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24 DAAGSE “ZUID AFRIKA, NAMIBIE, BOTSWANA EN ZIMBABWE”  LODGE GROEPSSAFARI 

 
 

          
 

 
Vierlanden reis langs de hoogtepunten van Zuid Afrika, Namibie, Botswana en Zimbabwe. Tijdens de reis wordt de 
Tafelberg beklommen, is er een dag exursie aan het Kaapse schiereiland met Kaappunt en Kaap de Goede Hoop, 

kano varen op de Oranje rivier, nature drives door de woestijn van Namibie, bezoek aan de rode duinen van 
Sossusvlei, game driving in het Etosha Nationaal Park, een mokoro excursie in de Okavango Delta, bootcruise over 

de Chobe rivier en een bezoek aan de wereld beroemde Victoria Falls watervallen. In Zimbabwe is er een game 
drive in het Hwange Nationaal Park en een game drive plus een rhino tracking in het Matobo Nationaal Park. 

 
 

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 4 PERSONEN 
 
 

Dag 1 Kaapstad  
De reis begint om 13.00 bij het Mojo hotel met een kennismaking met de gidsen en medeavonturiers. Daarna rijden richting de 
Tafelberg en een wandeling onder begeleiding van de gidsen naar de top van de Tafelberg. Vanaf de top is er een schitterend 
uitzicht over de Kaapstad en de Atlantische oceaan. (voor diegene die niet willen wandelen naar de top is er de mogelijk om voor 
eigen kosten de gondel te nemen naar de top van de berg en daar een wandeling te maken). Na het bezoek aan de Tafelberg 
terug naar hotel om op te frissen. In de avond kan een bezoek worden gebracht aan de beroemde Victoria & Alfred Waterfront 
met de gids en kan het diner worden gebruikt in een van de vele restaurants. Overnachting in het Mojo hotel in een 
tweepersoons interior kamer. (hotel)    
 
Activiteit inclusief: wandeling naar de top van de Tafelberg 
Optionele activiteiten: gondel naar de top van de Tafelberg, diner in de V&A Waterfront 
Overnachting: Mojo hotel in een tweepersoons interior kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: geen  
Afstand: 30 km, ca. 25 min. rijden 
Voor meer informatie zie: www.themojohotel.com  
 
Dag 2 Kaapstad 
Vandaag na het ontbijt vertrek voor een dagexcursie over het Kaapse schiereiland . er wordt een bezoek gebracht aan het 
vissersdorpje Houtbaai en  natuurlijk een bezoek aan Kaappunt en Kaap de Goede Hoop, beiden gelegen in het Kaap de Goede 
Hoop Nationaal Park. Aan het einde van de dag weer terug naar het hotel. In de avond kan een bezoek worden gebracht aan de 
beroemde Victoria & Alfred Waterfront met de gids en kan het diner worden gebruikt in een van de vele restaurants. 
Overnachting in het Mojo hotel in een tweepersoons interior kamer. (hotel)    
 
Activiteit inclusief: dag excursie Kaaps schiereiland 
Optionele activiteiten: diner in de V&A Waterfront 
Overnachting: Mojo hotel in een tweepersoons interior kamer met badkamer 

Maaltijden inclusief: ontbijt  
Afstand: 190 km 
 
Dag 3 Kaapstad – West Coast 
Na het ontbijt vertrek uit Kaapstad en rijden in noordelijke richting. Er wordt nog een stop gemaakt bij het Blouberg strand voor 
een foto moment van de unieke Tafelberg. Daarna via het wijngebied van Swartland en langs de West kust richt Namaqualand. 
In het voorjaar (augustus en begin september) zijn hier de beroemde wilde bloemen velden te zien. Aankomst in het dorpje 
Springbok nabij de grens met Namibie voor overnachting. Overnachting in de Springbok Inn in een tweepersoonskamer. (hotel) 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.themojohotel.com/
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Activiteit inclusief: scenic route langs de westkust en Namaqualand 
Overnachting: Springbok Inn in een tweepersoons interior kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch  
Afstand: 570 km, ca. 15½ - 6 uur rijden 

Voor meer informatie: www.springbokinn.co.za 
 
Dag 4 West Coast – Oranje Rivier 
Vertrek uit Springbok na het ontbijt en rijden naar de grens met Namibie. Na de grensformaliteiten nog een klein stukje verder 
rijden naar onze bestemming aan de Oranje rivier. Rest van de middag ter vrije besteding om te relaxen en te genieten van de 
mooie omgeving. Overnachting in het Felix Unite Provenance Camp in een tweepersoons cabana. (cabana) 
 
Activiteit inclusief: Oranje rivier 
Overnachting: Felix Unite Provenance camp in een tweepersoons kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner  
Afstand: 150 km, ca. 1½ - 2 uur rijden exclusief grensovergang 

Voor meer informatie: www.felixunite.com/accommodation/cabana-accommodation-namibia/  
 
Dag 5 Oranje Rivier 
Na het ontbijt klaar maken voor een voor dag kano excursie op de Oranje rivier. De Oranje rivier is de natuurlijke grens met Zuid 
Afrika en vormt een groen lint in de woestijn van Namibie met op de achtergrond de bergen van het Richtersveld Nationaal Park. 
Aan het einde van de middag terug naar het Felix Unite Camp om te relaxen, te zwemmen in de rivier en te genieten van de 
mooie omgeving. Overnachting in het Felix Unite Provenance Camp in een tweepersoons cabana. (cabana) 
  
Activiteit inclusief: volle dag kano excursie over de Oranje rivier 
Overnachting: Felix Unite Provenance camp in een tweepersoons kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 580 km, ca. 1½ - 2 uur rijden exclusief grensovergang 

Voor meer informatie: www.felixunite.com/accommodation/cabana-accommodation-namibia/  
 
Dag 6 Oranje Rivier – Fish River Canyon – Maltahohe  
Vertrek uit het Felix Unite cap en rijden naar de Fish River Canyon, de een na grootste canyon in de wereld na de Grand Canyon. 
De Fish River Canyon is gevormd over honderden miljoen jaren en is ca. 160 km lang. Na het bezoek aan   canyon verder rijden 
dor het landschap van het mooie Namibie. Aankomst bij de lodge in de namiddag en rest van de dag ter vrije besteding in de 
omgeving van de lodge. Overnachting in de Green Fire Desert Lodge in een tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Activiteit inclusief: bezoek aan de Fish River canyon, scenic route door het landschap van Namibie 
Overnachting: Green Fire desert Lodge in een tweepersoons kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 580 km, ca. 7½ - 8 uur rijden exclusief grensovergang 

Voor meer informatie: www.greenfire.co.za/project-details/greenfire-desert-lodge/  
 
Dag 7 Fish River Canyon - Namib woestijn 
Volle dag in het Nature Reserve  In de ochtend een eco walk met een ervaren gids die uitleg geeft over de flora en de fauna van 
de woestijn. Tijdens de wandeling wordt gezocht naar dieren, sporen van zoogdieren en reptielen en wordt uitleg gegeven over 
de aanpassingen van dieren en planten om te kunnen overleven in de woestijn. Na de wandeling terug naar de lodge om te 
relaxen en de lunch. Na de lunch een desert game drive door het nature reserve. In de namiddag een traditionele sundowner 
(genieten van een drankje tijdens de zonsondergang) en daarna in het donker terug rijden naar de lodge en onderweg op de 
uitkijk naar de dieren die alleen in het donker tevoorschijn komen. Overnachting in de Green Fire Desert Lodge in een 
tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Inclusief: eco wandeling met focus op de unieke woestijn flora en fauna, dag/nacht game drive 
Overnachting: Green Fire desert Lodge in een tweepersoons kamer met badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 20 km desert drive 
 
Dag 8 Namib woestijn – Sossusvlei 
Vroeg vertrek uit de Greenfire Desert Lodge en rijden naar de Sesriem canyon en de rode duinen van de Sossusvlei. De Sesriem 
canyon wordt te voet verkend, daarna een transfer in een 4x4 auto naar het hart van het duingebied en de bekende duin van 
Sossusvlei, Dune 45. Tijd om de duinen te beklimmen en te genieten van het schitterden uitzicht. Aan het einde van de dag 
rijden naar het Bushmans Desert Camp. Overnachting in het Bushmans Desert Camp in een tweepersoons chalet. (chalet) 
 
Activiteiten inclusief: wandelingen in de Sesriem Canyon, beklimmen duinen Sossusvlei, bezoek aan Deadvlei, entreegeld  

Overnachting: Bushmans Desert Camp (of gelijkwaardig)in een tweepersoonschalet met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 180 km  

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.springbokinn.co.za/
http://www.felixunite.com/accommodation/cabana-accommodation-namibia/
http://www.felixunite.com/accommodation/cabana-accommodation-namibia/
http://www.greenfire.co.za/project-details/greenfire-desert-lodge/
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Voor meer informatie zie: https://bushmans-desert-camp-self-catering.business.site/  
 
Dag 9 Sossusvlei – Swakopmund 
Vertrek uit de Agama River Lodge en via het Namib Naukluft Park rijden richting de kust. Onderweg word een stop gemaakt bij 
de Kuiseb Canyon en ziet u zeer waarschijnlijk de Welwitschia Mirabilis plant, een miljoenen jaren oude plant, een levende 
fossiel, die alleen in de kuststreek van Namibië en Angola voorkomt en in het Afrikaans is "tweeblaarkanniedood"wordt 
genoemd. De plant kan wel 500 tot 600 jaar oud worden en er zijn zelfs exemplaren waarvan wordt gezegd dat ze al 2000 jaar 
oud zijn. Daarna bezoek aan de lagune van Walvis Baai waar meestal flamingo’s te zien zijn. Hierna doorrijden naar het stadje 
Swakopmund en rest van de namiddag ter vrije besteding om te voet het stadje te verkennen of om een van de vele activiteiten 
die worden aangeboden te doen. Overnachting in de Amanpuri Lodge in een tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Activiteiten inclusief: scenic drive Namib Naukluft Park, Welwitschia planten, bezoek Walvis Bay Lagoon, entreegeld 
Optionele activiteiten: quad bike excursie, sandboarding, sky diving, “living desert” excursie, bootcruise 
Overnachting: Amanpuri Lodge in een tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt en lunch 
Afstand: 290 km  
Voor meer informatie zie: www.amanpurinamibia.com  
 
Dag 10 Swakopmund 
Volle dag in en om Swakopmund en tijd om te relaxen of om excursies of activiteiten te doen. Overnachting in de Amanpuri 
Lodge in een tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Optionele activiteiten: quad bike excursie, sandboarding, sky diving, living desert excursie, bootcruise 
Maaltijden inclusief: ontbijt 
Overnachting: Amanpuri Lodge in een tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
 
Dag 11 Swakopmund – Brandberg 
Vertrek uit Swakopmund na het ontbijt en via de Skeleton coast rijden naar Cape Cross waar een bezoek wordt gebracht aan de 
Cape Cross zeehondenkolonie. Daarna vertrek van de kust richting het binnenland van Namibie en rijden naar het dorpje Uis en 
de beroemde Brandberg. Hier wordt de nacht doorgebracht aan de voet van de berg in het Mount Brandberg Nature Reserve 
waar met een beetje geluk de zeldzame woestijnolifant kan worden gezien. Hier bij Brandberg zijn ook unieke rotsschilderingen 
te zien uit de periode van de Bushman. Overnachtingen in de Brandberg White Lady Lodge in een tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Activiteiten inclusief: Cape Cross zeehonden kolonie, kans op het zien van de Damara woestijn olifant, wandeling bushman 
schilderingen 
Overnachting: White Lady Lodge in een tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 330 km  
Voor meer informatie zie: www.brandbergwllodge.com 
 
Dag 12 Brandberg - Etosha Nationaal Park 
Vertrek uit  Brandberg en rijden naar het wereld beroemde Etosha Nationaal Park. De komende twee nachten worden in dit 
schitterende wild park doorgebracht met game drives en het bekijken van de wilde dieren die komen drinken bij de vele 
waterhole’s. Overnachting in één van de restcamps in het Etosha Nationaal Park in een tweepersoons chalet. (chalet) 
 

Activiteit inclusief: game drives in het Etosha Nationaal Park, entreegeld 
Overnachting:  tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 335 km 
Voor meer informatie zie: www.nwr.com.na   
 
Dag 13 Etosha Nationaal Park 
Volle dag game drive in het Etosha Nationaal Park. Overnachting in één van de restcamps in het Etosha Nationaal Park en een 
tweepersoons chalet. (chalet) 
 
Activiteit inclusief: games drive in het Etosha Nationaal Park, entreegeld 
Optionele activiteit: nacht game drive met game rangers van Namib Wildlife Camps 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Overnachting:  tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Afstand: ca. 130 km game driving  
 
Dag 14 Etosha Nationaal Park – Divundu (Caprivi) 
Vanmorgen vertrek uit het Etosha Nationaal park en rijden in noordoostelijke richting naar de Caprivi strip. Onderweg typisch 
landschap en dorpjes die inkijk geven in het dagelijkse leven hier. Aankomst in het Ngepi Camp aan de oever van de Okavango 
rivier. Hier is het landschap totaal ander dan wat we onderweg hebben gezien, groen, weelderig met hoge bomen en grote 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
https://bushmans-desert-camp-self-catering.business.site/
http://www.amanpurinamibia.com/
http://www.brandbergwllodge.com/
http://www.nwr.com.na/
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krokodillen in de snel stromende rivier. Na aankomst tijd om op te frissen voor het diner. Overnacht in de Ngepi lodge in een 
tweepersoonskamer. (lodge) 
 
Activiteit inclusief: scenic drive door Namibie 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Overnachting:  tweepersoonskamer met badkamer 
Afstand: ca. 640 km game driving  
Voor meer informatie zie: www.ngepicamp.com  
 
Dag 15 Divundu – Okavango Delta 
Na het ontbijt vertrek uit Divundu 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: 140 km 
 
Dag 16 Okavango Delta 
Dag in de Okavango Delta met mokoro tochten en begeleide game walks. Overnachting 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 17 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 18 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) 
 
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 19 Makgadikgadi Pans – Chobe Nationaal Park – 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 en lunch 

http://www.sgr.nl/
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Afstand: 320 km, ca. 4½ -5 uur rijden exclusief grensovergang 
Voor meer informatie zie: www.shearwatervictoriafalls.com  
 
Dag 20 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 21 Victoria Falls – Hwange Nationaal Park 
Na het ontbijt vertrek uit Victoria Falls en rijden naar het Hwange Nationaal Park, Zimbabwe ’s bekendste wild park waar grote 
kudde olifanten en buffels voorkomen. Verder in dit park meer dan 100 soorten zoogdieren waaronder  de leeuw, het luipaard de 
wilde hond en meer dan 400 verschillende vogelsoorten. In de namiddag een game drive in het Hwange Nationaal park met open 
safari auto’s en lokale gidsen. Overnachting in het Robins Camp in een tweepersoons chalet. (chalet) 
 
Activiteit inclusief: game drive in het Hwange Nationaal Park 
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 185 km 
Voor meer informatie: www.robinscamp.com  
 
Dag 22 Hwange – Bulawayo – Matobo Nationaal Park 
Vertrek uit Hwange na het ontbijt en rijden naar het stadje Bulawayo, de twee na grootste stad van Zimbabwe. Vanuit Bulawayo 
doorrijden naar het nabij gelegen Matobo Nationaal Park. In de namiddag een game drive in het Matobo Nationaal Park in open 
4x4 safari auto’s met aan sluitend een Rhino tracking te voet. Overnachting in de Big Cave Lodge in een tweepersoonskamer. 
(lodge) 
 
Activiteit inclusief: game drive Matobo Nationaal Park, rhino tracking te voet  
Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 497 km 
Voor meer informatie: www.bigcavematopos.com  
 
Dag 23 Matobo Nationaal Park – Limpopo 
Vertrek uit het Matobo Nationaal park en rijden naar de Plumtree grenspost met Botswana. Na de grensovergang rijden in 
zuidelijke richting langs Francistown naar het Stevensford private Game reserve, ca. 20 km van de Martin’s Drift grenspost met 
Zuid Afrika. In de namiddag een laatste wandeling door het game reserve en in de avond een diner rond het kampvuur. 
Overnachting in de Stevensford game reserve in een tweepersoonskamer. (rondavel) 
 
Activiteit inclusief: wandeling in game reserve  

Overnachting: tweepersoonskamer met ensuite badkamer 
Maaltijden inclusief: ontbijt, lunch en diner 
Afstand: 450 km 
Voor meer informatie: www.sgrbw.com  
 
Dag 24 Limpopo – Johannesburg 
Na het ontbijt vertrek uit het game reserve en rijden naar de Martin’s drift / Groblersbrug grenspost met Zuid Afrika. Na de 
grensformaliteiten een mooie route door het Waterberg gebergte naar het eindpunt van deze reis, de stad Johannesburg. Einde 
van de reis bij de Greenfire Lodge Johannesburg.  
 
Maaltijden inclusief: ontbijt 
Afstand: 480 km 
 
 
AOL 1009 
 
 
 
 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
http://www.shearwatervictoriafalls.com/
http://www.robinscamp.com/
http://www.bigcavematopos.com/
http://www.sgrbw.com/


Lidnummer: 2849 

               
                                    
 
Nicolaïstraat 20                     E-mail: reizen@afrikaonline.nl 
2517 JA Den Haag                Website: www.AfrikaOnline.nl  
Nederland                      Tel: +31 (0)70 401 4092 
 
 

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 

 

 

 

 

REISSOM 24 DAAGSE “ZUID AFRIKA, NAMIBIE, BOTSWANA EN ZIMBABWE”  LODGE GROEPSSAFARI:  
 
€. 4395,- per persoon (geldig van 01-01-23 t/m 31-12-23)  
 
Deze prijs is gebaseerd op twee reizigers. Voor alleenreizenden geldt; eenpersoonstoeslag EUR 640,- per persoon voor een 
eenpersoonskamer tijdens de gehele reis. 
 
Optionele extra’s: 
Extra overnachting in Kaapstad aan het begin van de reis: EUR 50,- 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 Maun: EUR 60,- per persoon per nacht in een tweepersoonskamer op basis van tweepersonen per kamer. 
Toeslag eenpersoonskamer EUR 15,- per persoon per nacht. Extra overnachting in Victoria Falls EUR 65,- in een 
tweepersoonsstandaard kamer. Toeslag eenpersoonskamer EUR 30,- per persoon per nacht. Extra overnachting in Johannesburg 
aan het einde van de reis: EUR 50,- 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 a € 35,- per 
persoon. 
 

 
 

De prijzen voor vertrek na 31-12-2023 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:  Lufthansa vlucht Amsterdam naar Windhoek en terug vanaf Windhoek naar Amsterdam met 
zowel op de heen als de terugreis een overstap in Frankfurt vanaf EUR 755,- per persoon inclusief luchthavenbelasting.  
 
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 Kaapstad tot Victoria Falls worden gemaakt. Op dag 21 eindigt dan de reis voor u na 
het ontbijt in Victoria Falls. Kosten voor de 21 daagse safari; EUR 3540,- (2021) of EUR 3740,- (2022) per persoon op basis van 
twee personen in een kamer. Ook kan de reis kan ook gemaakt worden van Kaapstad tot Maun de reis eindigt dan op dag 18. 
Kosten voor de 18 daagse safari EUR 3300,- (2021) of EUR 3500,- (2022) per persoon op basis van twee personen in een kamer. 
 
Vertrekdata 2023: 
Februari: 09  
Maart:  09 

April:  06 
Mei:  04 
Juni:  01, 29 
Juli:  27 
Augustus: 24 
September: 21 
Oktober: 19 
November: 16 
December: 14 
 
 
 
 
 
Reissom inclusief: 
• Overnachtingen zoals beschreven in het reisprogramma of gelijkwaardig 
• Entreegelden voor genoemde Nationale parken en excursies  
• Activiteiten zoals beschreven in het reisprogramma 
• Vervoer tijdens de reis in een speciale safari overlandtruck  
• Maaltijden zoals in de beschrijving  
• Begeleiding van twee professionele Engelssprekende gidsen  
• Digitale reisinformatie 
 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
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Reissom exclusief: 
• Vluchten 
• Luchthavenbelasting 
• €. 20,- reserveringskosten per persoon 
• €.   5, bijdrage SGR per persoon 
• Eventuele brandstoftoeslag 
• Vaccinatiekosten 
• Visumkosten Zimbabwe 
• Annulerings/reisverzekering (kunnen bij AfrikaOnline worden afgesloten) 
• Fooien 
• Transfers luchthaven – hotel v.v. aan het begin en einde van de reis  
• Extra overnachting aan het begin/einde van de reis (optioneel en afhankelijk van vlucht) 
• 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 comfort 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 minimaal 
4 geboekte reizigers/ maximum 17 reizigers. 
 
Taal: 
Omdat de deelnemers aan bovenstaande reis uit verschillende landen komen wordt er tijdens de reis Engels gesproken door de 
gidsen. 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, Namibie of Botswana verblijft en in het bezit bent van een Nederlands 
paspoort wat nog tenminste 90 dagen geldig is na terugkomst van de reis, is er in deze landen geen visum nodig. Voor 
Zimbabwe is een visum vereist, deze kan aan de grens worden “gekocht voor ca. US$ 30,- per persoon. Ook kan het visum 
worden aangevraagd online via www.evisa.gov.zw/home. Ook dienen er nog voldoende lege pagina’s naast elkaar in het 

paspoort te zijn voor de benodigde stempels. 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 dan geldt dat u in het bezit dient te zijn van een afschrift van het geboorte certificaat. 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: 
Beklimming Tafelberg, bezoek aan het Kaapse schiereiland met Kaappunt en Kaap de Goede Hoop, Oranje rivier kanotrip, de 
woestijn van Namibie, de rode duinen van Sossusvlei, het Etosha Nationaal Park, mokoro excursie in de Okavango Delta, 
bootcruise Chobe Nationaal Park, Victoria Falls watervallen, game drive in het Hwange Nationaal Park en game driving en rhino 
tracking in het Matobo Nationaal Park. 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 verstelbare stoelen en ruime beenplaats. Comfortabel reizen en 
uitstekend om game drives mee te maken. Grote ramen zodat iedereen een goed uitzicht heeft. Bagagelockers aanwezig voor 
persoonlijke items. 
 

http://www.sgr.nl/
http://www.afrikaonline.nl/
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Reis - Annuleringsverzekering: 
Afsluiten van een annuleringsverzekering is verplicht, een reisverzekering wordt sterk aanbevolen. Indien de verzekering niet via 
AfrikaOnline wordt afgesloten moeten de polisnummers van de beide verzekeringen uiterlijk 2 weken voor vertrek van de reis 
aan Afrika Online worden doorgegeven.  
 
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. Bij alle overlandreizen is deelname gevraagd in het 
bereiden van de maaltijden, natuurlijk meehelpen met de afwas en het schoon houden van de truck. Teamspirit is deel van het 
plezier van het reizen in een groep. 
 
Overnachtingen: 
Alle overnachtingen tijdens deze reis in lodges, chalets of permanent tented safari tenten. 
 
Maaltijden: 
Tijdens de reis worden goede en gezonde maaltijden bereid van veelal lokale producten. Maaltijden zullen veelal worden bereid 
door de lodge/accommodatie waarin wordt verbleven. 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 
 
http://www.AfrikaOnline.nl – AfrikaOnline - Tel: 070 401 4092 
 
Prijs onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen 
Fouten of vergissingen binden AfrikaOnline niet 
Laatst aangepast: januari 2023 
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