WILDLIFE & CULTURE FAMILY EXPLORER

FAMILIEREIZEN


MET HUURWAGEN

Johannesburg, Madikwe Game Reserve, Kololo Game Reserve

Privérondreis per huurwagen doorheen de Limpopo, de meest noordelijke provincie met een rijk cultureel verleden en een authentieke
inheemse cultuur. Vanuit je familievriendelijke safarilodges gelegen in malariavrij gebied geniet je van een unieke ervaring temidden
adembenemende landschappen. Tijdens de safari logeer je in familieaccommodatie.
Je ontdekt tevens de lokale leefgemeenschappen en de Tsonga-cultuur.

Op safari in het malariavrije Madikwe Game Reserve
Mountainbiken in de Waterberg-regio
Te voet op verkenning in Marakele National Park
Op verkenning in de indrukwekkende Southpansberg en bezoek
aan een lokale gemeenschap
Creëer je eigen kunstwerk volgens de Tsonga-technieken



(https://maps.google.com/maps?ll=-24.610345,28.100991&z=7&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2022 AfriGIS (Pty) Ltd, Google

Reisprogramma
DAG 1

JOHANNESBURG - PRETORIA OMGEVING
Bij aankomst op de luchthaven van Johannesburg, onthaal door onze lokale agent en assistentie met het ophalen van je huurwagen Cat
K Toyota RAV Automatic premium package.
DAGEN 2 - 4

PRETORIA OMGEVING - MADIKWE GAME RESERVE (OLA)
Vertrek richting het malariarije Madikwe Game Reserve.
DAGEN 5 - 7

MADIKWE GAME RESERVE - WATERBERG MOUNTAINS (OA)
Op weg naar je lodge gelegen in het Kololo Game Reserve, in de Waterberg-biosfeer en grenzend aan het Welgevonden Game Reserve.
DAGEN 8 - 10

WATERBERG MOUNTAINS - SOUTHPANSBERG MOUNTAINS (OA)
Vandaag rij je naar de zuidelijke flanken van de Southpansberg, waar je de volgende dagen in een groene oase verblijft temidden de
dorre vlaktes in de omgeving van Polokwane. De lodge is tevens een kunstgalerij en educatief handwerkcentrum.
DAG 11

SOUTHPANSBERG MOUNTAINS - POLOKWANE LUCHTHAVEN
Afgifte van de huurwagen op de luchthaven van Polokwane.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

Accommodatie en maaltijden zoals
beschreven

Internationale - en binnenvlucht
(richtprijs vanaf 1.200€)

Huurwagen Avis K Toyota RAV Automatic
met Collision damage Waiver
(omniumverzekering), Personal Accident
Insurance (inzittendenverzekering),
onbeperkt aantal kilometers, schade aan
voorruit en banden, CO2-taks

Optionele activiteiten

Meet & greet bij aankomst
Toegang tot de vermelde wildreservaten
VIP Travel Planner met nuttige
streekinformatie, een gedetailleerde
routebeschrijving en kaarten.
Een volledige dienstverlening, follow-up
& lokaal 24-uur noodnummer
telefonische back-up

Dranken en persoonlijke uitgaven
Brandstof voor de huurwagen,
huurwaarborg, toeslag extra bestuurder,
toeslag bestuurder <23jaar, contract fee
(ca. 70 ZAR), dossierkost bij
verkeersboete, drop off kost vanaf
afstand van 150km, cross border fee.
Reisverzekering
Fooien
Internationaal paspoort

GOED OM TE WETEN
O = ontbijt L = lunch A = avondmaal
Uw Travel Planner is een onmisbaar
instrument bij een selfdrive. Het bevat
nuttige informatie zoals een
gedetailleerde routebeschrijving van dag
tot dag met vermelding van de afstanden
in km en tijd , en interessante informatie
over Zuid-Afrika
Voor families die met minderjarige
kinderen naar Zuid-Afrika reizen gelden
strikte regels. Raadpleeg ons
hieromtrent.
Je reist in malariavrije wildparken en in
een regio met laag malariarisico.

Elke dienst niet vermeld onder de rubriek
‘inbegrepen’
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