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5 DAAGSE “KRUGER” LODGE GROEPSSAFARI

Een korte safari naar de Lowveld met een bezoek aan een privé game reserve, de Panorama Route met een bezoek
aan de Blyde River Canyon, de 3 Rondawels, Gods Window en de Bourke’s Luck potholes. En natuurlijk wordt
tijdens deze reis een bezoek gebracht aan het wereld beroemde Kruger Nationaal Park. Een korte
kennismakingsreis voor de avontuurlijke reizigers, de amateur fotografen, de vogelliefhebbers en de
natuurliefhebbers

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 4 PERSONEN
Dag 1 Johannesburg – Kruger Greater area (Balule Game Reserve)
Vertrek uit Johannesburg (ca. 06.30) en rijden in noordoostelijke richting het historische plaatsje Haenertsburg waar na een
goud vondst door de gebroeders Haernert een bedrijvig mijnstadje ontstond. Onderweg een schitterend landschap variërend van
bergpassen naar typisch Afrikaanse vlakten met acacia bomen. Lunch in Haenertsburg. Daarna via de heuvels van de noordelijke
Drakenbergen rijden naar het zogenaamde Lowveld. De komende 2 dagen worden doorgebracht in de Lowveld grenzend aan het
beroemde Kruger Park. De Bush Lodge is gelegen in het Balule Nature Reserve dat grenst, zonder hekken, aan het wereld
beroemde Kruger Nationaal Park. Overnachting in de Bush lodge in een tweepersoons tented chalets. (tented chalet)
Activiteit inclusief: bezoek Haenertsburg, scenic drive Lowveld
Overnachting: tweepersoons tented chalet met ensuite badkamer
Maaltijden inclusief: diner (lunch in Haernertsburg op eigen kosten)
Afstand: 530 km, ca. 5 ½ uur rijden exclusief stops
Dag 2 Kruger Greater area
Zoals gebruikelijk is in Afrika vandaag een vroege start van de dag. Na een kop koffie of thee en een "rusk" (een combinatie van
koek en beschuit) een game drive in het Balule nature Reserve. Tijdens de ca. 3 uur durende door een ervaren ranger begeleide
game drive op zoek naar de BIG FIVE die hier voorkomen. Ook zal de ranger informatie worden gegeven over het leven in de
bush en de dieren die hier voorkomen. Na de game drive terug naar de lodge voor een welverdiende brunch en afkoeling in het
zwembad. De middag is om te relaxen en te genieten van deze heerlijke omgeving. Bij de lodge is een waterhole waar de dieren
op de hete momenten van de dag naar toe komen om te drinken. In de namiddag, als het weer wat koeler is en de dieren wat
actiever worden een game drive in een open safari voertuig die over gaat in een nacht drive. Tijdens de game drive op zoek
naar de dieren die hier voorkomen en met een beetje geluk worden ook nachtdieren als het stekelvarken, de hyena, het
luipaard, bushbaby's en vossen gezien. Na de game drive terug naar de lodge voor diner en daarna en in slaap vallen met de
geluiden van de bush. . Overnachting in de Bush lodge in een tweepersoons tented chalets. (tented chalet)
Activiteiten inclusief: ochtend game drive, middag/nacht game drive
Overnachting: tweepersoons tented chalet met ensuite badkamer
Maaltijden inclusief: brunch en diner
Dag 3 Kruger Greater area - Panorama Route - Hazyview
Vroeg op en na een heerlijk ontbijt vertrek uit het Balule Nature Reserve. Rijden naar de Panorama Route en bezoek aan de
indrukwekkende Blyde River Canyon, de Bourke's Luck Potholes en Gods Window. Hierna rijden naar het openlucht museum van
het oud mijnwerkersstadje Pilgrim’s Rest voor een wandeling door het historische stadje. Voor de lunch wordt gestopt in het
dorpje Graskop waar de lunch kan worden gebruikt bij Harry’s Pancake Bar (op eigen kosten). In de namiddag rijden naar de
lodge gelegen aan de Sabie rivier. Er kan worden relaxed aan het zwembad of er kan een wandeling worden gemaakt in het
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naast gelegen koffieplantage en/of een boswandeling. Overnachting in de Greenfire Lodge Hazyview in een tweepersoons chalet
op palen en ensuite badkamer. (houten cabins op palen)
Activiteiten inclusief: bezoek Panorama Route met bezoek aan Gods Window, Three rondavels, Bourke’s Luck Potholes
Optionele activiteit: Gorge swing (130 meter zipp line tussen de boomtoppen)
Overnachting: tweepersoonschalets met ensuite badkamer
Maaltijden inclusief: ontbijt en diner
Afstand: 195 km, ca. 6 uur rijden inclusief stops voor sighseeing
Voor meer informatie zie: www.greenfire.co.za/project-details/drifters-hazyview-lodge/
Dag 4 Hazyview (bezoek aan Kruger Nationaal Park)
Vertrek bij zonsopgang en rijden naar het wereld beroemde Kruger Nationaal Park voor een volle dag game driving door het
park. Er wordt gestopt bij een van de restcamps voor lunch. Aan het einde van de dag terug naar de lodge voor diner.
Overnachting in de Greenfire Lodge Hazyview in een tweepersoons chalet op palen en ensuite badkamer. (hotel)
Activiteiten inclusief: volle dag game drive Kruger Park, entreegelden Kruger Park
Overnachting: tweepersoonschalets met ensuite badkamer
Maaltijden inclusief: picknick ontbijt en snacks en diner
Dag 5 Hazyview – Johannesburg
Na een ontspannen ontbijt vertrek uit Hazyview en terug rijden naar Johannesburg via een mooie route langs die is aangelegd
voor de pionier goudzoekers. Aankomst in Johannesburg aan het einde van de dag en na een korte stop op het OR Tambo
vliegveld rijden naar het Signature Lux hotel. Einde arrangement.
Activiteiten inclusief: scenic drive door Mpumalanga
Maaltijden inclusief: ontbijt (lunch op eigen kosten onderweg)
Afstand: 430 km
Reiscode: AOL 1010

REISSOM 5 DAAGSE “KRUGER” LODGE GROEPSSAFARI: (2021)
€. 725,- 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 125,per persoon voor een eenpersoonskamer tijdens de gehele reis.
Optionele extra’s:
Extra overnachting in Johannesburg Signature Luc Hotel 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.
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)

REISSOM 5 DAAGSE “KRUGER” LODGE GROEPSSAFARI: (2022)
€. 785,- 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 125,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. 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
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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.
Vertrekdata 2021:
Augustus:
08, 15, 22
September:
05, 12, 19
Oktober:
03, 10, 17, 24
November:
07, 14, 21
December:
05, 12, 19, 26
Vertrekdata 2022:
Januari:
02, 09, 16, 23, 30
Februari:
06, 13, 20, 27
Maart:
06, 13, 20
April:
03, 10, 17
Mei:
01, 08, 15, 29
Juni:
05, 12, 26
Juli:
03, 10, 24, 31
Augustus:
07, 21, 28
September:
04, 18, 25
Oktober:
02, 16, 23, 30
November:
06, 13, 20, 27
December:
04, 11, 18

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
•
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
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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 twee gecertificeerde gidsen voor optimale kennis, informatie en individuele aandacht.
Visa:
Indien u niet langer dan 3 maanden in Zuid Afrika verblijft 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 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. Afrika Online 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:
Privé game reserve – game drives, Panorama route – bezoek aan de belangrijkste hoogtepunten, Kruger Nationaal Park – volle
dag game drive. Natuurlijk wordt er tijdens de reis geprobeerd dorpjes te bezoeken en contact te leggen met de lokale bevolking.
Vervoer:
Vervoer tijdens de reis is per speciale Overland safaritruck met 17 verstelbare stoelen en ruime beenplaats. Tijdens de avond
game drive op dag 2 game drive in open safari voertuig. 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 tenminste 2 weken voor
vertrek van de reis aan AfrikaOnline schriftelijk door te geven.
Deelname:
Vanaf 18 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 tweepersoons kamer en permanent safari tenten.
Maaltijden:
Tijdens de reis worden goede en gezonde maaltijden bereid van veelal locale producten. Maaltijden zullen veelal worden bereid
door de gidsen. Lunch is meestal onderweg in een lokale restaurant of in de vorm van een picknick die wordt meegenomen
vanuit camping 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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