeur kledingstukken met lange pijpen en mouwen.
Taal
Engels en Swahili zijn de officiële talen in Kenia.
Daarnaast wordt er diverse inheemse talen gesproken.
Accommodaties
Tijdens de safari’s kunt u kiezen uit lodges en tented
camps van eenvoudig tot luxe. Tevens bieden wij
kampeerrondreizen in groepsverband aan. Aan de
kust vindt u luxueuze strandresorts en kleinschalige
guesthouses of boutique hotels.
Verkeer
In Kenia rijdt het verkeer links. Wij raden het af om zelf
te rijden in Kenia.
Valuta
De munteenheid van Kenia is de Keniaanse shilling
(KES). In- en uitvoer van de lokale valuta is verboden.
Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is het in Kenia 1 uur later dan
in Nederland en tijdens onze wintertijd is het in Kenia
2 uur later.

9-Daagse rondreis het mooiste van Kenia met privé gids/chauffeur
Een prachtige privé safari langs de mooiste
natuurreservaten van Kenia. In overleg
met uw privé gids/chauffeur bepaalt
u het tempo van de dag. U verblijft in
comfortabele lodges of tented camps en
maakt indrukwekkende safari’s, waarbij
uw ervaren Engelssprekende gids/
chauffeur u alles kan vertellen over het
wild. Tijdens de reis bezoekt u o.a. het
bijzondere Samburu N.P. het Lake Nakuru
N.P. de wereldberoemde Masai Mara
en kunt u relaxen in de mooie Naivasha
Sopa Lodge. Een onvergetelijke reis, die
eventueel naar eigen wens kan worden
aangepast!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Nairobi. Transfer naar het hotel. Deze dag bent u
in de gelegenheid om Nairobi te verkennen. Bezoek het
Karen Blixen museum of maak een excursie naar het
Nairobi N.P. Overnachting in het Intercontinental Hotel.
Dag 2: Nairobi – Mount Kenya N.P. (volpension).
Na het ontbijt wordt u opgehaald door uw privé gids/
chauffeur. De reis gaat vandaag naar de Serena Mountain
Lodge. Vanaf het terras kunt u de dieren observeren,
die gedurende de dag hun dorst komen lessen bij de
waterplaats. Overnachting in de Serena Mountain
Lodge.
Dag 3: Mount Kenya N.P. - Samburu N.P.
(volpension). U vervolgt uw reis naar het noorden naar
het unieke Samburu N.P. Het Samburu N.P. heeft een
prachtig natuurlandschap en is het thuis van enkele
diersoorten, die u in de zuidelijke parken niet aantreft.
Na de lunch in de lodge, gaat u in de namiddag op safari.
U verblijft 2 nachten in de Samburu Sentrim Lodge of
Samburu Sopa Lodge.
Dag 4: Samburu N.P. (volpension). Vandaag vroeg op
voor uw ochtendsafari. U ziet het wild ontwaken en kunt
genieten van het prachtige landschap. De lunch gebruikt
u in de lodge en vervolgens heeft u tijd om te relaxen. ’s
Middags gaat u wederom op zoek naar het vele wild.
Dag 5: Samburu N.P. - Lake Nakuru N.P. (volpension).
Vandaag brengt u een bezoek aan de Thomson
watervallen. Een volgend hoogtepunt staat op het
programma als u rijdt naar Lake Nakuru N.P. met
zijn roze flamingo kolonies, neushoorns en luierende
luipaarden. Onderweg kunt u genieten van een
picknicklunch. ’s Middags gaat u op safari in het Lake
Nakuru N.P. Overnachting in de Lake Nakuru Lodge.

Dag 8: Masai Mara (volpension). Deze dag staat in
teken van onvergetelijke safari’s! U wordt vandaag vroeg
gewekt om op safari te gaan in dit schitterende park.
Hier beleeft u Afrika intens. U geniet van alle prachtige
dieren en van de adembenemende zonsondergang.
Dag 9: Masai Mara – Nairobi (ontbijt). U reist
vandaag terug naar Nairobi, waar u kunt genieten van
een heerlijke lunch. Daarna wordt u naar de luchthaven
gebracht en neemt u afscheid van uw gids/chauffeur.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Sentrim Lodges: €2.169,Sopa Lodges: € 2.292,Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
vervoer per 7-persoons safari minibus, Engelstalige
gids/chauffeur, entreegelden nationale parken, 1 flesje
water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Dag 6: Lake Nakuru N.P. – Lake Naivasha
(volpension). U gaat vandaag naar het nabijgelegen
Lake Naivasha. Na de lunch maakt u een boottocht op
het meer. Verder kunt u heerlijk relaxen bij het prachtige
zwembad. Overnachting in de Naivasha Sopa Lodge.

KENIA

Dag 7: Lake Naivasha - Masai Mara (volpension).
Na het ontbijt gaat de reis verder naar het beroemde
Masai Mara N.P. De lunch gebruikt u in de lodge.
Vervolgens gaat u het wild observeren in de Masai Mara.
Vergeet niet uw camera en verrekijker mee te nemen. 2
overnachtingen in de Mara Sentrim Lodge of Mara Sopa
Lodge.
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8-Daagse rondreis Kenia in een notendop met privé gids/chauffeur
Een ideale rondreis als u in korte tijd de
hoogtepunten van het prachtige Kenia wilt
zien. Na een onvergetelijke safari met een
privé gids/chauffeur vliegt u rechtstreeks
van de Masai Mara naar de kustplaats
Mombasa, zodat u geen tijd verspilt aan
lange autoritten. Aan de kust kunt u
heerlijk relaxen, alvorens u terugvliegt
naar Amsterdam. Uiteraard kan de
reis eventueel naar eigen wens worden
aangepast!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Nairobi. Na aankomst in Nairobi, transfer
naar uw hotel. Deze dag bent u in de gelegenheid om
Nairobi te verkennen. Zo kunt u een bezoek brengen
aan het olifantenweeshuis, het giraf centrum, het Karen
Blixen museum of maak een excursie naar het Nairobi
N.P. Overnachting in het Eka Hotel.
Dag 2: Nairobi – Lake Nakuru N.P. (volpension).
Na het ontbijt wordt u opgehaald door uw privé gids/
chauffeur. De reis gaat vandaag naar het Lake Nakuru
N.P, met zijn roze flamingo kolonies, neushoorns
en luierende luipaarden. Lake Nakuru is een ondiep
sodameer op de bodem van de Great Rift Valley en
heeft zijn roem te danken aan de grootste vogelkolonie
ter wereld. Na de lunch in de lodge gaat u op safari in
het bijzondere park. Overnachting in de Lake Nakuru
Lodge.
Dag 3: Lake Nakuru N.P. – Masai Mara (volpension).
Na het ontbijt gaat de reis verder naar het beroemde
Masai Mara N.P. De lunch gebruikt u in de lodge.
Vervolgens gaat u het wild observeren in de Masai
Mara. Ervaar zelf waarom de Masai Mara tot de mooiste
natuurparken van Afrika behoort en ga op zoek naar
het vele wild. Uw gids-chauffeur kan u veel vertellen
over de dieren en de natuur. 2 overnachtingen in de
Mara Sentrim Lodge.

Dag 4: Masai Mara (volpension). Ook vandaag gaat
u ´s morgens en ´s middags op safari in de prachtige
Masai Mara. Het park is het thuis van o.a. vele leeuwen,
olifanten, giraffen, gazellen en zebra´s. Ook cheeta’s en
luipaarden worden hier regelmatig waargenomen. En
als u geluk heeft kunt u zelfs de neushoorn tegenkomen.
In de Mara rivier, die zich soms tot een snel stromende
rivier ontpopt, huizen o.a. nijlpaarden en krokodillen.
Dag 5: Masai Mara – Mombasa (ontbijt/diner). Na
het ontbijt maakt u nog een laatste safari in de Masai
Mara. Na de lunch wordt u naar de Mara airstrip
gebracht, alwaar u afscheid neemt van uw privé gids/
chauffeur. U vliegt van Masai Mara naar Mombasa.
Transfer naar uw mooie hotel. 3 overnachtingen in het
Nyali Beach Hotel (garden wing room).

Dag 6 en 7: Mombasa (ontbijt/diner). Dagen ter vrije
besteding om heerlijk te relaxen en de vele indrukken
van de afgelopen dagen tot u door te laten dringen.
Uw hotel ligt direct aan het witte zandstrand van
Mombasa. Het hotel heeft maar liefst 5 restaurants,
4 bars, 2 zwembaden, een heerlijke Spa, jacuzzi,
kinderspeelkamer, dagelijks animatieprogramma
en biedt diverse watersporten aan. De kuststad is
eigenlijk een eiland met prachtige witte zandstranden
en koraalriffen. Er zijn diverse winkels en kraampjes
waar u lokale, handgemaakte spullen en souvenirs kunt
kopen, zowel in de stad als aan het strand.
Dag 8: Mombasa (ontbijt): Helaas, alweer de laatste
dag van uw verblijf in het schitterende Kenia. Transfer
naar de luchthaven van Mombasa voor uw terugvlucht
naar Amsterdam of eventueel een vlucht naar één van
de buurlanden voor een aanvullend programma.
Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: € 1.941,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
binnenlandse vlucht Mara-Mombasa, vervoer per
7-persoons safari minibus, Engelstalige gids/chauffeur,
entreegelden nationale parken, 1 flesje water per
persoon per dag tijdens de safari en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
drankjes, persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.
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Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.
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7-Daagse groepsreis Kenya Classic
Een reis waar u de meest beroemde parken van
Kenia bezoekt. U ziet de indrukwekkende Masai
Mara N.P, het Lake Nakuru N.P. wat bekend staat
om de duizenden roze flamingo´s en uw reis
eindigt in het Amboseli N.P. met het uitzicht op
de Kilimanjaro. Deze reis heeft 4 categorieën
accommodatie, dus voor ieder wat wils.
Dag 1: Nairobi. Transfer naar het hotel. Overnachting in A
& C: Safari Park Hotel / B: Eka Hotel / D: Sentrim Boulevard
Hotel.
Dag 2: Nairobi - Masai Mara (volpension). Vandaag ontmoet
u uw medereizigers en rijdt u naar het beroemde Masai Mara.
N.P. Na de lunch gaat u op safari. 2 overnachtingen in A: Mara
Simba Lodge / B: Keekorok Lodge / C: Mara Sopa Lodge / D:
Sentrim Mara Camp.
Dag 3: Masai Mara (volpension). Tijdens een adembenemende
zonsopgang ziet u het wild ontwaken. In dit gebied leven ca.
80 verschillende zoogdieren en meer dan 500 verschillende
soorten vogels. Na het lunch heeft u tijd om te relaxen, alvorens
u weer op safari gaat en een bezoek brengt aan een Masai dorp.
Dag 4: Masai Mara - Lake Nakuru (volpension). Naar Lake
Nakuru N.P. Safari in het park. Hier vindt u duizenden roze
flamingo’s, vele neushoorns, giraffen, luipaarden en leeuwen.
Overnachting in A/B/C: Lake Nakuru Lodge / D: Sentrim
Elementaita Camp.
Dag 5: Lake Nakuru - Amboseli N.P. (volpension). Boottocht
op het meer. De lunch gebruikt u op weg naar het Amboseli
N.P. U heeft grote kans dat u al veel wild zult zien op weg naar
de lodge. 2 overnachtingen in A & B: Ol Tokai Lodge / C:
Amboseli Sopa Lodge / D: Sentrim Amboseli Camp.
Dag 6: Amboseli N.P. (volpension). Deze dag staat in het teken
van safari. De picknicklunch gebruikt u in het park. Geniet
van de prachtige omgeving, het wild en het uitzicht op de
Kilimanjaro.
Dag 7: Amboseli N.P. - Nairobi (ontbijt). ’s Morgens maakt
u uw laatste game-drive voor naar Nairobi gaat. naar de
luchthaven of uw stadshotel in Nairobi (vlucht boeken na 16.00
uur vertrek).
Vertrekdata: op aanvraag
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
A klasse: 1.902,B klasse: 1.812,C klasse: 1.766,D klasse: 1.523,Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden, transfer
bij aankomst, vervoer per 7-persoons safari minibus (A/D)
of safari 4x4 voertuig (B/C) met gegarandeerde raamplaats,
Engelstalige gids/chauffeur, entreegelden nationale parken,
½ liter water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Toeslag: op aanvraag.
Aantal deelnemers: min.2, max. 7 personen.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van maximaal 15
kg mee te nemen.

KENIA

Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer informatie bij uw
reisadviseur.
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8-Daagse safari ontdek Kenia met het gezin
Een unieke gelegenheid om met de familie een bijzonder avontuur te beleven in
Kenia. Deze reis is uiterst geschikt voor
gezinnen. De gids leert de kinderen alles
over de flora en fauna van Afrika tijdens
de prachtige safari’s. Maar ook de lokale
cultuur komt aan bod, waarbij de kinderen
kennismaken met lokale leeftijdsgenoten
en les krijgen in de taal, speerwerpen, traditionele dansen etc. Verder beschikken
alle lodges uiteraard over een zwembad
voor de nodige ontspanning. Dankzij de
binnenlandse vluchten worden de lange
afstanden comfortabel afgelegd en heeft u
alle tijd in de mooie nationale parken. Een
onvergetelijke ervaring voor jong en oud!
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Nairobi. Transfer naar uw hotel in Nairobi. Hier
maakt u kennis met uw gids en brengt u na de lunch
een bezoek aan het Karen Blixen Museum en het Giraffe
Centre. Overnachting in het Ole Sereni Hotel.
Dag 2: Nairobi - Samburu N.P. (volpension). Na het
ontbijt transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar
Samburu. Vervolgens transfer naar uw prachtige Tented
Camp. Na een heerlijke lunch gaat u op safari. 2 overnachtingen in het Samburu Intrepids Camp.
Dag 3: Samburu N.P. (volpension). Deze dag neemt u
deel aan de diverse activiteiten van de lodge. U kunt ’s
morgens en ’s middags op safari gaan en op zoek gaan
naar de beroemde gerenuk antilope, Somali struisvogel,
grevy zebra die u alleen in dit gebied aantreft. Maar
ook vele olifanten andere dieren hebben hier hun thuis.
Speciaal voor de kinderen staat er een bezoek aan een
school in het dorp op het programma en leert u meer
over de tradities en taal van de lokale stam.
Dag 4: Samburu - Nairobi - Lake Naivasha (volpension). Na het ontbijt is er nog een activiteit gepland.
Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht via Nairobi
naar Lake Naivasha. Transfer naar uw lodge. ’s Middags
maakt u een fietstocht van ca. 1 uur. 2 overnachtingen
in de Great Rift Valley Lodge.
Dag 5: Lake Nakuru N.P. (volpension). Vandaag gaat u
op safari in het nabijgelegen Lake Nakuru N.P. één van
de mooiste meren van Kenia. Hier vindt u vele honderden roze flamingo’s en pelikanen. In het omringende
bosgebied kunt u neushoorns, luipaarden en ander wild
aantreffen. De picknicklunch gebruikt u in het park. Op
de terugreis naar de lodge brengt u een bezoek aan een
handwerkshop en kunt u de kunstenaars aan het werk
zien.
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Dag 6: Lake Naivasha - Masai Mara (volpension). Na
een relaxte ochtend maakt u een boottocht op het Naivasha meer, alvorens u naar de wereldberoemde Masai
Mara vliegt. Voor zonsondergang maakt u nog een
mooie safari. 2 overnachtingen in het Mara Intrepids
Camp.
Dag 7: Masai Mara (volpension). Deze dag neemt u
deel aan de diverse activiteiten van de lodge. U kunt ’s
morgens en ’s middags op safari gaan en op zoek gaan
naar het vele wild waar de Masai Mara zo bekend om
staat. Speciaal voor de kinderen staat er een bezoek aan
het Educational Wildlife Museum en uitleg in spoorzoeken op het programma en leert u meer over de tradities
van de lokale stam.
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Dag 8: Masai Mara - Nairobi (ontbijt/lunch). U maakt
vandaag nog een laatste safari en na een heerlijke lunch
vliegt u terug naar Nairobi. Transfer naar de internationale luchthaven of uw hotel in Nairobi.

zachte tas. Het kind deelt de kamer met 2 volwassenen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €3.114,- (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
genoemde vluchten, transfers per 7-persoons safari minibus, Engelstalige gids/chauffeur, entreegelden nationale parken, safari’s per 4x4 volgens het reisprogramma
en voor kinderen tot 12 jaar gratis lidmaatschap voor
Worldwide Adventurer Club.
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
drankjes, persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: bagagebeperking: maximaal 15 kg in een

Worldwide Adventurer Club:

Introductie met de Masai / Samburu stam en andere families
Safari’s in een 4x4 voertuig met een Engelssprekende gids/chauffeur
Bezoek aan een Samburu dorp met een school en interactie met lokale kinderen
Uitleg over de wilde dieren, natuur & vogels
Leren van Samburu / Masai dansen
Basisles Kiswahili taal
Les in tradities, zoals speerwerpen, vuur maken etc.
Uitleg over het maken van medicijnen van planten
Sporen zoeken en afdruk maken met klei
Toegang tot Educational Wildlife Museum

9-Daagse fly in safari stijlvol Kenia

Wilt u Kenia in stijl verkennen, dan is
dit uw droomreis! U vliegt comfortabel
tussen de parken en kunt zo nog meer tijd
doorbrengen in de ongerepte parken en
hoogstaande, sfeervolle lodges. Geniet
van het adembenemende uitzicht op de
Kilimanjaro in het Amboseli N.P. beleef
Mount Meru N.P. met zijn nog ongerepte
natuur en onvergetelijke lodge, ontdek het
ongerepte noorden en sluit stijlvol af met
de onvergetelijke Masai Mara.

Dag 5: Meru N.P. – Samburu/Shaba N.P. (volpension).
Na het ontbijt vliegt u van Meru naar Samburu, 10.3011.45 uur. Transfer naar uw mooie tented camp, waar u
kunt genieten van een heerlijke lunch. ’s Middags maakt
u een wandelsafari of een prachtige safari per landrover
op zoek naar het vele wild. 2 overnachtingen in Joys
Camp.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):

Dag 7: Samburu/Shaba N.P. – Masai Mara
(volpension). Na een heerlijk ontbijt vliegt u binnen 2
uur van Samburu naar de Masai Mara. Transfer naar uw
schitterend gelegen kamp. Na de lunch gaat u op safari
in de Masai Mara. 2 overnachtingen in het Elephant
Pepper Camp.

Dag 1: Nairobi – Amboseli N.P. (lunch/diner).
Transfer van uw hotel in Nairobi of de internationale
luchthaven naar Wilson luchthaven. U vliegt om 07.30
uur in ca. 40 minuten naar het Amboseli N.P. Transfer
naar uw mooie lodge. Na de lunch en siësta maakt u
uw eerste safari per open landrover en onder ervaren
begeleiding van uw ranger. 2 overnachtingen in het
Tortilis Camp.
Dag 2: Amboseli N.P. (volpension). Geniet tijdens
de ochtend- en middagsafari van de veelzijdige
dierenwereld en het adembenemende uitzicht op de
Kilimanjaro. Naast een safari per landrover heeft u ook
de mogelijkheid voor een onvergetelijke wandelsafari.
Zo staat u nog dichter bij de natuur.
Dag 3: Amboseli N.P. – Meru N.P. (volpension).
Na het ontbijt transfer naar de airstrip. U vliegt in ca.
2 uur via Nairobi naar het Meru N.P. een ongerept
groen paradijs. In deze wildernis lieten Georg en Joy
Adamson, bekend van het boek en de film Born Free,
hun leeuwin Elsa los. Na de lunch kunt u heerlijk
genieten aan het zwembad met fantastisch uitzicht. ’s
Middags gaat u per landrover of te voet op safari in dit
mooie park. 2 overnachtingen in Elsa’s Kopje.

Dag 6: Samburu/Shaba N.P. (volpension).
Vandaag staat er in de ochtend en in de middag
weer spectaculaire safari’s op het programma. In dit
noordelijke park vindt u weer andere diersoorten, die u
in de meer zuidelijk gelegen parken niet aantreft.

Dag 8: Masai Mara (volpension). Deze dag in de Masai
Mara is de perfecte afsluiter van uw onvergetelijke safari
in Kenia. Uw sfeervolle tented camp heeft een geweldige
ligging en aan wilde dieren geen gebrek in de Masai
Mara!

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: €5.098,- (min. 2 pers.)
Inclusief: genoemde binnenlandse vluchten en
transfers, overnachtingen met vermelde maaltijden
(inclusief ‘bush breakfast’), alle safari’s in 4x4 voertuigen
en wandelsafari’s met Engelstalige gids/chauffeur,
entreegelden nationale parken, wasservice en lokale
drankjes.
Exclusief: internationale vluchten, overige maaltijden,
buitenlands gedistilleerde drankjes, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
Aantal deelnemers: min.2 personen.
Extra info: max. 15 kg bagage per persoon in
een zachte tas.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Dag 9: Masai Mara – Nairobi (ontbijt). Na het ontbijt
vliegt u terug naar Nairobi, 11.00-12.15 uur. Transfer
naar uw hotel of naar de internationale luchthaven. U
kunt uw reis desgewenst verlengen met een verblijf in
een heerlijk strandresort.

KENIA

Dag 4: Meru N.P. (volpension). Deze dag staat in het
teken van safari’s in het Meru N.P. Elsa’s Kopje is een
eco kamp dat zich onderscheidt door haar bijzondere
vormgeving en de toewijding voor het behoud van de
natuur. Geniet van de ongetemde wildernis van het Meru
N.P. één van de verborgen natuurjuwelen van Afrika.
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3-Daagse fly in safari Masai Mara of Amboseli N.P.
Deze fly in safari’s zijn ideaal voor de
reizigers die slechts beperkte tijd hebben
en toch graag de unieke belevenis van een
safari willen ervaren of voor degene die
een rondreis spectaculair willen afsluiten
met een unieke fly in safari.
Masai Mara
Voor veel bezoekers aan Kenia is het hoogtepunt van
de reis een bezoek aan de wereldberoemde Masai Mara
met haar spectaculaire wildleven. Gelegen op een
hoogte van 1.650 meter bieden de wuivende grasvlakten
van de Masai Mara één van de mooist natuurlijke
gebieden die men zich kan bedenken. De Masai Mara
grenst aan de Serengeti in Tanzania en beslaat een
oppervlakte van ongeveer 1.800 km2. De Mara Rivier
is het thuis van o.a. nijlpaarden en krokodillen. De
jaarlijkse trek van de wildebeesten en zebra’s zorgt bij de
Mara Rivier voor een onvergetelijk schouwspel.
Amboseli N.P.
Het Amboseli N.P. ligt aan de voet van de Kilimanjaro,
de hoogste berg (5.895 m.) van Afrika. De top van de
Kilimanjaro, wit en glinsterend, vormt een prachtige
achtergrond voor het in dit park voorkomend wild zoals
vele olifanten, leeuwen, neushoorns, cheeta’s, buffels
en antilopen. Deze combinatie maakt het park tot een
paradijs voor fotografen. Het Amboseli N.P. is één van
de beste parken in Kenia om olifanten te observeren.

Dag 3: Masai Mara of Amboseli N.P. – Nairobi
(ontbijt). U maakt nog een ochtendsafari en na het
ontbijt vliegt u terug naar Nairobi.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):

Vertrekdata: dagelijks

Dag 1: Nairobi – Masai Mara of Amboseli N.P. (lunch/
diner). Transfer van de internationale luchthaven van
Nairobi of vanaf uw stadshotel naar Wilson luchthaven.
U vliegt van Nairobi naar de Masai Mara of het
Amboseli N.P. Transfer naar uw lodge. Na de lunch
maakt u uw eerste safari onder ervaren begeleiding. 2
overnachtingen in de lodge van uw keuze.

Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Masai Mara
Mara Sentrim Camp €913,Mara Sopa Lodge €960,Keekorok Lodge €1003,Mara Serena Lodge €1154,Karen Blixen Camp €1256,Olonana Tented Camp €1337,-
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Dag 2: Masai Mara of Amboseli N.P. (volpension).
Vandaag vroeg op voor een ochtendsafari. Tijdens de
zonsopgang ziet u het wild ontwaken. Vergeet niet uw
camera en verrekijker mee te nemen om o.a. gnoes,
zebra´s, bokken en leeuwen op de foto te zetten. De
lunch gebruikt u in de lodge. In de namiddag gaat u
weer op safari.

c 88

Amboseli N.P.
Amboseli Sentrim Camp €843,Amboseli Sopa Lodge €902,Amboseli Serena Lodge €1066,Tortilis Camp €1390,-

Inclusief: transfers en vluchten volgens programma, 2
overnachtingen met vermelde maaltijden, entreegelden
nationale parken, service Engelssprekende en safari’s
per 4x4 voertuig volgens het reisprogramma.
Karen Blixen: tevens lokale drankjes en wasservice
(safari’s vinden plaats in Mara North Conservancy.
Toeslag voor safari in Masai Mara N.P. bedraagt € 103,per persoon per dag).
Olonana Camp: tevens lokale drankjes en wasservice.
Exclusief: internationale vluchten, drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Aantal deelnemers: min.2 personen.
Extra info: max. 15 kg per persoon in een zachte reistas.
Eenpersoonskamertoeslag en prijzen kinderen op
aanvraag.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

4- of 5-daagse safari naar Amboseli, Tsavo en Taita Hills
Geniet tijdens of voorafgaand aan uw
strandvakantie in Mombasa van een
indrukwekkende safari naar Amboseli
N.P. Tsavo N.P. en het Taita Hills
Game Reserve. Maak kennis met het
spectaculaire wildleven van Kenia, geniet
van de onvergetelijke ‘sundowners’
en aanschouw de magnifieke top van
beroemde Kilimanjaro, ook wel ‘dak van
Afrika’ genoemd.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):

4-daagse safari van/naar Mombasa
Dag 1: Mombasa – Tsavo East N.P. (lunch, diner).
Transfer van uw hotel in Mombasa naar het Tsavo East
N.P. Hier vindt u de rode olifanten, maar uiteraard ziet
u er ook vele andere wilde dieren. Na de lunch gaat u op
safari en kunt u genieten van het ondergaan van de zon.
Overnachting in de Voi Safari Lodge.
Dag 2: Tsavo East N.P. – Amboseli N.P. (volpension).
Na een vroeg ontbijt rijdt u via enkele Afrikaanse
dorpjes naar het indrukwekkende Amboseli N.P.
U gebruikt de lunch in de lodge, waarna u tijd heeft
om te relaxen en een duik in het heerlijke zwembad te
nemen. ’s Middags gaat u op safari op zoek naar het vele
wild met op de achtergrond de magnifieke Kilimanjaro.
Overnachting in het Amboseli Sentrim Camp.
Dag 3: Amboseli N.P. – Tsavo West - Taita Hills
G.R. (volpension). Na een vroeg ontbijt rijdt u langs
kraterlandschappen naar het Tsavo West N.P. Na de
lunch in de Kilaguni Lodge gaat u op safari in het
park en brengt u een bezoek aan de Mzima bronnen.
Vervolgens gaat u naar uw lodge. Overnachting in
Sarova Taita Hills Lodge.
Dag 4: Taita Hills G.R. – Mombasa (ontbijt/lunch).
Geniet in de ochtend van een heerlijke safari in Taita
Hills Game Reserve. Na de lunch gaat de reis terug naar
Mombasa. In de namiddag arriveert u weer in uw hotel.

5-daagse safari van Nairobi naar Mombasa
Dag 1: Nairobi. Transfer naar uw hotel in Nairobi. De
rest van de dag kunt u Nairobi verkennen, een excursie
maken naar het Giraffe Center of een bezoek brengen
aan het Elephant Sanctuary. Overnachting in het Eka
Hotel.
Dag 2: Nairobi – Amboseli N.P. (volpension). Na het
ontbijt rijdt u naar het Amboseli N.P. Geniet onderweg
van een picknicklunch. ’s Middags maakt u uw eerste
safari in het bijzondere Amboseli N.P. Geniet van het
prachtige uitzicht op de witte top van de Kilimanjaro.
Overnachting in de Ol Tukai Lodge.
Dag 3: Amboseli N.P. – Tsavo West N.P. - Taita Hills
G.R. (volpension). Na een vroeg ontbijt rijdt u langs
kraterlandschappen naar het Tsavo West N.P. Na de
lunch in de Kilaguni Lodge gaat u op safari in het
park en brengt u een bezoek aan de Mzima bronnen.
Vervolgens gaat u naar uw lodge. Overnachting in de
Saltlick Lodge.
Dag 4: Taita Hills G.R. – Tsavo East N.P.
(volpension). Na het ontbijt gaat u op safari in het Taita
Hills Game Reserve. Na de lunch in de Sarova Taita
Hills Game Lodge gaat de reis naar het Tsavo East N.P.
Onderweg naar de lodge kunt u al genieten van het
wild. Overnachting in de Aruba Lodge.

Dag 5: Tsavo East N.P. – Mombasa (ontbijt). Geniet na
het ontbijt van een laatste safari in het mooie Tsavo East
N.P. Na de lunch in de lodge vertrekt u naar Mombasa.
In de namiddag arriveert u in uw hotel.
Vertrekdata:
4-daagse: zondag en woensdag
5-daagse: zaterdag en woensdag
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
4-daagse safari
€ 955,5-daagse safari
€ 1.240,Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
vervoer per 7-persoons safarivoertuig met
gegarandeerde raamplaats, Engelssprekende gids/
chauffeur, entreegelden nationale parken, ½ liter
water per persoon per dag en safari’s volgens het
reisprogramma.
Exclusief: vluchten, drankjes, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.
Aantal deelnemers: min.2, max. 7 personen.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.
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14-Daagse groepsrondreis hoogtepunten Kenia & Tanzania
Een mooie en aantrekkelijk geprijsde
kampeer/accommodatie rondreis langs
de mooiste nationale parken van Kenia en
Tanzania. Tijdens de reis bezoekt u o.a.
de schitterende stranden van Zanzibar,
de uitgestrekte vlaktes van de Serengeti
en de Masai Mara, de indrukwekkende
Ngorongoro Krater en flamingo’s bij Lake
Naivasha.
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Dar es Salaam – Zanzibar. Per ferry reist u
van Dar es Salaam naar Zanzibar. 2 overnachtingen in
Amaan Bungalows.
Dag 2: Zanzibar (ontbijt). Geniet van de prachtige witte
zandstranden of neem deel aan één van de optionele
activiteiten.
Dag 3: Zanzibar (ontbijt). Vandaag gaat u naar de
historische stad Stone Town. Ontdek de historische en
unieke architectuur en breng een bezoek aan de lokale
markten. Overnachting in Ocean View Hotel.
Dag 4: Zanzibar - Dar es Salaam – Bagamoyo (ontbijt/
diner). Per ferry terug naar Dar es Salaam en verder
naar Bagamoyo.. Overnachting: kamperen / Bayamoyo
Travellers Lodge.
Dag 5: Bagamoyo - Arusha (volpension). Naar Arusha.
De stad ligt aan de voet van Mount Meru. Overnachting:
kamperen / Ndoro Lodge.
Dag 6: Arusha - Serengeti (volpension). De komende
dagen bezoekt u de beroemde Serengeti en de
adembenemende Ngorongoro Krater, de Oldupai kloof
en museum. 2 kampeerovernachtingen op de Seronera
Campsite.
Reizigers die verblijven in guest houses blijven in Arusha
(Ndoro Lodge, volpension).
Dag 7: Serengeti (volpension).
Volledige dag op safari..
Dag 8: Serengeti - Ngorongoro Krater (volpension).
op safari in de Ngorongoro Krater.
Kampeerovernachting op de Simba Campsite.
Dag 9: Ngorongoro Krater - Arusha (volpension).
Terug naar Arusha. ’s Middags brengt u een bezoek aan
het Masai Mara Museum. Overnachting: kamperen /
Ndoro Lodge.
Dag 10: Arusha - Nairobi (ontbijt/lunch). Naar Nairobi
in Kenia. In 1899 is deze stad gesticht door de Engelsen.
Overnachting in het Sentrim Boulevard Hotel.
Dag 11: Nairobi - Masai Mara (lunch/diner). Safari
in de Masai Mara, wereldberoemd door de eindeloze
vlakten met wilde dieren en spectaculaire natuur.
Bezoek aan een Masai Dorp. 2 overnachtingen:
kamperen / Masai Mara Camp (permanente tent).
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Dag 12: Masai Mara (volpension). Gehele dag op safari
in de prachtige Masai Mara.
Dag 13: Masai Mara – Lake Nakuru N.P. (volpension).
Ochtend safari in de Masai Mara. Vertrek naar het Lake
Nakuru N.P., safari in het park.
Overnachting: kamperen / Lion Hill Lodge.
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Dag 14: Lake Nakuru – Nairobi (ontbijt). Terug naar
Nairobi. Bezoek aan het Giraffe Centre. Daarna gaat u
op safari in het Nairobi National Park. Uw reis eindigt
bij het Sentrim Boulevard Hotel.
Vertrekdata op aanvraag.
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Camping € 1.435,Guesthouses € 1.615,Kipepeo Beach Village, Dar es Salaam (incl. ontbijt) en
transfers op aanvraag.
Toeslag: voor optioneel excursiepakket (zeer aan te
bevelen) op aanvraag.
Inclusief: rondreis van Dar es Salaam naar Nairobi per
safari truck.
Campingreis: 9 kampeerovernachtingen en 4 nachten
in een guesthouse .
Guesthouse: 10 nachten in guesthouses en 3
kampeerovernachtingen, maaltijden volgens het
reisprogramma, entreegelden en Engelstalige
reisbegeleiding.
Exclusief: drankjes, overige maaltijden, fooien,
optionele excursies, visa en persoonlijke uitgaven.
Aantal deelnemers: min. 4, max. 18 personen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
Extra info: bagagebeperking: max. 20 kg per persoon
in zachte reistassen, fototas en handbagage. U dient zelf
een slaapzak en kussen mee te nemen.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meehelpen
in de keuken en bij de op- en afbouw van de tenten.
Guesthouse- en kampeerreizigers reizen samen in één
voertuig! In de beschrijving van de tour zijn wij er
vanuit gegaan dat u het excursiepakket heeft bijgeboekt.

13-Daagse Safari het beste van Kenia en Tanzania
Ervaar tijdens deze prachtige reis door
Kenia en Tanzania de grote veelzijdigheid
tussen de diverse nationale parken. Ga
op zoek naar het vele wild, maak kennis
met de culturen, laat u verwennen in de
uitstekende lodges en leer veel van de
verhalen van uw ervaren gids/chauffeur.
Deze combinatie reis is mogelijk in een
kleinschalig gezelschap of op basis van een
privé gids/chauffeur. Beleef Afrika!

Vertrekdata: A: zaterdag, maandag, donderdag B:
zondag Privé: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
A klasse: € 3.997,B klasse: € 4.059,		2 pers
4 pers
A klasse privé reis:
€ 4.998,- € 3.969,B klasse privé reis:
€ 5.294,- € 4.150,-

Inclusief: overnachtingen met vermelde maaltijden,
transfers per minibus, vervoer per 7-persoons 4x4 safari
voertuig met gegarandeerde raamplaats (B reis safari
minibus in Kenia), service Engelstalige gids/chauffeur,
entreegelden nationale parken, ½ liter water per
persoon per dag en safari’s volgens het reisprogramma.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden):
Dag 1: Nairobi. Transfer naar uw hotel. De rest van de
dag bent u in de gelegenheid om Nairobi te verkennen.
Overnachting in het Safari Park Hotel (A & B).
Dag 2: Nairobi - Masai Mara (volpension). Vandaag
rijdt u naar de wereldberoemde Masai Mara met haar
prachtige grasvlakten en rijk dierenleven. Na de lunch
in de lodge maakt u ’s middags uw eerste safari. 2
overnachtingen in de Mara Sopa Lodge (A) of Mara
Simba Lodge (B).
Dag 3: Masai Mara (volpension). Na een vroeg
ontbijt gaat u weer op safari om de dieren en natuur
te zien ontwaken. Na de lunch en siësta gaat u weer
op safari en brengt u een bezoek aan een Masai dorp.
Hier leert u meer over de gewoonten en gebruiken van
deze kleurrijke stam. Het is mogelijk om voor vertrek
voor deze dag een indrukwekkende ballonsafari te
reserveren!
Dag 4 : Masai Mara - Lake Nakuru N.P. (volpension).
Na het ontbijt rijdt u naar het Lake Nakuru N.P,
bekend om de vele roze flamingo’s. Tevens heeft u in
het kleinschalige park een grote kans om neushoorns
en luipaarden aan te treffen. Ook is het park het thuis
van de sierlijke Rothschild giraf. Na de lunch in de
lodge maakt u een safari in het Lake Nakuru N.P.
Overnachting in de Lake Nakuru Lodge (A & B).
Dag 5: Lake Nakuru N.P. - Amboseli N.P.
(volpension). Na een vroeg ontbijt gaat u naar het
nabijgelegen Lake Naivasha, waar u een boottocht op
het meer maakt. Daarna gaat de reis naar Nairobi voor
lunch (of picknicklunch onderweg) en vervolgens naar
het prachtige Amboseli N.P. 2 overnachtingen in de
Amboseli Sopa Lodge (A) of Ol Tukai Lodge (B).
Dag 6: Amboseli N.P. (volpension). Na een
overheerlijk ontbijt vertrekt u voor een fantastische
dagsafari in dit bijzondere park, bekend om zijn grote
populatie olifanten en uiteraard het indrukwekkend
uitzicht (bij helder weer) op de besneeuwde top van de
Kilimanjaro. Op een bijzondere locatie gaat u genieten
van een warme picknicklunch.

6 pers
€ 3.622,€ 3.756,-

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Dag 7: Amboseli N.P. - Lake Manyara N.P.
(volpension). Na het ontbijt gaat de reis naar Tanzania.
Na de grensformaliteiten, wisseling voertuig en gids/
chauffeur rijdt u naar Arusha, waar u de lunch gebruikt.
Daarna gaat u naar uw prachtig gelegen lodge nabij het
Lake Manyara N.P. Overnachting in de Lake Manyara
Serena Lodge (A & B).

Aantal deelnemers: min.2, max. 7 personen.
Extra info: wij raden u aan om een zachte tas van
maximaal 15 kg mee te nemen.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Dag 8 - 9: Lake Manyara N.P. - Serengeti (volpension).
’s Morgens gaat u op safari in het Lake Manyara N.P.
Na de lunch in de lodge vertrekt u naar de prachtige
Serengeti met haar eindeloze vlaktes en bijzondere
kopjes. De volgende dag maakt u ’s morgens en ’s
middags spectaculaire safari’s in dit wildrijke park.
Een onvergetelijke belevenis! 2 overnachtingen in de
Serengeti Sopa Lodge (A) of Serengeti Serena Lodge.
Dag 10: Serengeti - Ngorongoro Krater (volpension).
Na het ontbijt gaat u naar uw mooie lodge gelegen op
de rand van de indrukwekkende Ngorongoro Krater.
Onderweg kunt u van het wild in de Serengeti genieten
en een heerlijke picknicklunch. Alvorens u naar de
lodge gaat brengt u een bezoek aan een Masai dorp. 2
overnachtingen in de Ngorongoro Sopa Lodge (A) of
Ngorongoro Serena Lodge (B).
Dag 11: Ngorongoro Krater (volpension). Vandaag
wacht één van de hoogtepunten van uw reis op u: u gaat
de hele dag op safari in de unieke Ngorongoro Krater.
Geniet van het vele wild en de prachtige omgeving. De
picknicklunch nuttigt u in de krater.
Dag 12: Ngorongoro Krater – Tarangire N.P.
(volpension). Vandaag rijdt u naar het Tarangire
N.P. Na de lunch heeft u de gelegenheid om te relaxen
en te zwemmen. In de namiddag gaat u op safari en
kunt u genieten van een spectaculaire zonsondergang.
Tarangire heeft naast een rijk wildleven, een prachtig
landschap met vele grote Baobab bomen. Overnachting
in de Tarangire Sopa Lodge (A & B).
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Dag 13: Tarangire N.P. - Arusha - Nairobi
(volpension). Na het ontbijt reist u terug naar Nairobi
(of u kunt van Arusha naar Zanzibar vliegen voor
een heerlijke strandverlenging). Onderweg in Arusha
gebruikt u de lunch. In Nairobi geniet u nog van een
afscheidsdiner alvorens u naar uw hotel of naar de
luchthaven wordt gebracht.
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Baobab Beach Resort & Spa, zuidkust Mombasa
Gelegen aan het beroemde en prachtige
Diani Beach ten zuiden van Mombasa,
ligt het Baobab Beach Resort & Spa in een
mooie tropische tuin met uitzicht over de
Indische Oceaan.
Na een transfer van ca. 1 uur bereikt u dit
4-sterrenresort. Het hotel staat bekend om zijn
uitstekende all inclusive formule.
Het resort heeft 3 zwembaden omringd met ligstoelen
en parasols, 2 lounges, een tv kamer, een bibliotheek, 4
bars, 3 hoofdrestaurants en de specialiteiten Marhaba
& Tangezi Restaurants (niet inclusief). U kunt diverse
behandelingen boeken bij de Afya Bora Wellness
Club & Spa. Ook vindt u hier een fitnessruimte,
kapsalon en jacuzzi. Het hotel biedt een uitgebreid
entertainmentprogramma en in de avonduren zijn er
variërende shows.
Tennis, boogschieten, watergymnastiek, darts, aerobic,
tafeltennis en beachvolleybal zijn allemaal inclusief.
U kunt tegen betaling diepzeevissen, snorkelen,
zeilen, windsurfen en duiken. Golf is mogelijk op de
nabijgelegen golfbaan. Maar ook een wandeling door het
bos en op zoek gaan naar de apen en vogels is een optie.
Alle standaard-, superior- en deluxe kamers en suites
zijn comfortabel ingericht met een badkamer met
douche en toilet, airco, TV, minibar, föhn, kluisje en
balkon of terras.

Prijs per persoon vanaf: €98,- (min. 2 pers.)
Inclusief: all inclusive (alle maaltijden en lokale
drankjes).
Exclusief: buitenlands gedistilleerde drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.
Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Mombasa luchthaven hotel (retour):v.a. € 85
p.p. (o.b.v.2 personen).
Special: 7 = 6 (7 nachten verblijven, 6 betalen) in
sommige perioden.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.

Southern Palms Beach Resort, Zuidkust Mombasa
Het Southern Palms Beach Resort is
gelegen aan het lange witte zandstrand van
Diani Beach, ten Zuiden van Mombasa.
Na een transfer van ca. 1 uur en 20 minuten bereikt u dit
4-sterrenresort. Het Resort beschikt over 6 restaurants, 6
bars, 2 enorm grote zwembaden met ligstoelen, parasols
en een poolbar, miniclub, winkeltje, beautysalon, kapper,
tennisbanen, squashbanen en een fitnessruimte. Verder
kunt u hier beachvolleyballen, tafeltennissen,
biljarten, (water)aerobicen, duiken, windsurfen, kanoën,
zeilen en duiken. ’s Avonds kunt u genieten
van een spectaculair entertainmentprogramma.
De 298 kamers zijn allen voorzien van een badkamer
met douche en toilet, airco, föhn, TV, telefoon,
minibar, kluisje (tegen betaling), koffie/theefaciliteiten
en een terras of balkon met zeezicht of
tuinzicht.
Prijs per persoon vanaf: €54,- (min. 2 pers.)
Inclusief: halfpension.
Exclusief: lunch, drankjes, persoonlijke uitgaven en
visumkosten.
Extra info: Transfer Mombasa luchthaven hotel
(retour):v.a. € 85 p.p. (o.b.v 2 personen).
Toeslag all inclusive: v.a. € 36 p.p.p.d.
Special: 10% korting voor verblijf in de in sommige
perioden.
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Afwijkende annuleringsvoorwaarden: meer
informatie bij uw reisadviseur.
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Kinondo Kwetu, zuidkust Mombasa
Indien u op zoek bent naar een
kleinschalig resort op een unieke locatie
en met een persoonlijke service, dan is
Kinondo Kwetu een uitstekende keuze.
Dit exclusieve resort ligt aan het prachtige privé strand
Galu, ten zuiden van Diani Beach. De transfertijd
vanaf de luchthaven van Mombasa bedraagt ca. 1,5
uur en vanaf de Ukunda airstrip ca. 10 minuten (ideaal
te combineren met Masai Mara in verband met de
rechtstreekse Mara-Ukunda vlucht).
Deze accommodatie biedt slechts plaats aan maximaal
38 gasten, dus er is altijd wel een privé plekje te vinden.
Ook een ideale accommodatie voor huwelijksreizigers.
Het resort heeft in de 4 cottages, 2 suites op slechts
30 meter van het strand (Borelius suite – max. 5
pers en Andersson suite – max. 2 volwassenen
en 2 kinderen), Mama Taa Villa op 30 meter van
het strand (4 familiekamers met 2 slaapkamers, 3
tweepersoonskamers en 1 eenpersoonskamer) en een
familie beach cottage (2 slaapkamer en 2 verdiepingen).
Ga heerlijk relaxen aan het hagelwitte zandstrand of
het mooie zwembad of neem deel aan één van de vele
activiteiten zoals waterskiën, diepzeevissen, duiken,
kanoën, yoga, kite- en windsurfen, mountainbiken,
tennis en paardrijden. Er is een sauna en u kunt diverse
behandelingen boeken.

Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Cottage 1-4 en kamers in Mama Taa Village €392,Inclusief: all inclusive (alle maaltijden en lokale
drankjes, yoga, tennis, excursie naar Kinondo Kwetu
community works, sauna en 1 x PADI les in het
zwembad).
Exclusief: buitenlands gedistilleerde drankjes,
persoonlijke uitgaven en visumkosten.

Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Mombasa luchthaven hotel (retour):
v.a. € 85,- p.p. (o.b.v.2 personen).
Minimum verblijf 4 nachten in de periode 21.12-06.01
(anders minimaal 2 nachten).
Specials, data op aanvraag
5 = 4 (5 nachten verblijven, 4 betalen)
7 = 6 (7 nachten verblijven, 6 betalen)
Huwelijksreiskorting: 50% korting voor de bruid
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

The Sands at Nomad, zuidkust Mombasa
Een kleinschalige accommodatie met een
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding,
direct gelegen aan een prachtig zandstrand
en omringd door een mooi bos. Dit resort
ligt 35 km ten zuiden van Mombasa.
Het resort heeft een sfeervol zwembad met ligbedden
en parasols, poolbar, een winkel, restaurant, bar
en internettoegang. Tegen betaling kunt u hier
wind- en kitesurfen, diepzeevissen, duiken
(PADI duikschool), kajakken, yogales, begeleide
boswandelingen, traditionele massages en diverse
schoonheidsbehandelingen in de Spa. Er is een 18-holes
golfbaan op ca. 6 km vanaf het resort.
The Sands at Nomad telt in totaal 37 kamers.
Alle kamers zijn gebouwd in de stijl van de traditionele
Swahili architectuur en voorzien van bad of douche,
toilet, satelliet tv, minibar, föhn, kluisje, telefoon en
airconditioning. Naast de standaardkamers (met
uitzicht op het bos of tegen een toeslag met gedeeltelijke
zeezicht), zijn er ook ocean view kamers, 7 ruime
beachfront cottages met een schitterend uitzicht op de
Indische Oceaan en 12 suites, waarvan enkele met privé
jacuzzi. Ideaal voor gezinnen zijn de ocean kamers met
2 aparte slaapkamers.

Extra info: overige kamertypen op aanvraag.
Transfer Mombasa luchthaven hotel (retour):
v.a. € 85,- p.p. (o.b.v.2 personen).
Toeslag halfpension: € 45,- per persoon per nacht.
minimumverblijf 5 nachten data op aanvraag
Afwijkende annuleringsvoorwaarden:
meer informatie bij uw reisadviseur.

Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.)
Standaardkamer, Forest view €106,Sea Breeze €121,Inclusief: logies/ontbijt.
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Exclusief: drankjes, overige maaltijden, persoonlijke
uitgaven en visumkosten.
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Malawi – Oeganda – Rwanda – Ethiopië - Gabon
In deze brochure vindt u tal van ideeën voor prachtig reizen
naar Afrika.
Het is onmogelijk om alle landen, hotels en reismogelijkheden te bundelen in een brochure.
Naast de landen die u op de voorgaande pagina’s vindt, kunnen
wij ook reizen en accommodaties aanbieden in andere landen
op het Afrikaanse continent. Wij werken al jaren samen met
betrouwbare lokale agenten. Wij ontwerpen de reis die u graag
wilt gaan maken. Al deze reizen zijn uitsluitend maakwerk. De
landen die wij kunnen aanbieden naast de landen die in deze
brochure staan zijn: Malawi, Oeganda, Rwanda, Gabon en
Ethiopië.
Malawi: “The Warm Heart of Africa’” wordt ook wel één van
de laatst onontdekte plekken van het continent genoemd. En
ontdekken kunt u zeker in Malawi! Het heeft een spectaculair
landschap, hoge bergen, wild parken, betaalbare verblijven, en
het prachtige meer ‘Lake Malawi.
Oeganda is zonder twijfel één van de mooiste landen in Afrika, met een fantastische natuur. Vanuit ecologisch oogpunt is
Oeganda de plaats waar de Oost-Afrikaanse savanne overgaat in
de West-Afrikaanse jungle. Waar anders dan in Oeganda kunt u
’s morgens leeuwen observeren op de open vlaktes en dezelfde
middag nog op zoek gaan naar chimpansees in het regenwoud,
terwijl voor de volgende morgen de boot klaarligt om u naar
de nijlpaarden en krokodillen te varen, waarna u richting de
mistige bergen gaat op zoek naar de berggorilla? Oeganda is
eigenlijk de enige safari bestemming waarbij het scala aan bosprimaten even indrukwekkend is als de hoeveelheid dieren die
op de vlakten leven.
Rwanda is een boeiende bestemming om berggorilla’s en
chimpansees te ontmoeten. Wij gebruiken goede, comfortabele
4WD voertuigen, die u naar alle uithoeken van Rwanda brengen, eventueel in combinatie met een privéreis door buurland
Oeganda. Natuurlijk bent u bij boeking van een reis met een
gorilla tracking bij ons altijd gegarandeerd van een gorilla permit. Elke reis is maatwerk..
Ethiopië heeft de reiziger veel te bieden. Dwars door Ethiopië
loopt de zogenaamde Historische Route. Deze gaat langs belangrijke plaatsen als Aksum, Addis Abeba, Gondar en Lalibela.
Deze steden vertellen het verhaal over de eerste beschavingen,
het christelijke koninkrijk en de verschillende volkeren die er
wonen of hebben gewoond. In Ethiopië zijn 9 nationale parken
waarin u dieren kunt spotten, het nationale park Semien is het
bekendst. Verder komen er in het land onder andere bavianen,
leeuwen, nijlpaarden, zebra’s, panters, wilde zwijnen, krokodillen antilopen en gazellen voor. In Ethiopië leven veel inheemse
diersoorten, zoals de bergnyala, de Ethiopische nyala, de Ethiopische wolf, de gelada, de simenvos, de waliasteenbok en de
wilde Somalische ezel.
Gabon ligt aan de westkust van Afrika. Hoewel in Gabon het
toerisme nog in de kinderschoenen staat, is het voor de ervaren
Afrika-ganger die van natuur houdt een absolute topbestemming. Het land heeft een ongerepte wildernis met heuvelachtige binnenlanden die verscholen liggen onder een weelderig
oerwoud dat zo nu en dan worden onderbroken door savannes
en moerassen. Er zijn 12 nationale parken. De belangrijkste
en grootste parken zijn: Ivindo, Lope en Mimbeke . De parken
bestaan uit een mix van jungle, grassavannes en kustgebied
en hebben een enorme rijke flora en fauna. Zo leven er naast
laagland gorilla’s, chimpansees, mandrils, bosolifanten, bosbuffels, luipaarden, vele soorten vogels, krokodillen en antilopen.
Hoewel het land één van de rijkste en meest vreedzame landen
in Afrika is, zijn er nauwelijks wegen en de voorzieningen voor
toeristen zijn vaak primitiever dan in de meer toeristische
bestemmingen in Afrika, zoals Tanzania, Kenia, Zuid Afrika en
Botswana.
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