THE LIMPOPO NATURE & CULTURE EXPLORER

CULTUUR


MET HUURWAGEN

PRIVÉREIZEN

Johannesburg, Johannesburg

Privérondreis per huurwagen doorheen de Limpopo, de meest noordelijke provincie met een rijk cultureel verleden een een authentieke
inheemse cultuur. Vanuit je zorgvuldig geselecteerde lodges geniet je van een ruime keuze aan activiteiten, die je de wijde omgeving op
diverse manieren laten verkennen.

Op safari in Welgevonden Game Reserve
Mountainbiken in de Waterberg-regio
Op bezoek in een Township Tour nabij Vaalwater
Te voet op verkenning in Marakele National Park
Op verkenning in de indrukwekkende Southpansberg en bezoek
aan een lokale gemeenschap
Bezoek aan de werelderfgoedsite Mapungubwe, het eerste ZuidAfrikaanse koninkrijk uit de 13de eeuw
Onderneem een wandeltocht langsheen kliffen, bergkloven en
hoogvlaktes en neem een duik in een natuurlijke bergwaterplas



(https://maps.google.com/maps?ll=-24.243986,28.965498&z=6&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2022 AfriGIS (Pty) Ltd

Reisprogramma
DAGEN 1 - 2

JOHANNESBURG - WATERBERG MOUNTAINS (OA)
Bij aankomst op de luchthaven van Johannesburg, onthaal door onze lokale agent die je vouchers en VIP Travel Planner overhandigt.
DAGEN 3 - 4

WATERBERG MOUNTAINS - SOUTHPANSBERG MOUNTAINS (OA)
Vandaag rij je naar de zuidelijke flanken van de Southpansberg, waar je de volgende dagen in een groene oase temidden de dorre
vlaktes in de omgeving van Polokwane. De lodge is tevens een kunstgalerij en educatief handwerkcentrum.
DAGEN 5 - 6

SOUTHPANSBERG MOUNTAINS - MAPESU PRIVATE NATURE RESERVE (OLA)
Vandaag rij je noordwaarts, naar de grens met Zimbabwe, nabij Musina. De lodge bevindt zich op het 6000ha grote Mapesu Private
Nature Reserve, grenzend aan het Mapungubwe National Park. De lodge werd volledig opgetrokken in natuurlijke, lokale materialen.
DAGEN 7 - 8

MAPESU PRIVATE NATURE RESERVE - LESHIBA WILDERNESS (OLA)
Je begeeft je naar Leshiba Wilderness, waar je van een transfer per 4x4 vanop de parking naar je lodge geniet. Dit reservaat bezit één
van de meest unieke fauna en flora en biedt weergaloze vergezichten dankzij de locatie op de top van de Southpansberg Mountains.
DAG 9

LESHIBA WILDERNESS - JOHANNESBURG (O)
Per 4x4 transfer naar de parking, en per huurwagen naar de luchthaven van Johannesburg waar je je terugvlucht neemt.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

8 nachten in de vermelde accommodaties
Maaltijden zoals vermeld in het
programma
Excursies zoals vermeld in het
programma
Huurwagen Avis Toyota Corolla Quest of
gelijkwaardig Premium Cover met
Collision damage Waiver
(omniumverzekering), Personal Accident
Insurance (inzittendenverzekering),
onbeperkt aantal kilometers, schade aan
voorruit en banden, CO2-taks
Meet & greet bij aankomst
VIP Travel Planner met nuttige
streekinformatie, een gedetailleerde
routebeschrijving en kaarten.
Een volledige dienstverlening, follow-up
& lokaal 24-uur noodnummer
telefonische back-up

Internationale vluchten (richtprijs vanaf
€1000)
Persoonlijke uitgaven zoals dranken
Fooien
Optionele activiteiten
Niet vermelde maaltijden of maaltijden
buiten het programma
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

GOED OM TE WETEN
O = Ontbijt ∕ L = Lunch ∕ A = Avondmaal
Je reist in gebied met laag malariarisico.
Je Travel Planner is een onmisbaar
instrument bij een self drive. 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.

Internationale reispas
Annuleringsverzekering en∕of
bijstandsverzekering (raadpleeg onze
gunstige voorwaarden bij Allianz Global
Assistance)
Alle onder 'Inbegrepen' niet vermelde
diensten
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