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16 DAAGSE “BOTSWANA WILDLIFE” LODGE GROEPSSAFARI 

 
 

 
 

Een schitterende rondreis door Botswana met o.a. bezoeken aan de Kalahari vlakten en ontmoeting met de 
Bushman, mokoro excursie in de Okavango Delta, game walks, game drives en mobiel camping in het Moremi en 

Savuti game reserve, een bootcruise over de Chobe rivier, bezoek aan Makgadikgadi zoutpannen en als afsluiter een 
bezoek aan de wereld beroemde Victoria watervallen.  

 
 

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 4 PERSONEN 
 
 

Dag 1 Johannesburg - Kalahari 
Vertrek uit Johannesburg (ca. 06.30) en rijden in noordelijke richting naar de Lobatse grenspost met Botswana. Na de 
douaneformaliteiten rijden richting de nederzetting Kang, de toegangspoort naar de uitgestrekte vlakten van de Kalahari. 

Aankomst bij de lodge en rest van de namiddag ter vrije besteding om te genieten van de mooi omgeving. Tijdens het diner een 
briefing door de gids. Overnachting in de Kalahari Rest Lodge in een tweepersoonskamer. (hotel) 
 
Activiteiten inclusief: scenic drive door noordwest Zuid Afrika en Kalahari woestijn  
Overnachting: tweepersoons chalet met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: geen 
Afstand: 720 km, ca. 8 -8½ uur rijden  
Voor meer informatie zie: www.kalaharirest.com 
 
Dag 2 Kalahari - Ghanzi 
Zoals gebruikelijk is in Afrika vandaag een vroege start van de dag. Na een kop koffie of thee en een "heerlijk ontbijt vertrek uit 
Kanga en rijden naar het grens dorpje Ghanzi, een van de laatste plekken waar nog de laatste, authentieke Bushman wonen. 
Verblijf is op een game farm waar de bushman gemeenschap eigenaar is en waar de inkomsten van te toerisme het toelaat om 
in een traditionele manier te blijven bestaan. In de middag wordt een wandeling gemaakt met de Bushman waarin een kijkje 
wordt gegeven in het dagelijkse leven en de tradities van deze stam. Overnachting in de Dqae Qare San Lodge in een 
tweepersoonskamer. (hotel) 
 
Activiteiten inclusief: begeleide wandeling met de bushman 
Overnachting: tweepersoons kamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 250 km, 3 -3½ uur rijden 
Voor meer informatie zie: www.dqae.org 
 
Dag 3 Ghanzi – Okavango Delta  
Na het ontbijt vertrek uit Ghanzi en rijden richting de wereldberoemde Okavango Delta. De komende dagen worden 
doorgebracht in de Delta op zoek naar de Lechwe antiloop, de Bee-eater en de African Fish Eagle. Er worden tochten gemaakt in 
een mokoro (uitgeholde kano) en er worden game walks gemaakt onder begeleiding van een ervaren gids. Overnachting in de 
Okavango Delta in een tweepersoons safaritent met bedden. (tented camp) 
 
Activiteiten inclusief: Okavango Delta 
Optionele activiteit: helikopter vlucht over de Delta 
Overnachting: tweepersoons safaritent met bedden 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 390km, ca. 4½ -5 uur rijden inclusief stops voor sightseeing   
 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.kalaharirest.com/
http://www.dqae.org/
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Dag 4 – 5 Okavango Delta 
Dagen in de Okavango Delta met mokoro tochten en begeleide game walks. Overnachtingen in de Okavango Delta in een 
tweepersoons safaritent met bedden. (tented camp) 
 
Activiteiten inclusief: Okavango Delta, mokoro tochten, wandeling onder begeleiding van een lokale Motswana gids, sunset 
boottrip 
Optionele activiteit: helikopter vlucht over de Okavango Delta 
Overnachting: tweepersoons  safaritent met bedden  
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
 
Dag 6 Okavango Delta - Maun 
Vertrek uit de Okavango Delta en aankomst in het stadje Maun in de loop van de middag. Er kan een wandeling worden 
gemaakt door het dorp, wat boodschapjes worden gedaan als dat nodig is. Daarna vertrek uit Maun en rijden naar de lodge. 
Rest van de middag ter vrije besteding om te relaxen aan het zwembad. De lodge van vanavond is gelegen aan de oever van de 
Boteti rivier. Overnachting in de Maun Tented Lodge in een tweepersoons safaritent met bedden. (tented camp)  
 
Activiteiten inclusief: bezoek Maun, Boteti River sunset  
Overnachting: tweepersoons safari tent met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 354km, ca. 4½ -5 uur rijden inclusief stops voor sightseeing   
Voor meer informatie zie: www.drifters.co.za/tours-and-lodges/drifters-maun-lodge/ 
 
Dag 7 Maun – Moremi en Savuti game reserve  
Na het ontbijt vertrek uit Maun in 4x4 landrovers voor één van de highlights van deze safari, een bezoek aan het Moremi game 
reserve. De dag wordt doorgebracht met game drives door het park en aan het einde van de dag aankomst in het mobile safari 
camp (privé) in het midden van de bush. De omgeving is ongerept en er zijn hier geen vaste faciliteiten, alles in het kamp word 
meegebracht en als we vertrekken ook weer meegenomen. De route die gereden wordt is flexibel en afhankelijk van de 
bewegingen van de dieren en het seizoen. Overnachting in het privé kamp in de bush in een tweepersoonstent (aparte douche 
en toilet faciliteiten) (bushcamp)  
 
Activiteiten inclusief: game drives in 4x4 safari Landcruisers onder begeleiding van Motswana gidsen 
Overnachting: tweepersoons tent in privé kamp met aparte (bush)douche en toilet. 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 125km  
 
Dag 7 - 8 – 9 – 10 Moremi en Savuti Game Reserve 
De dagen worden doorgebracht met game drives door het Moremi Game Reserve en/of Savuti Game Reserve en  ook het 
Central Kalahari Game Reserve en de Makgadikgadi Nationaal Park behoren tot de mogelijkheden. E.e.a. hangt af van waar het 
wild zich op dat moment ophoudt. Aan het einde van elke dag aankomst in het mobile safari camp (privé) in het midden van de 
bush. De omgeving is ongerept en er zijn hier geen vaste faciliteiten, alles in het kamp word meegebracht en als we vertrekken 
ook weer meegenomen. De route die gereden wordt is flexibel en afhankelijk van de bewegingen van de dieren en het seizoen. 
Overnachtingen in het privé kamp in de bush in een tweepersoonstent (aparte douche en toilet faciliteiten) (bushcamp)  
 
Activiteiten inclusief: game drives in 4x4 safari Landcruisers onder begeleiding van Motswana gidsen 
Overnachting: tweepersoons tent in privé kamp met aparte (bush)douche en toilet. 

Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
 
Dag 11 Moremi en Savuti Game Reserve - Maun 
Nog een laatste game drive door het park en in de middag terug rijden naar Maun. Er is wat tijd om door het stadje te lopen en 
te lunchen in een van de vele restaurantjes (eigen kosten). Daarna rijden naar de lodge. Rest van de middag ter vrije besteding. 
Overnachting in de Maun tented Lodge in een tweepersoons safaritent met bedden. (tented camp)  
 
Activiteiten inclusief: laatst game drive in Moremi Game Reserve, bezoek Maun 
Optionele activiteit: helikopter vlucht over de Delta 
Overnachting: tweepersoons safari tent en ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt en diner 
Afstand: 225 km, ca. 4½ -5 uur rijden inclusief stops voor sightseeing   
 
Dag 12 Maun – Makgadikgadi Pans 
Vanmorgen een rustige start van de dag na als die vroege ochtenden tijden de safari. Er worden genoten van de rust, de rivier 
en de dieren die daar komen drinken of er kan worden relaxt aan het zwembad. Ook kan er een wandeling worden gemaakt 
naar het dorpje Chenoga Village met een van de staf van de lodge. Een vroege lunch en na de lunch vertrek richting de 
Makgadikgadi zoutpannen. Aankomst bij de lodge en met een beetje gelukt zonsondergang met uitzicht op de waterhole en de 
olifanten die daar komen drinken. Overnachting in de Elephant Sands Lodge in een tweepersoonskamer of tweepersoons safari 
tent. (lodge) 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.drifters.co.za/tours-and-lodges/drifters-maun-lodge/


Lidnummer: 2849 

               
                                    
 
Stadhouderslaan 66        E-mail: reizen@afrikaonline.nl 
2517 JA Den Haag                Website: www.AfrikaOnline.nl  
Nederland                      Tel: +31 (0)10 5225011 
 
 

AfrikaOnline is een internet reisorganisatie 
Prijzen, data, accommodatie en vluchtschema; onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Kennelijke fouten en vergissingen binden AfrikaOnline niet. Op deze 

overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, 

mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam, worden op verzoek aan SGR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.SGR.nl. Voor reserveringen van losse vliegtickets gelden aparte 
voorwaarden. Acceptatie van dit formulier betekent dat u; in het bezit bent van de voorwaarden cq kennis genomen hebt van de voorwaarden; akkoord bent met het 

vermelde op dit formulier. Voor de reisvoorwaarden van  AfrikaOnline zie; www.AfrikaOnline.nl K.v.K. Den Haag no: 32 07 42 19   B.T.W. nummer NL8078.42.096.B.01 

 

 

 

 

 
Activiteiten inclusief: bezoek aan lokaal dorpje, bezoek Makgadikgadi Salt Pans 
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 300km, ca. 4½ -5 uur rijden 
Voor meer informatie zie: www.elephantsands.com 
 
Dag 13 Makgadikgadi Pans – Victoria Falls 
Vertrek na het ontbijt en rijden richting Kasane en het Chobe Nationaal Park. In de middag een bootcruise over de Chobe Rivier 
op zoek naar wilde dieren. Na de bootcruise rijden naar de grens met Zimbabwe en grensovergang. Rijden naar Victoria Falls en 
de Greenfire Victoria Falls Lodge. Overnachting in de Shearwater Explorers Village lodge in een tweepersoonskamer. (lodge)  
 
Activiteit inclusief: bootcruise over de Chobe River in het Chobe Nationaal Park 
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 320 km, ca. 4½ -5 uur rijden exclusief grensovergang 
Voor meer informatie zie: www.shearwatervictoriafalls.com  
 
Dag 14 Victoria Falls 
Volle dag in Victoria Falls om het stadje te verkennen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de beroemde Victoria 
watervallen. Vandaag is ter vrije besteding om op eigen gelegenheid om de watervallen te bezoeken en andere activiteiten te 
doen zoals bungeejumpen, raften, helikoptervluchten en nog veel meer. Overnachting in de Shearwater Explorers Village lodge 
in een tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Activiteit inclusief: entreeticket Victoria Falls 
Optionele activiteiten: bungeejump, wild water rafting, helikopter vlucht over de watervallen, walking with lions  
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt 
 
Dag 15 Victoria Falls - Francistown 
Na het ontbijt vertrekt uit Victoria Falls en rijden in zuidelijke richting naar Francistown. Aankomst aan het einde van de middag. 
Rest van de namiddag ter vrije besteding en in de avond een laatste gezamenlijke diner. Overnachting in de Woodland Stop over 
Lodge in een tweepersoonskamer. (lodge)  
 
Activiteiten inclusief: game drive enroute naar Francistown, scenic drive door Zimbabwe en Botswana   
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 568 km, ca. 6½ -7 uur rijden exclusief grensovergang 
Voor meer informatie zie: www.woodlandsbotswana.com  
 
Dag 16 Francistown - Johannesburg  
Na het ontbijt vertrek uit Francistown en rijden naar Johannesburg waar de reis eindigt bij de Greenfire Lodge Johannesburg. 
Einde arrangement. 
 
Maaltijden inclusief: ontbijt 

Optionele activiteiten: extra overnachting Johannesburg, transfer naar vliegveld Johannesburg 
Afstand: 700 km, ca. 8 - 8½ uur rijden exclusief grensovergang en stop voor lunch 
 
Reiscode: AOL 1005 
 
 
REISSOM 16 DAAGSE “BOTSWANA WILDLIFE” LODGE GROEPSSAFARI: (2021) 
 
€. 3045,- per persoon (geldig van 01-08-2021 t/m 30-12-2021) 
 
Deze prijs is gebaseerd op twee reizigers. Voor alleenreizenden geldt; Voor alleenreizenden geldt; eenpersoonstoeslag EUR 390,- 
per persoon voor een eenpersoonskamer tijdens de gehele reis. 
 
Optionele extra’s: 
Extra overnachting in Johannesburg aan het begin van de reis: EUR 65,- per persoon per nacht in een tweepersoonskamer op 
basis van twee personen per kamer. Toeslag eenpersoonskamer EUR 15,- per persoon per nacht. Extra overnachting in Victoria 
Falls: EUR 65,- per persoon per nacht in een tweepersoonskamer op basis van twee personen per kamer. Toeslag 
eenpersoonskamer EUR 15,- per persoon per nacht. Extra overnachting Maun: EUR 65,- per persoon per nacht. Toeslag 
eenpersoonskamer EUR 35,- per persoon per nacht. Aankomst en/of vertrek transfer optioneel bij te boeken EUR 35,- per 
persoon (enkele reis) (tussen 20.00 en 06.00 EUR 40,- per persoon enkele reis) 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.elephantsands.com/
http://www.shearwatervictoriafalls.com/
http://www.woodlandsbotswana.com/
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REISSOM 16 DAAGSE “BOTSWANA WILDLIFE” LODGE GROEPSSAFARI: (2022) 
 
€. 3195,- per persoon (geldig van 01-01-2022 t/m 30-12-2022) 
 
Deze prijs is gebaseerd op twee reizigers. Voor alleenreizenden geldt; Voor alleenreizenden geldt; eenpersoonstoeslag EUR 390,- 
per persoon voor een eenpersoonskamer tijdens de gehele reis. 
 
Optionele extra’s: 
Extra overnachting in Johannesburg aan het begin van de reis: EUR 65,- per persoon per nacht in een tweepersoonskamer op 
basis van twee personen per kamer. Toeslag eenpersoonskamer EUR 15,- per persoon per nacht. Extra overnachting in Victoria 
Falls: EUR 65,- per persoon per nacht in een tweepersoonskamer op basis van twee personen per kamer. Toeslag 
eenpersoonskamer EUR 15,- per persoon per nacht. Extra overnachting Maun: EUR 65,- per persoon per nacht. Toeslag 
eenpersoonskamer EUR 35,-. Aankomst en/of vertrek transfer optioneel bij te boeken EUR 35,- per persoon (enkele reis) (tussen 
20.00 en 06.00 EUR 40,- per persoon enkele reis) 
 
 

 
De prijzen voor vertrek na 31-12-2022 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.  

Indien u geïnteresseerd bent graag even een e-mail berichtje naar reizen@AfrikaOnline.nl 
 
 
Vliegreis: 
De genoemde reissom is exclusief de Internationale vluchten. Wel kunnen wij u vluchten aanbieden van alle bij IATA BSP 
aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Op aanvraag kunnen wij u een prijsopgave geven voor verschillende maatschappijen. 
Vluchtprijs indicatie voor deze reis: KLM vanaf EUR 580,- per persoon inclusief luchthavenbelasting voor het traject Amsterdam –
Johannesburg – Amsterdam.  
 
Verlenging van de reis: 
Als uw voorkeur uitgaat naar een langer of korter verblijf in Afrika dan kan dat. Een reis “op maat” naar uw persoonlijke wensen 
kan natuurlijk ook.  Als u uw wensen aan ons doorgeeft maken wij graag een leuke offerte voor u. 
 
Niet zoveel vakantiedagen? 
Dat kan gebeuren. Deze reis kan ook van Johannesburg tot Victoria Falls worden gemaakt. Op dag 14 eindigt dan de reis voor u 
na aankomst in Victoria Falls. Kosten voor de 14 daagse safari; EUR 2935 (2021) of EUR 3085,- (2022) per persoon op basis van 
twee personen in een kamer. Ook kan de reis kan ook gemaakt worden van Maun tot en met Victoria Falls, de reis begint dan op 
dag 3 en eindigt dan op dag 11 in Victoria Falls. Kosten voor de 11 daagse safari EUR 2750,- (2021) of EUR 2900,- (2022) per 
persoon op basis van twee personen in een kamer. 
  
 
Vertrekdata 2021: 
Augustus: 03, 17, 31  
September: 14, 28 
Oktober: 12, 26 
November: 09, 23 

December: 07, 21 
 
 
Vertrekdata 2022: 
Januari:  04, 18  
Februari: 01, 15 
Maart:  01, 15, 29 
April:  12, 26 
Mei:  10, 24 
Juni:  07, 21 
Juli:  05, 19 
Augustus: 02, 16, 30 
September: 13, 27 
Oktober: 11, 25 
November: 08, 22 
December: 06, 20 
 
 
 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
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Reissom inclusief: 
• Overnachtingen zoals beschreven in het reisprogramma 
• Entreegelden voor genoemde Nationale parken en excursies  
• Activiteiten zoals beschreven in het reisprogramma 
• Vervoer tijdens de reis in een speciale safari overlandtruck met verstelbare stoelen en ruime beenplaats en in4x4  
     Landrovers tijdens de Moremi – Savuti mobile camping  
• Maaltijden zoals in de beschrijving  
• Begeleiding van twee professionele Engelssprekende gidsen  
• Digitaal informatieboekje 
 
 
Reissom exclusief: 
• Vluchten 
• Luchthavenbelasting 
• €. 15,- reserveringskosten per persoon 
• Vaccinatiekosten 
• Visumkosten Zimbabwe  
• Annulerings/reisverzekering (kunnen bij AfrikaOnline worden afgesloten) 
• Fooien 
• Transfers 
• Overige maaltijden 
• Alcoholische en fris - dranken 
• Uitgaven van persoonlijke aard 
• Optionele game drives, excursies of andere activiteiten 
• Alles wat niet genoemd wordt onder inbegrepen 
 
 
 
 
 

REISINFORMATIE: 
 
Aantal deelnemers: 
Onze lodge safari’s worden uitgevoerd in kleine groepjes om een zo goed en flexibel mogelijk programma aan te bieden. Kleine 
groepjes houdt in; meer tijd voor de reiziger, minder wachttijden en een gezellige, persoonlijke sfeer tijdens de reis. De 
gemiddelde leeftijd op deze tour is 38-45 maar leeftijden variëren van 18 tot 55 jaar. Minimum leeftijd voor kinderen is in 
principe 18 jaar maar afhankelijk van de reis en mits begeleid door tenminste 1 volwassenen kan op aanvraag een jongere 
leeftijd ook toegelaten worden. Voor reizigers ouder dan 55 kan per geval worden bekeken of de gevraagde reis geschikt is en 
kan er een medisch "fitheids" verklaring worden gevraagd die verkrijgbaar is bij uw huisarts. Gegarandeerd vertrek bij 4 
geboekte deelnemers / maximum 17 deelnemers. 
 
Taal: 
Omdat de deelnemers aan bovenstaande reis uit verschillende landen komen wordt er tijdens de reis Engels gesproken door de 
gids. De reis word begeleid door een gecertificeerde gids voor optimale kennis, informatie en individuele aandacht. 

 
Visa: 
Indien u niet langer dan 3 maanden in Zuid Afrika en Botswana verblijf en in het bezit bent van een Nederlands paspoort wat 
nog tenminste 90 dagen geldig is na terugkomst van de reis, is er voor Zuid Afrika en Botswana geen visum nodig.  Wel dienen 
er nog voldoende lege pagina’s naast elkaar in het paspoort te zijn voor de benodigde stempels. Voor Zimbabwe is een visum 
verplicht en kan aan de grens worden aangeschaft. Indien u in het bezit bent van een andere Nationaliteit dan de Nederlandse 
dan even controleren bij het Consulaat van de betreffende landen. AfrikaOnline verzorgd geen visa. Voor informatie kunt u 
terecht op de website van de visumdienst: www.visum.nl. Mocht men tijdens de reis niet over een geldig paspoort en/of 
reisdocumenten beschikken dan zijn de consequenties voor de persoon in kwestie voor eigen rekening. (wijzigingen onder 
voorbehoud). Reist u met kinderen onder de 18 jaar naar of via Zuid Afrika dan geldt dat u in het bezit dient te zijn van een 
Internationaal afschrift van het geboortecertificaat. Reist u als alleenstaande ouder of gewoon alleen met u minderjarige kind 
moet u tevens in het bezit zijn van een toestemmingsformulier van de andere ouder. Informeer bij Afrika Online naar de 
uitgebreide informatie hierover.  
 
Hoogtepunten tijdens de reis: 
Kalahari woestijn – wandeling met de Bushman, Okavango Delta – game walks en mokoro tochten, Moremi en Savuti Game 
Reserve – mobile camping en game drives, Makgadikgadi Salt Pans, Chobe Nationaal Park – bootcruise over de Chobe rivier en 
bezoek aan de Victoria watervallen. Bezoek aan 7 Nationale Parken en Natuurreservaten tijdens deze reis. Natuurlijk wordt er 
tijdens de reis geprobeerd dorpjes te bezoeken en contact te leggen met de lokale bevolking.  
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.visum.nl/
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Optionele excursie mogelijkheden: (prijzen onder voorbehoud) 
Soweto Tour - ZAR 600,- p.p. 
Johannesburg city tour - ZAR 590,- p.p. 
Apartheids museum Johannesburg - ZAR 550,- p.p. 
Cradle of Human Kind - ZAR 990,- p.p. 
Village walk Maun – P 50,- p.p 
Scenic flight Okavango Delta of Victoria Falls – R 665,- tot R 3750,- p.p. afhankelijk van aantal mensen op de vlucht 
ADRENALIN VFA: 
White Water Rafting – Low water – USD 150 p.p. 
White Water Rafting – High water – USD 140 p.p. 
Gorge Swing – USD 95 p.p. 
Tandem – Gorge Swing – USD 140 p.p. 
Zip line – USD 70 p.p. 
Tandem – Zip line – USD 110 p.p. 
Flying Fox – USD 45 p.p. 
Canopy tour – USD 55 p.p. 
Half Day Adrenalin (Adrenalin High wire pass) – USD 140 p.p. 
Adrenalin high wire & canopy tour pass – USD 175 p.p. 
 
Vervoer: 
Vervoer tijdens de reis is per speciale Overland safaritruck met 17 verstelbare stoelen en ruime beenplaats. Tijdens de Moremi 
en Savuti mobile camping safari vervoer in 4x4 Landrovers. Comfortabel reizen en uitstekend om game drives mee te maken. 
Grote ramen zodat iedereen een goed uitzicht heeft. Bagagelockers aanwezig voor persoonlijke items. 
 
Reis - Annuleringsverzekering: 
Afsluiten van een reisverzekering is verplicht, een annuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen. Indien de verzekering niet via 
AfrikaOnline wordt afgesloten vriendelijk verzoek om de polisnummers van de beide verzekeringen voor vertrek van de reis aan 
AfrikaOnline schriftelijk door te geven.  
 
Deelname:  
Vanaf 12 jaar, geen maximum leeftijd. Wel moet er voor elke kind onder de 18 jaar tenminste 1 volwassenen meereizen. Tijdens 
de reis worden er wandelingen gemaakt die een zeker uithoudingsvermogen vereisen. De wandelingen worden ingeschaald als 
eenvoudig tot middenklasse wandelingen en zijn ten alle tijden optioneel. Teamspirit is deel van het plezier van het reizen in een 
groep. 
 
Overnachtingen: 
Alle overnachtingen tijdens deze reis in lodges, B&B’s of permanent tented safari tenten. 
 
Maaltijden: 
Tijdens de reis worden goede en gezonde maaltijden bereid van veelal locale producten. Maaltijden zullen veelal worden bereid 
door de lodge/accommodatie waarin wordt verbleven of door de gids. Lunch is meestal onderweg in een lokale restaurant of in 
de vorm van een picknick die wordt meegenomen vanuit de lodge of klaargemaakt door de gids. 
 
Gezondheidsvoorwaarden:  

Iedereen met een goede gezondheid mag deelnemen aan deze reis. 
 
Bagage:  
Reistas (i.v.m. met de ruimte in de auto is het beste om de bagage in een reistas of rugzak mee te nemen) met maximaal 15 kg 
pp. Een (harde) koffer kan niet worden meegenomen.   
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Prijs onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen 
Fouten of vergissingen binden AfrikaOnline niet 
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