ZAMBIA, MALAWI & MOZAMBIQUE EXPLORER UNDER CANVAS

AVONTUUR

COMBI

GROEPSREIZEN

KAMPEERREIS



Livingstone, Kafue River, Lower Zambezi NP, Lusaka, South Luangwa NP, Malawimeer, Bazaruto Islands, Inhambane,
Bilene, Kruger National Park, Johannesburg
De hoogtepunten van Zambia, Malawi en Mozambique tijdens een kampeerreis in kleine internationale groep met maximum 12
deelnemers, Engelstalige begeleiding (of Duitstalige, zie prijstabel). Avontuurlijke groepsreis in internationaal gezelschap. Je kampeert op
unieke locaties temidden de natuur en onderneemt een brede waaier aan activiteiten.

Ontdek de indrukwekkende Victoria Falls
Ga kanovaren op de Zambezi en wildkamperen op een eiland
Laat je verrassen tijdens de safari’s in South Luangwa National
Park
Geniet van diners onder de Afrikaanse sterrenhemel
Ga snorkelen in de Indische Oceaan en geniet van de oneindige
witte stranden op de Bazaruto archipel te Mozambique
Voel je één met de natuur tijdens je kampeeravontuur
Ontdek de Arabische invloeden in Inhambane



Op zoek naar de Big Five in het Kruger National Park

(https://maps.google.com/maps?ll=-19.725551,30.66118&z=5&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2022 AfriGIS (Pty) Ltd, Google

Reisprogramma
DAGEN 1 - 2

LIVINGSTONE (O)
De reis start aan de adembenemende Victoria Falls, een van de 7 wereldwonderen. Gedurende de eerste twee dagen krijg je ruim de
tijd om deze streek te ontdekken. 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. Hier kan je tegen betaling optionele spectaculaire activiteiten als wildwater rafting of bungee jumpen
ondernemen.
DAG 3

LIVINGSTONE - KAFUE RIVER (OLA)
Vertrek doorheen de beboste heuvels van Miombo in zuidelijk Zambia naar Kafue.
DAGEN 4 - 5

KAFUE RIVER - LOWER ZAMBEZI CANOEING (OLA)
Je peddelt de machtige Zambezi rivier af, die bewoond wordt door de mythische stamgod Nyami Nyam. Je vaart langs kleine
rivierdorpjes en prachtige landschappen en kampeert wild op een eilandje. De volgende ochtend zet je je kanosafari verder , door een
regio die bevolkt is met olifanten, nijlpaarden en ander wild. Je wordt opgehaald door een motorboot die je terugbrengt naar het kamp
DAG 6

LOWER ZAMBEZI - LUSAKA (OLA)
Je rijdt richting Lusaka, waar je inkopen doet. Daarna zet je de rit verder over de Great East Road tot aan het volgende kamp

DAGEN 7 - 9

LUSAKA - SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK (OLA)
Vandaag rijd je naar de vallei van het South Luangwa National Park. Deze afgelegen regio is een van de beste wildreservaten in Afrika,
waar je kans maakt om nijlpaarden, olifanten, leeuwen en luipaarden te spotten. Je kampeert 3x op de oevers van de Luangwa-rivier op
een kampeerplaats met zwembad.
DAGEN 10 - 11

SOUTH LUANGWA - LAKE MALAWI (OLA)
Je bezoekt Malawi, het “warme hart van Afrika”. Onderweg naar de kampplaats op het strand van Lake Malawi, stop je in Lilongwe om
inkopen te doen. Eenmaal aangekomen, neem je de boot om de eilandjes, de verborgen baaien in de buurt te verkennen.
DAGEN 12 - 13

LAKE MALAWI - TRANSIT MOZAMBIQUE (OLA)
Je zet opnieuw koers naar het Zuiden en rijdt Mozambique binnen aan de Zobue grenspost. Je steekt de Zambezi over en reist door de
Tete regio en kampeert 2 nachten onderweg (basic kampplaats) in dit afgelegen gedeelte van Mozambique.
DAGEN 14 - 15

BAZARUTO ISLANDS (DAG 14 OLA, DAG 15 OL)
Bij het naderen van de Indische Oceaan, spendeer je 2 nachten op hotel (met zwembad) in het paradijselijke Vilanculos. Je krijgt
uitgebreid de tijd om de Magaruque eilanden met een lokale dhow te verkennen (een traditioneel en authentiek vaartuig ). Je zal
genieten van de diepblauwe zee, het snorkelen (tegen betaling), de oneindige witte stranden en de zalige zeevruchten.
DAGEN 16 - 17

BAZARUTO ISLANDS - INHAMBANE (DAG 16 OLA, DAG 17 OL)
In Inhambane zal je sterke Arabische invloeden ontdekken, die dateren uit de tijd waarin slaven, ivoor, goud en kruiden werden
verhandeld. Je bezoekt het stadje Inhambane, met zijn 200 jaar oude kathedraal, alvorens koers te zetten naar de Bay View Lodge ****.
Je kan zelf nog een uitstap met een dhow organiseren om te snorkelen of te duiken bij de koraalriffen.
DAG 18

INHAMBANE - CHIZAVANE (OL)
Rijdt verder naar het zuiden naar een visserlodge ten noorden van Xai-Xai. Het uitzicht op de van het uitgestrekte rif geeft je de
mogelijkheid om te snorkelen en te zwemmen. Geniet van een vis barbecue in de lodge.
DAGEN 19 - 20

BILENE - KRUGER NATIONAL PARK (OLA)
Je rijdt doorheen het Transfrontier Limpopo Park het Kruger National Park binnen, het grootste wildpark in Zuid-Afrika en het park met
de grootste concentratie wild. Tijdens uitgebreide game drives ga je op zoek naar de big 5 (luipaarden, leeuwen, olifanten, neushoorns,
buffels) en vele andere dieren… Optionele nachtsafari.
DAG 21

KRUGER NATIONAL PARK - MPUMALANGA (OLA)
’s Ochtends vroeg vat de reis aan en vertrek je vanuit het Kruger Park naar Johannesburg. Tijdens de rit over de Panorama Route
vormen bergen, bergpassen, valleien, rivieren, watervallen en bossen het adembenemende landschap. Onderweg bezoek je Bourkes
Luck Potholes, God’s Window en de Three Sisters.
DAG 22

MPUMALANGA - JOHANNESBURG (O)
De tour eindigt om 16u te Johannesburg.

Mozambique Trade Route 23d tot JNB (MOZGR002)
is beschikbaar vanaf 2520,00 EUR

Dates

Prijs per persoon in een dubbele kamer

Toeslag in SINGLE KAMER (K1 )

25∕06∕22

2 520

210

09∕07∕22

2 520

210

23∕07∕22

2 520

210

06∕08∕22

2 520

210

Dates

Prijs per persoon in een dubbele kamer

Toeslag in SINGLE KAMER (K1 )

20∕08∕22

2 520

210

03∕09∕22

2 520

210

17∕09∕22

2 520

210

01∕10∕22

2 520

210

15∕10∕22

2 520

210

29∕10∕22

2 520

210

12∕11∕22

2 520

210

26∕11∕22

2 520

210

Dates

Gegarandeerd vertrek

Taal begeleiding Duits

09∕07∕22





23∕07∕22



06∕08∕22



20∕08∕22



03∕09∕22



17∕09∕22



01∕10∕22



INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN



GOED OM TE WETEN

21 nachten in tenten en eenvoudige tot
comfortabele accommodaties, waarvan
sommige met gedeelde
badkamerfaciliteiten
Maaltijden zoals beschreven: de
maaltijden worden standaard door het
gidsenteam klaargemaakt, afwijkend kan
in het restaurant van de lodge worden
gegeten.
Activiteiten zoals beschreven (opgelet:
bepaalde activiteiten zijn optioneel bij te
betalen)
2 professionele Engelstalige gidsen
waarvan één Engelstalige chauffeur-gids
(op sommige data is de begeleiding
Duitstalig: deze data staan apart
aangeduid onder de prijstabel)
1 fles water per dag
Toerismetaks op de accommodatie
Transport doorgaans in comfortabele
safaritrucks, aangepast om de safari ten
volle te beleven. Periodiek en
bestemmingsafhankelijk kunnen ook
comfortabele Sprinter minibussen
worden gebruikt.

Internationale vluchten (richtprijs vanaf
€1270 afhankelijk van de
luchtvaartmaatschappij)
Persoonlijke uitgaven zoals dranken
Fooien
Optionele activiteiten (opgelet: deze
bedragen worden niet afgedekt door het
bedrag van 400 USD)
Niet vermelde maaltijden of maaltijden
buiten het programma
Extra bedrag 400 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 Zambia en
Mozambique (Zambia : 50 USD, ter
plaatse aan de grens te verkrijgen Mozambique : 50 USD, op voorhand
online aan te schaffen)
Internationale reispas
Annuleringsverzekering en∕of
bijstandsverzekering (raadpleeg onze
gunstige voorwaarden bij Allianz Global
Assistance)
Alle onder 'Inbegrepen' niet vermelde
diensten

O = Ontbijt ∕ L = Lunch ∕ A = Avondmaal
Je reist in malariagebied. Raadpleeg je
arts.
Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht.
Indien je alleen reist kun je de tent met
iemand van hetzelfde geslacht delen. In
dat geval betaal je geen single
supplement Indien je alleen wenst te
slapen, kan dit mits betaling van het
singel supplement.
Als onderdeel van het avontuurlijk reizen
wordt verwacht om af en toe wat mee te
helpen, bijvoorbeeld bij het opzetten van
de tenten en het klaarmaken van de
maaltijden.
De voorgestelde accommodaties kunnen
steeds worden vervangen door
alternatieve accommodaties van een
gelijkwaardig niveau.
Tijdens deze reis slaap je in tenten die
worden opgetrokken in de vrije natuur te
midden de wildparken of op vaste
kampeerplaatsen.. De medewerkers van
Africa by Excellence hebben diverse
kampeersafari’s met onze vaste partner
uitgetest en kunnen bevestigen dat de
hygiëne en de privacy gegarandeerd zijn,
dit in harmonie met en respect voor de
natuur. Een aan te bevelen ervaring, ook
voor reizigers die niet gewoon zijn om
kampeervakanties mee te maken.
De prijzen zijn onder voorbehoud van
stijging van de parkfees
De rondreis eindigt in Johannesburg om
17 uur , maar dit kan niet steeds
gegarandeerd worden. Hou hiermee
rekening bij het boeken van je
terugvlucht.
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