VIC FALLS, NAMIBIË & BOTSWANA COMBO UNDER CANVAS

AVONTUUR

COMBI

GROEPSREIZEN

KAMPEERREIS



Livingstone, Caprivi, Etosha National Park , Swakopmund, Namib Desert - Sossusvlei, Windhoek, Kalahari Desert,
Okavango Delta, Makgadikgadi Pans, Chobe National Park, Livingstone
21-daagse licht avontuurlijke groepsreis (max. 12 pers.) gericht op volwassenen jong van geest, met Engelstalige begeleiding (of
Duitstalige, zie prijstabel).
Je ontdekt de Victoria-watervallen, de Caprivi-strook, de hoogtepunten van Namibië met o.a. de duinen van Sossusvlei en tenslotte de must
see’s van botswana zoals de Okavango-delta en het Chobe-reservaat. Je overnacht op kampeerplaatsen.

Bezoek de Victoria Watervallen
Verken de smalle Caprivi-strook tijdens een boottocht op de
Kwando-rivier
Op zoek naar de Big Five in Etosha National Park
Ontdek de betoverende landschappen van het Brandbergmassief
Beklim de hoogste duinen ter wereld nabij Sossusvlei
Maak kennis met de Bosjesmannen in de Kalahari-woestijn
Per prauw naar je tentenverblijf op een afgelegen eiland in de
Okavango-delta



Ervaar de indrukwekkende eenzaamheid van de Makgadigadizoutpannen
Observeer de grote olifanten- en buffelpopulaties tijdens een
boottocht op de Chobe-rivier

(https://maps.google.com/maps?ll=-21.331033,20.219231&z=5&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2021 AfriGIS (Pty) Ltd, Google

Reisprogramma
DAGEN 1 - 2

LIVINGSTONE (O DAG 2)
Aankomst in Livingstone.
DAGEN 3 - 4

LIVINGSTONE - CAPRIVI (OLA)
Na het ontbijt verlaat je Zambia en rijd je de Caprivi-strook binnen. Je reist gedurende 2 dagen door dit gebied dat een bijzonder rijk
wildbestand herbergt.
DAG 5

CAPRIVI - RUNDU (OLA)
Na het ontbijt vertrek westwaarts langs de Kavango-rivier: het lokale leven op en langs het water is steeds weer boeiend om te
observeren. Tegen zonsondergang aankomst op de camping gelegen langs de rivier.
DAGEN 6 - 7

RUNDU - ETOSHA NP (OLA)
Vertrek naar Etosha National Park, het wildreservaat gelegen rond de Etosha Pan. Dankzij de vele waterplassen rond de centrale pan
weet een rijk wildbestand zich hier te handhaven. Etosha is gekend voor zijn vele olifanten, antilopes en leeuwen.

DAG 8

ETOSHA NP - UGAB WILDERNESS (OLA)
Door mooie woestijnlandschappen rijd je vandaag zuidwaarts naar het Brandberg-massief. Je lodge ligt aan de uitgedroogde bedding
van de Ugab-rivier waar de zeldzame woestijnolifanten vertoeven. Je bezoekt het Versteende Woud en de White Lady rotsschilderingen
in de omgeving.
DAG 9

UGAB WILDERNESS - SPITZKOP (OLA)
Je gaat verder zuidwaarts richting de granieten eilandberg die uit de woestijn oprijzen en geniet van prachtige woestijnlandschappen
onderweg. Je kampeert aan de basis en maakt een wandeling om de omgeving te verkennen. De stilte en wijde open vlaktes creëren
een mysterieus gevoel en je geniet ’s avonds van een magische zonsondergang.
DAGEN 10 - 11

SPITZKOP - SWAKOPMUND (DAG 10 OL – DAG 11 O)
Vandaag rijd je door de open vlaktes naar de kust aan de Atlantische Oceaan. Onderweg bezoek je de zeeleeuwenkolonie van Cape
Cross nabij Henties Bay. Verder naar de badstad Swakopmund waar je een ganse dag vrij hebt om op eigen houtje de stad te
verkennen, te gaan kajakken op zee, te duneboarden, skydiving, vluchten boven de woestijn, … . Swakopmund telt talrijke restaurants,
winkeltjes, …
DAGEN 12 - 13

SWAKOPMUND – NAMIB-WOESTIJN (OLA)
Laatste bezoek aan de maanlandschappen rond Swakopmund op weg naar de Namib-woestijn met zijn betoverende rode duinen. Hier
wandel je door de vlakte van Sossusvlei, verken je de Sesriem Canyon en geniet je vanuit je lodge van de mooie zonsondergangen over
’s wereld hoogste zandduinen.
DAG 14

NAMIB-WOESTIJN - WINDHOEK (OL)
Vertrek naar Windhoek, Namibië’s hoofdstad met haar Duits-koloniale architectuur en haar cocktail van Afrikaanse en Europese
culturen. Stadsverkenning. Vrij avondmaal in een restaurant in de stad.
DAG 15

WINDHOEK - KALAHARI (OLA)
Vandaag steek je de grens tussen Namibië en Botswana over voor een overnachting in de Kalahari-woestijn. De Kalahari-woestijn vormt
het thuisland van de Bosjesmannen. Je maakt een wandeling met deze mensen en leert alles over hun culturen, leefwijzen en
gebruiken. Het is verbluffend om te ontdekken hoe dit volk in deze schrale, weinig mensvriendelijke omgeving sedert honderden jaren
weet te overleven.
DAGEN 16 - 18

KALAHARI – OKAVANGO-DELTA (DAG 16 OL – DAG 17 & 18 OLA)
Vertrek naar Maun, de toegangspoort tot de Okavango-delta. Na een overnachting in Maun trek je naar het hart van de delta voor een
verblijf van 2 nachten in het midden van de ongerepte wildernis van een van ’s werelds meest indrukwekkende watergebieden.
DAG 19

OKAVANGO-DELTA – MAKGADIGADI PANS (OL)
Op weg naar de Makgadigadi Pans. Na het regenseizoen raken deze gevuld met water en vormen zij de aantrekkingspool voor
duizenden vogels van allerlei slag alsook grote troepen zebra’s, wildebeest en springbokken.
DAG 20

MAKGADIGADI PANS – CHOBE NATIONAL PARK (OL)
Na het ontbijt vertrek noordwaarts door het Chobe Reservaat naar je volgende kampeerplaats gelegen in Kasane. Het Chobe National
Park is vooral gekend voor zijn grote troepen olifanten en buffels. ’s Middags observeer je het wildleven in en langs het water tijdens
een boottocht op de Chobe-rivier.
DAG 21

CHOBE NATIONAL PARK - VICTORIA FALLS (ZAMBIA) (O)
Na het ontbijt ferrytocht naar Livingstone over de Zambezi-rivier. Transfer naar de luchthaven van Livingstone. Het einde van de
rondreis is voorzien omstreeks 12 uur.

INBEGREPEN
Toegangsprijzen

NIET INBEGREPEN
Internationale vluchten (richtprijs vanaf €

GOED OM TE WETEN
O = ontbijt / L = lunch / A = avondmaal

Gebruik van kampeergerief, behalve
slaapzak en kussen
Maaltijden zoals beschreven bij het
rondreisverloop
Activiteiten zoals beschreven bij het
rondreisverloop
2 professionele Engelstalige gidsen
waarvan één Engelstalige chauffeur-gids
(op sommige data is de begeleiding
Duitstalig)
Toeristenbelasting op de accommodatie
Transport in een comfortabele
safaritruck, aangepast om de safari ten
volle te beleven. Bepaalde trajecten per
jeep.

1000, uiteraard afhankelijk van de
luchtvaartmaatschappij, de vluchtklassen
en de beschikbaarheden)
Eventuele optionele activiteiten ter
plaatse te betalen (opgelet: deze
bedragen worden niet afgedekt door het
bedrag van 2000 ZAR).
Dranken en persoonlijke uitgaven
Annulerings- en bijstandsverzekering
(raadpleeg op onze website onze
gunstige voorwaarden bij Allianz Global
Assistance)
Fooien
Slaapzak & kussen
Internationaal paspoort en visum voor
Zambia (visum te verkrijgen aan de
grens)
Elke dienst niet vermeld onder de rubriek
‘inbegrepen’

Indien je alleen reist deel je een
accommodatie met iemand anders van
hetzelfde geslacht. In dat geval betaal je
geen single toeslag. Indien je als
alleenreizende de accommodatie niet
wenst te delen met een andere persoon
(en dus alleen wenst te slapen) kan dat
mits betaling van de single toeslag.
Als onderdeel van het avontuurlijk reizen
wordt verwacht om af en toe wat mee te
helpen, bijvoorbeeld bij het klaarmaken
van de maaltijden. Wanneer iedereen in
een leuke ongedwongen sfeer zijn kleine
steentje bijdraagt komt dat alleen maar
de groepssfeer ten goede
De prijzen zijn onder voorbehoud van
stijging van de park fees.
De rondreis eindigt in Livingstone om 12
uur ’s middags, maar dit kan niet steeds
gegarandeerd worden. Daarom vragen
wij en stellen wij voor dat jouw
terugvlucht ten vroegste 3 uur na het
einde van de rondreis vertrekt. Indien
jouw terugvlucht vroeger valt kunnen wij
niet garanderen dat je tijdig op de
luchthaven bent om jouw vlucht te halen.
Afhankelijk van de vluchttijden van de
terugvlucht kan het zijn dat nog een extra
overnachting supplementair moeten
worden bijgeboekt.
Je reist in malariagebied.
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