ZIMBABWE & BOTSWANA SAFARI EXPLORER UNDER CANVAS

AVONTUUR

COMBI

GROEPSREIZEN

KAMPEERREIS



Johannesburg, Kruger National Park, Great Zimbabwe, Matobo National Park, Hwange National Park , Victoria Falls ,
Chobe National Park, Okavango Delta, Johannesburg
Tijdens deze 17-daagse safari ontdek je Kruger, Zimbabwe & Botswana. Je verkent het land per avontuurlijke safaritruck en overnacht in
tenten.
In een kleine groep van maximum 12 personen ontdek je de mooiste wildparken zoals Kruger National Park, Matobos National Park,
Hwange National Park, Chobe en verken je ook de Victoria Falls. Je sluit dit avontuur af in de Okavango Delta waar je een onvergetelijke
kampeertrip te wachten staat.

Geniet van een verbluffende combinatie van cultuur en avontuur
Laat je verrassen tijdens de safari’s in verschillende
natuurparken
Ontdek de veranderende landschappen tijdens deze reis
Geniet van diners onder de prachtige Afrikaanse sterrenhemel
Voel je één met de natuur tijdens je campingverblijf in de
Okavango Delta.
Bewonder het spektakel van de Victoria Falls
Ontdek de flora op een unieke manier tijdens een boottocht in
een mokoro op de Okavango Delta.



(https://maps.google.com/maps?ll=-22.124948,27.106714&z=5&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2021 AfriGIS (Pty) Ltd, Google

Reisprogramma
DAG 1

JOHANNESBURG
Bij aankomst in Johannesburg, transfer naar je lodge.
Overnachting in Road Lodge Rivonia ** (standaardkamer)
DAGEN 2 - 3

JOHANNESBURG - KRUGER NATIONAL PARK (OLA)
Ontmoeting met je medereizigers. Vervolgens verlaat je Johannesburg en rij je naar het grootste wildpark van Zuid-Afrika: Kruger
National Park. Tijdens een uitgebreide safari ga je op zoek naar de Big 5 (luipaard, leeuw, olifant, neushoorn en buffel) en ander wild.
Optioneel kun je een nachtsafari ondernemen.
DAG 4

KRUGER NATIONAL PARK - GREAT ZIMBABWE (OLA)
Je gaat Zimbabwe binnen via de Belt Bridge en vervolgt je rit richting het noorden. Je bezoekt de Great Zimbabwe Monuments. Deze
goed bewaarde ruïnes zijn één van de oudste en grootste ruïnes in Zuid-Afrika. Je bezoekt deze site te voet, onder begeleiding van een
lokale gids.

DAGEN 5 - 6

GREAT ZIMBABWE - MATOBOS NATIONAL PARK (OLA)
Vertrek richting Bulawayo, met aankomst in de late namiddag waar het kamp aan de rand van het National Park wordt opgetrokken. Je
geniet van het diner rond het kampvuur.
DAGEN 7 - 8

MATOBOS NATIONAL PARK - HWANGE NATIONAL PARK (OLA)
Hwange National Park is genoemd naar de lokale Nhanzwa chief en is met zijn ruim 15 000 km2 het grootste natuurpark in Zimbabwe.
Het park is bekend om zijn grote olifantenpopulatie. Tijdens een safari van een hele dag verken je het park met een 4X4, onder de
begeleiding van een lokale gids.
DAGEN 9 - 10

HWANGE NATIONAL PARK - VICTORIA FALLS (O)
Korte rit naar de adembenemende Victoria Falls, een van de 7 wereldwonderen. De lokale bevolking noemt de watervallen geheel
terecht “De rook die dondert” of in de inheemse taal Mosi-oa-Tunya: het overdonderend geraas van het water en de fijne watermist die
als een gordijn sprayt tot aan de hemel geven dit decor een magisch aspect. Je maakt een geleide wandeling door het tropisch bos tot
aan de richel van de waterval. Na dit onvergetelijk bezoek kan mits meerprijs deelnemen aan optionele spectaculaire activiteiten als
wildwater rafting of bunji jumping.
DAG 11

VICTORIA FALLS - CHOBE NATIONAL PARK (OLA)
Na het ontbijt rijd je Botswana binnen, op weg naar Chobe National Park, het hart van de olifantenregio. Een van de hoogtepunten van
een bezoek aan de Chobe regio is een safari-cruise bij zonsondergang. Ongetwijfeld spot je enorme kuddes olifanten en ander wild
rond de Chobe-rivier die de Noordelijke grens van het park vormt.
DAG 12

CHOBE NATIONAL PARK - GWETA (OL)
In de ochtend is er tijd voor een optionele safari in het Chobe National Park. Daarna vertrek in zuidelijke richting door het Kasane Forest
Reserve, met bestemming Gweta. Het kamp wordt tussen eeuwenoude baobab-bomen opgetrokken.
DAGEN 13 - 15

GWETA - OKAVANGO DELTA (DAG 13 & 14 OLA, DAG 15 OL)
Vertrek naar Maun, vanwaaruit je per open 4 X 4 naar de Okavango Delta rijdt, de grootste binnenlandse delta ter wereld. Lokale gidsen
nemen je in een mokoro over het water mee tot diep in het hart van de delta naar het reeds opgezette tentenkamp (tenten met
kampbedden en privétoilet; douche gemeenschappelijk). Deze delta wordt gevormd als het regenwater van de Angolese hoogvlaktes
vloeit over de vlaktes van de Kalahari woestijn en een delicate, groene oase vormt voor wild en vele vogelsoorten. In dit uitzonderlijke
landschap leven litschiewaterbokken, olifanten, en massa’s vogels (ook prachtige ijsvogels). Je onderneemt safari’s in de voor- en
namiddag. Twee onvergetelijke overnachtingen in het tentenkamp, midden in de wildernis. In de namiddag van de tweede dag in de
delta kan je kiezen voor een spectaculaire vlucht over de Okavango Delta. Een absolute aanrader!
DAG 16

MAUN - KHAMA RHINO SANCTUARY (OLA)
Vanuit Maun reis je verder in zuidelijke richting. Op weg naar het Khama Rhino Sanctuary rijd je door de onmetelijke vlaktes van de
Kalahari woestijn. Dit reservaat is in 1992 specifiek opgezet door de lokale gemeenschap om de neushoorn te beschermen en de
omgeving in zijn natuurlijke staat te herstellen. In de namiddag staat de eerste safari op het programma. In het unieke natuurpark kan
je oog in oog staan met de witte neushoorn, zebra’s en wildebeesten.
DAG 17

KHAMA RHINO SANCTUARY - JOHANNESBURG (O)
Je rijdt opnieuw Zuid-Afrika binnen. De rondrit eindigt rond 17 uur in Johannesburg.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

16 nachten in tenten op eenvoudige maar
comfortabele campings

Internationale vluchten (richtprijs vanaf
€900)

Maaltijden zoals vermeld in het
programma. De maaltijden worden
doorgaans door het gidsenteam
klaargemaakt

Persoonlijke uitgaven zoals dranken

Excursies zoals vermeld in het
programma

Fooien
Optionele activiteiten (opgelet: deze
bedragen worden niet afgedekt door het
bedrag van 300 USD)

GOED OM TE WETEN
O = Ontbijt / L = Lunch / A = Avondmaal
Indien je alleen reist kun je de
accommodatie met iemand anders van
hetzelfde geslacht delen? In dat geval
betaal je geen single supplement. Indien
je alleen wenst te logeren, kan dat mits
betaling van het single supplement .
Als onderdeel van het avontuurlijk reizen

2 professionele Engelstalige gidsen
waarvan één Engelstalige chauffeur-gids
Toerismetaks op de accommodatie
Transport in een comfortabele
safaritruck, aangepast om de safari ten
volle te beleven

Niet vermelde maaltijden of maaltijden
buiten het programma
Extra bedrag 300 USD ter plaatse te
betalen aan de gidsen (verplicht): dit
bedrag dient om bepaalde uitgaven ter
plaatse te financieren omdat die ter
plaatse alleen cash kunnen worden
betaald en door de lokale organisatie
vooraf niet elektronisch kunnen worden
overgeschreven
Visumkosten voor Zimbabwe (visum ter
plaatste aan de grens te verkrijgen)
Internationale reispas
Annuleringsverzekering en
bijstandsverzekering (raadpleeg onze
gunstige voorwaarden bij Allianz Global
Assistance)
Alle onder 'Inbegrepen' niet vermelde
diensten

wordt verwacht dat je af en toe een
handje toesteekt. Bijvoorbeeld bij het
klaarmaken van de maaltijden.
De voorgestelde accommodaties kunnen
steeds worden vervangen door
alternatieve accommodaties van een
gelijkwaardig niveau.
De prijzen zijn onder voorbehoud van
stijging van de parkfees.
De rondreis eindigt in Johannesburg om
17 uur. Hou hier rekening mee bij het
boeken van je terugvlucht.
Je reist in malariagebied. Raadpleeg je
arts.
Voor families die met minderjarige
kinderen naar Botswana reizen gelden
strikte regels. Raadpleeg ons
hieromtrent.
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